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 صبح األعشى

 الجزء األول

 

  المقدمة  

   . به ولسانه والمتكلم بأجمليه فصاحته وبيانهخطبة الكتاب الحمد هللا جاعل المرء بأصغريه قل

   . راقم حقاِئِق المعاني بأقالم اإللهام على صفحات األفكار

   . جامع اللسان والقلم على ترجمة ما في الضمائر ذاك لألسماع وهذا لألبصار

   . الذي حِفظ برسوم الخطوط ما تكلُّ األذهان السليمة عن حفظه

   . بعد ما يعسر على المتحمل تأديُته بصورة معناه ولفظهوتبلغ بوسائطها على ال

أحمده على أْن وهب من بنات األفكار ما يربو في الفخر على ُذُآور الصوارم ومنح من جواهر الخواطر ما يزآو مع اِإلنفاق 
   . وال ينقص بالمكارم

   . اة من النار ويْكَتب قائلها في ديوان األبراروأشهد أن ال إله إال اّهللا وحده ال شريك له شهادة ُيَوقع لصاحبها بالنج

وضاقت عن َدْرك وصفه الطروس وَنِفدت دون   . وأن محمدًا عبده ورسوله الذي آهترت لهيبته األِسرََّه وَشُرفت بذآره المنابر
وُحمِّلوا أعباَء الشريعة   . اصلى الّله عليه وعلى أله وصحبه الذين ُقلِّدوا أموَر الدين فقاموا بواجبه  . إحصاء فضله المحابر

وبعد فلما آانت الكتابة   . صالًة ُتَسطَّر في الصحف وتفوق بهجُتها الروَض اًألُنف  . فانتشرت بهم في مشارق األرض ومغاربها
ا آتابة اإلنشاء ال سيم  . وآَثر الفضائل وأغالها  . وأفضل المآثر وأْعالها  . وأربح البضائع وأنفعها  . من أشرف الصنائع وأرفعها
  . وال تعوِّل في المهمات إال عليها  . ال تلتِفت الملوك إال إليها  . وإنسان عينها بل عين إنسانها  . التي هي منها بمنزلة سلطانها

   . يعظِّمون أصحابها ويقرِّبون ُآتَّابها

   . فحليفها أبدًا خليق بالتقديم

   . جدير بالتبجيل والتكريم

ِنيها إذا ما َجنى الظما وُتْرِوي َمجاِريها إذا َبِخل الَقْطر وآانت الديار المصرية والمملكة اليوسفية أعز اّهللا تعالى َتُسرُّ َمَجا
بشَّر بفتحها الصادُق األمين فكانت   . قد تعلقْت من الثريا بأقراطها ورجحت سائَر األقاليم بقيراطها  ! وضاعف ُعَالها  ! حماها

فتوجهت إليها عزائم الصحابة َزَمن الفاروِق فجاُسوا ِخالَل الديار   . ر سيد المرسلين أن ألهلها نسبًا وصهراوأخب  . أعظم ُبشرى
   . َوْعرها وسهلها

إلى أن صارت دار الخالفة   . ويسمو ذآرها  . ثم لم يزل يعلو قدرها  . واقتطعتها أيدَي المسلمين من الكفار وآانوا أحقَّ ِبَها وأْهَلها
   . وخدمها سائُر الملوك واألمم لحيازة الِقْبلتْين  . وَفَخرْت مملكتها بخدعة الَحَومين  . وقرار المملكة اإلسالمية  . اسّيةالعب
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وال  ن الممالكَتَناَهْت َعالًء والشَباُب رداُؤها فما َظّنُكْم بالَفضل والرَّْأُس َأْشيب وَحِظيْت من ُفضالء الًكتَّاب بما لم َتْحَظ مملكٌة م
   . مصر من األمصار

   . وحَوْت من أهل الفضل واألدب ما لم َيْحِو ُقْطر من األقطار

   . فما َبِرحْت متَوجًة بأهل األدب في الحديث والقديم

   . مطّرزًة من فضالء الُكًتاب بكل مكيٍن أميٍن وحفيظ عليم

  . َآَواِآُبْه هذا والمؤلفون في هذه الصنعة قد اختلفْت مقاصدهم في التصنيفُنُجوُم َسَماٍء ُآلَّما غاَب َآْوآب َبَدا َآوَآب تْأِوي إليه 
   . وتباينْت موارُدهم في الجمع والتأليف

وطائفة اهتمت   . وُأخرى جنَحْت إلى ذآر المصَطلحات وبياِن مقاصدها  . فِفْرقة أخذْت في بيات أصول الصنعة وذآر شواِهِدها
   . معانيها وُيَتمًسك بأذيالها وتكوَن نموذجًا لمن بعدهم يسلك سبيلها َمن أراد أن َيْنًسَج على ِمْنوالها بتدوين الرسائل لُيْقَتبس من

   . وال تأليف آافل بمصادرها الجليلة وَمَواردها  . ولم يكن فيها تصنيف جامع لمقاصدها

أو األلفاظ الرائقة   . يخرُج عن علم البالغة المرجوع فيها إليهبل أآَثُر الكاتب المصنَّفة في بابها والتأليِف الدائرة بين أربابها ال 
   . مما وقع اختيار الُكتَّاب عليه

وال يكتفي به القاصُر   . فال يغني النظر فيه المقلِّد من ُآتِّاب الزمان  . وتغير أنموذجه وُنِقض  . أو َطَرف من اصطالح قد ُرِفض
إن   . واقتصار القاصر عليه  . لعموم الحاجة إليه  . والمهمُّ المقّدم  . مصطَلح هي الالزم المحتَّمعلى أن معرفة ال  . في أواٍن بعد أوان

   . بالتعريف  " الصَِّنيعَة آلت ُآوُن َصِنيعة حتَّى ُيَصاَب بها طريُق الَمْصنع وآان الدُّْسُتور الموسوُم 

   . ع اللوذعّيوالمْصَق  . صنعة الفاضل األلمعي  .  " بالمصطلح الشريف 

   . وسلطان البالغة وماِلك زماِمها  . َمِلك الكتابة وإماِمها

وألبسه سوابغ الرحمة والرضوان يوم   ! سقى اّهللا تعالى عهده الِعهاد  " أحمد بن فضل الّله العدوّي العمري   " المقّر الشهابّي 
   . هو أنَفس الكاتب المصنَّفة في هذا الباب ِعْقدا  ! الَمَعاد

   . وُأعِقمت األفكاُر عن مثله ففاز من الصنعة بأحمِد مذاِهبها  . قد أحاط من المحاسن بجوانبها  . وأعدلها طريقًا وأعذُبها ِوْردا

ما َتْدُخله إال وال تِقْف في باِب َغْيري ف  "   "   ! يطالَب اِإلْنشاءِ ًخذ ِعلَمه َعنِّي فعلمي غير َمْنُكوِر  "   : فكان حقيقًا بقوله في خطبته
   . إال أنه قد أهمل من مقاصد المصطلح أمورًا ال يُسوغ ترًآها  " بُدْسُتوِري 

المكبرة في جملة آثيرة من المكاتبات فلم يقع الِغنى به   . آالبطائق والملطفات والمطلقات  . وال ينجبر بالِفْدية لدى الفوات ُنُسُكها
بتثقيف   " بوضع ُدستوره المسمَّى   ! ثم تاله الَمَقر التقوى ابن ناظر الجيش رحمه اهللا  . ا َعَدعما سواه وال االآتفاُء بالنظر فيه عم

مع إيراد ما أهمله في تعريفه وِذْآر ما فاته من مصَطلح ما   . مقتفيًا أثرء في الوضع وجاريًا على سَنَنه في التأليف  " التعريف 
وآان مع ذلك   . ووقع ضن به حًتى َبخل بإعارته من عرف آرمه وُجوده  . ره وعز ُوجودهفاشتهر ذآ  . ُيكَتب أو َحَدث بعد تأليفه

   . قد ترك مما تضمنه التعريف مقاصَد ال غنى بالكاتب عنها

ن ومراآز الَبِريد وأبراج الحَمام وغير ذلك م  . آالوصاَيا واألوصاف التي هي عمدة الكاتب  . وال ُبد للمتلبس بهذه الصناعة منها
ولم تقع الُغْنية   . فصار آل من الدُّستورين منفردًا عن اآلَخر بقدٍر زائد  . متممات الواجب و ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

واإلضراب عن تعرُّف   . وآيفما آان فاالقتصار على معرفة المصطلح ُقصور  . بأحدهما عن األخر وإن آانا في معنًى واحد
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وشتَّاَن بين منت يعرف الحكم عن دليل ومن جمد على التقليد   . والمقلِّد ال يوصف باالجتهاد  . ًمٍة وفُتورأصول الصنعِة َضْعف ه
   . مع َجْزم االعتقاد

والفرَع ال   . َوَلْم َأرَ في ُعُيوِب الناس َشيئا آَنْقص القاِدريَن على التََّمام وقد ثبت في العقول أن البناء ال يقوم على غير أساس
   . بُت إال على أصل والثمَر ال ُيجتنى من غير ِغَراسين

وآنت في حدود سنة إحدى وتسعين وسبعمائة عند استقراري في آتابة اإلنشاء باألبواب الشريفة السلطانية عظم اهللا تعالى 
   . ق بها ومعيشة يتمسك بسببهاأنشأت مقامة بنيتها على أنه ال بّد لِإلنسان من حرفة يتعل  ! وأعز سلطانها  ! ورفع قدرها  ! شأنها

وَجنحت فيها   . وال يجور له الُعُدول عنها إلى ما عداها  . وأن الكتابة هي الصناعة التي ال يليق بطالب العلم من المكاسب سواها
يه آتب اإلنشاء من ونبَّهت فيها على ما يحتاج إل  . وتقديمها على آتابة األموال وترِشيحها  . إلى تفضيل آتابة اإلنشاء وترجيحها

وضمنتها من أصول الصنعة ما أرَبْت به على المطّوالت وزادت وأْودعتها من قوانين   . وما ينبغي أن يسُلَكه من الجَواّد  . المواّد
   . الكتابة ما استولْت به على جميع مقاصدها أو آاَدْت

وبها َمِليَّا وانتسابي إلى أهلها وإن آنت في النسبة إليها وأشرت فيها إلى وجهات تعلُّقي بحبال هذه الصنعة و أن لم أآن بمطل
   . َدِعّيا

ومالْت إلى اإليجاز   . وَلْيَس َدِعيُّ القوم في الَقْوم آالَّذي َحوى َنَسبًا في األْآَرِميَن عِريقا إال أنها قد وقدت موقع الَوْحي واإلشارة
   . هافاآتَفْت بالتلويح عن واسع العبارة فعّز بذلك مطَلُب

أن أتبعها بمصنَّف   . وَمُشورته عرية عن االرتياب  . فأشار َمْن رأيه مقرون بالصواب  . وفات على المجتني بُبعد التناوُل أطَيًبها
ة والبيان لما أجملته والتَّتّم  . ليكون آالشرح عليها  . ويتكًفل بحّل رموزها وذْآر شواِهدها  . مبسوط يشتمل على أصولها وقواعدها

غير أن القريحة بذلك لم   . ولم أتلَكأ وِإن لم أآن من أهل هذه الصناعة  . فامتثلت أمره بالسمع والطاعِة  . لما لم َيسبه الفكر إليها
ى إل  . وضرورات أن لم يعلمها الخلق فاّهللا يعلُمها  . ألعذار قد تشابه ُمْحكُمها  . المقتضي يضُعف والمانُع يترًجح -وصار   . تسَمْح

وتال   . فعند ذلك بلغْت النفس أمَلها وأضَفْت مواهُب االمتنان ُحَللها  . وظهرت ولّله الحمُد أثار المنح  . أْن الحْت لي بوارُق الفتح
  .  فشرعت في ذلك بعد أن استخرت اهللا تعالى  "  "لساق العناية على الغبّي الحاسد  "  ما َيْفَتح اهللاُّ ِللنَّاس ِمْن َرحَمٍة َفال ُمْمِسَك لها  

و   " التعريف   " مستوعبًا من المصَطلح ما أشتمل عليه   " وما َنِدَم َمِن اْسَتشار   " وراجعَت أهل الَمُشورة   .  " وما َخاَب من اسَتَخار
ْرِب المأَخذ وًحْسن التأليف ومتبرعًا بأمور زائدة على المصطلح الشريف ال موضحًا لما أبهماه بتبيين األمثلة مع ُق  .  " التثقيف   " 

أتيًا من َمَعالم الكتابة بكل   . وتبيين الشواهد بما ُيعَرف به فرُع آل قضية وأصُلها  . ُمَتَنقًِّال من توجيه المقاصد  . َيسع الكاتب جهُلها
   . معنًى غريب

   . تبة أن َيسأَل فال يجاَب إلى ُرتبة أن يسال فيجيبناقال الناظَر في هذا المصًنف عن ر

   . منبّهًا على ما يحتاج إليه الكاتب من الفنون التي يخرج بمعرفتها عن ُعهدة الكتابة و درآها

   . ذاآرًا من أحوال الممالك المكاتبة عن هذه المملكة ما ُيعرف به قدُر آل مملكة وَمِلكها

معرفًا الطريَق الموصل إليها بّرًا وبحرًا وانقطاعًا و   . ي محل الملك شرقًا أو غربًا أو جنوبًا أو شماًالمبينًا جهَة قاعدتها التي ه
   . ذاآرًا مع آل قاعدة مشاهيَر ُبْلدانها إآماًال للتعريف  . أتصاًال

اهللا تعالى أن يكون بالمقصود وافيًا راجيًا من   " صبح األعشِى في آتابة اإلنشاء   " ضابطًا ألسمائها بالحروف آي ال وسًميته 
   . وللغليل شافيَا

ما وْليعِذِر الواقف عليه فنتائج األفكار على اختالف القرائح ال تتناهى وإنما ينفق آل أحد على قدر سعته ال ُيَكلف اُهللا َنْفسًا إال 
فليس المبرًأ من الَخَطل إال من وقى   . ُمنيًال ال نائًالو  . ورحم الّله من وقف فيه على سهو أو خطأ فأصلحه عاذرًا ال عاذًال  . آتاها
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وُيرشد فيه إال   ! الكتاب آالمكلف ال يسلم من المؤاخذة وال يرتفع عنه القلم واّهللا تعالى يقرُنه بالتوفيق  : وقد قيل  . الّله وعصم
   .  ! أوضح طريق

   . وقد رتبُته علىمقدمة وعشر مقاالت وخاتمة  . وما تْوفيقي إال باهللاِّ َعَلْيِه َتَوَآْلُت وإليه ُأِنيُب

   . المقّدمة في مباٍد يجب تقديمها قبل الخوض في آتابة اِإلنشاء وفيها خمسة أبواب

   . الباب األول في فضل الكتابة ومدح فضالء أهلها وذم َحْمقاهم وفيه فصالن

   . في فضل الكتابة - الفصل األّول 

   . ضالء الُكتَّاب وذّم َحْمَقاهمفي مدح ف -الفصل الثاني 

في ذآر مدلول الكتابة لغًة واصطالحًا وبيان معنى اإلنشاء وِإضافة الكتابة إليه ومرادفة لفظ التوقيع لكتابة اإلنشاء في ُعْرف 
   . الزمان والتعبير عنها بصناعة الترسل وتفضيل آتابة اإلنشاء على سائر أنواع الكتابة وترجيح الثر على الشعر

   . وفيه ثالثة فصول

في ذآر مدلولها وبيان معنى اإلنشاء وإضافتها إليه ومراَدفة التوقيع لكتابة اإلنشاء في عرف الزمان والتعبير  - الفصل األّول 
   . عنها بصناعة الترسيل

   . في تفضيل آتابة اِإلنشاء على سائر أنواع الكتابة -الفصل الثاني 

   . لنثر على الشعرفي ترجيح ا - الفصل الثالث 

   . الباب الثالث في صفات الُكتَّاب وآدابهم وفيه فصالن

   . في صفاتهم الواجبة والعرفية - الفصل األول 

   . في آدابهم -الفصل الثاني 

   . الباب الرابع في التعريف بحقيقة ديوان اإلنشاء وأصل وضعه في اإلسالم وتفّرقه بعد ذلك في الممالك وفيه فصالن

   . في أصل وضعه في اإلسالم وتفرقه بعد ذلك في الممالك بالديار المصرية وغيرها -لفصل الثاني ا

   . الباب الخامس في قوانين ديوان اإلنشاء وترتيب أحواله وآداب أهله وفيه أربعة ْفصول

   . في القديم والحديث في بيان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره وشرف محله ولقبه الجاري عليه - الفصل األّول 

   . في صفة صاحب هذا الديوان وآدابه -الفصل الثاني 

   . فيما يتصرف فيه متولي هذا الديوان ويدبره وِيصرفه بقلمه - الفصل الثالث 

ن في ذآر وظائف ديوان اإلنشاء بالديار المصرية وما يلزم رب آل وظيفة منهم وما آان عليه األمر في الزم - الفصل الرابع 
   . القديم وما أستقّر عليه الحال بعد ذلك
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   . المقالة األولى فيما يحتاج إليه الكاتب وفيها بابان

   . الباب األول في األمور العلمية وفيه ثالثة فصول

البديع فيما يحتاج الكاتب إلى معرفته من مواد اإلنشاء من معرفة اللغة والنحو والتصريف والمعاني والبيان و -الفصل الثاني 
وأشعار   " حفظ آتاب اهللا تعالى والكثير من األحاديث النبوية وخطب البلغاء ورسائلهم ومكتابتهم ومحاوراتهم ومراضاتهم 

ة ومفاخراتهم   " وأنساب العرب   " ومن جرى مجراهم معرفة بالتاريخ   " وأمثال العرب   " المولدين والمحدثين   " العرب 
أو أبدهم في الجاهلية وأحوال المم واألحكام السلطانية وأصناف العلوم ومن َبرع في آل علم منها و وحروبهم و  : ومنافراتهم

الكتب الفائقة في آل فن من فنونها وما يجرى مجرى ذلك و المعرفة بصنعة الكالم وآيفية إنشائه ونظمه وتأليفه وترصيفه وما 
   . يحمد من ذلك وما يذم

من األيام والشهور والسنين على اختالف األمم فيما وتفاصيل أجزائها وما   : زمنة واألوقاتفي معرفة األ - الفصل الثالث 
 ينخرط في سلك ذلك من الفصول األربعة وأعياد األمن 

   . الباب الثاني فيما يحتاج إليه الكاتب من األمور الَعَملية من الخط وتوابعه ولواحقه وفيه فصالن

فتحًا   : الخط من اليُدِوّي وما ُتتَّخذ منه ومقاديِرها وآيفيتها ومعرفة أصناف األقالم وصنعة برايتها في ذآر آالت - الفصل األَول 
ونحتًا وشّقًا وقطًا ة ومقادير أطوالها وعدد ما يكون في الدواة منها وآيفية عمل الحبر وحل الذهب وإذابة الالزورد والَمَغرة 

   . تابة الديوانالعراقية وغير ذلك مما ُيحتاج إليه في آ

في الكالم على نفس الخط وأصل وضعه واختالف األمم فيه وما يختص من ذلك بالخط العربّي من تنويع  -الفصل الثاني 
أقالمه التي أحدثها أئمة الكتابة وتباين أشكالها واختالف أوضاعها وما يستعمل منها في ديوان اِإلنشاء وما يلتحق بذلك من 

   . جاءالَنْقط والشكل واله

 المقالة الثانية في المسالك والممالكة 

   . وفيها أربعة أبواب

   . الباب األّول في ذآر األرض على سبيل اِإلجمال ة وفيه ثالثة فصول

في معرفة شكل األرض وإحاطة البحر بها وبيان جهتها األربع وما اشتملت عليه من األقاليم السبعة الطبيعية ة  - الفصل األول 
   . وقع األقاليم العرفية آمصر والشام من األقاليم الطبيعية وذآر حدودها الجامعة لهاوبيان م

في ذآر البحار التي يتكرر ذآرها بذآر الُبْلدان في التعريف بها والسفر إليها من البحر المحيط والبحار  -الفصل الثاني 
   . عنه وما بها من الجزائر المشهورةالمنبثقة في أقطار األرض ونواحي الممالك مما هو متصل به ومنقطع 

   . في استخراج جهات الُبْلدان واألبعاد الواقعة بينها - الفصل الثالث 

   . الباب الثاني في ذآر الخالفة وَمْن وليها من الخلفاء ومقراتهم في القديم وما انطوت عليه ممالكهم من األقطار وفيه فصالن

ْن وليها من الخلفاء الراشدين من الصحابة رضوان اهللا عليهم وخلفاء بني أمية بالشام في ذآر الخالفة وَم - الفصل األًول 
وخلفاء بني العباس بالعراق ثم بالديار المصرية وخلفاء الفاطميين بمصر وخلفاء بني أمية باألْنَدُلس والمدَّعين الخالَفَة من بقايا 

   . الموحدين بأفريقية

   . ه الخالفة العباسية في الزمن القديم وما آانت عليه من الترتيب وما هي عليه اآلنفيما انطوت علي -الفصل الثاني 
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   . الباب الثالث في ذآر الديار المصرية ومضافتها من البالد الشامية وما يتصل بهاء وفيه ثالثة فصول

من اآلثار القديمة وذآر ِنيلها ومبدئه في الديار المصرية وذآر فضائلها ومحاسنها وخواصها وعجائبها وما بها  - الفصل األول 
ونهايته وزيادته ونقصه ومقاييسه وما ينتهي إليه في الزيادة وما يصل إليه في النقص والخلجان المتفرعة عنه وجسورها 

الحابسة لمياه النيل على أرضها وبحيرات الديار المصرية وجبالها وزروعها ورياحينها وفواآهها ومواشيها ووحوشها 
ها وذآر حدودها وابتداء عمارتها وتسميتها مصر وتفّرع األقاليم التي حولها عنها وذآر أعمالها وقواعدها القديمة وطيور

والمباني العظيمة الباقية على ممر األزمان وقواعدها المستقرة وما اشتملت عليه من محاسن األبنية وذآر َمْن ملكها جاهليًة 
ب أحوالها وذآر معاملتها ونقودها وترتيب مملكتها في القديم والحديث وبيان وظائف ُدَولها وإسالمًا قبل الطُّوفان وبعده وترتي

   . القديمة والمستقرة ألرباب السيوف واألقالم

ببالد  - في البالد الشامية وما يتصل بها من بالد الجزيرة الفراتية وبالد الثغور والعواصم المعبر عنها اآلن  -الفصل الثاني 
مما هو مضاف إلى مملكة الديار المصرية وفضل الشام وخواصه  - ببالد الروم  -وبالد الدربندات المعروفة اآلن  -األرمن 

وعجائبه وحدوده وابتداء عمارته وتسميته شامًا وذآر أنهاره وبحيراته وجباله المشهورة وذآر زروعه وفواآهه ومواشيه 
ره القديمة والمستقرة وقواعده العظام وما آانت عليه في الزمن السابق ووحوشه وطيوره وذآر أعماله وجهاته وأجناده وُآَو

وَمْن ملكها جاهليًة وإسالمًا وما استقرت عليه آالت من النيابات وترتيب أحوالها وذآر معامالتها ونقودها وترتيب نياباتها وما 
   . بها من وظائف أرباب السيوف واألقالم وما اشتملت عليه من الُعْربان

في البالد الحجازية وما ينخرط في سلكها وذآر فضل الحجاز وخواصه وعجائبه وابتداء عمارته تسميته  - فصل الثالث ال
حجازًا وذآر مياهه وعيونه وجباله المشهورة وزروعه وفواآهه ورياحينه ومواشيه ووحوشه وقواعده وأعماله ونواحيه 

   . ومعامالته ونقوده وملوآه جاهلية وإسالمًا

ب الرابع في الممالك والُبْلدان المحيطة بمملكة الديار المصرية من الجهات األربع والطرق الموصلة إليها وفيه أربعة البا
   . فصول

في الممالك والُبْلدان الشرقية عن الديار المصرية وما ساَمَت ذلك ووااله من الجهة الجنوبية والجهة الشمالية  - الفصل األّول 
ذه الجهة من مملكة إيران التي هي مملكة الُفْرس قديمًا وما انطوت عليه من بالد الجزيرة الفراتية وبالد وما اشتملْت عليه ه

ر العراق وبالد ُخوزْستاَن وبالد األهواز وبالد فارس وبالد َآْرماَن وبالد ِسِجْستان وبالد أرمينية وأْذَرِبيجان وبالد الجبال المعب
م وبالد الجبل المعبر عنها بكيالن وبالد مازندران وبالد قومس وبالد زابلستان وبالد الَغْور عنها بعراق العجم وبالد الَدْيل

وغيرها ومملكة توران المعروفة بمملكة الترك قديمًا وما اشتملت عليه من قسم ما وراء النهر من بخاري وَسَمْرقند ومضافات 
المشتمل على خوارزم والدشت وأعمال السراي وبالد القرم هما وبالد ترآستان وما مع ذلك وقسم خوارزم ودشت الفبجاق 

وبالد األزق وما ينضم إلى ذلك من بالد السرب والبلغار وبالد األوالق وبالد االص وبالد الروس وغيرها وقسم ما ِبَيِد 
ن المملكتين مما يلي المشتمل على بالد الخطا وبالد الصين وما أتصل بهاتي  " بالقان الكبير   " صاحب التخت المعبر عنه 

الجنوب من بالد البحرين ومملكة اليمن وما منها بيد أوالد رسول وما منها بيد إمام الزيدية وممالك الهند المتصلة ببالد الصين 
   . والواقعة في جزائر البحر الهندّي

س المشتملة على بالد أفريقية ومملكة في الممالك والُبْلدان الغربية عن مملكة الديار المصرية من مملكة تون -الفصل الثاني 
ِتْلمسان المشتملة على بالد الغرب األوسط ة ومملكة فاس المشتملة على بالد الغرب األقصى إلى البحر المحيط وما إلى ذلك 

   . من ممالك جزيرة األندلس وما بقي منها بيد المسلمين وما استعاده منها ملوك الكفر

من مملكة البرنو   : الُبْلدان الجنوبية عن مملكة الديار المصرية وما اشتملت عليه من بالد الُسودانفي الممالك و - الفصل الثالث 
 ومملكة الكانم ومملكة مالي ومملكة الحبشة وبيان ما من ذلك بيان 

معروفة اآلن ببالد الروم في الممالك والُبْلدان الشمالية عن مملكة الديار المصرية مما بيد المسلمين من البالد ال - الفصل الرابع 
وما بيد ملوك النصارى من جزائر بحر الروم آجزيرة قبرس وجزيرة رودس وجزيرة اْقِرِيطش وجزيرة المصطكى وجزيرة 

صقَلية وغيرها وما إلى ذلك مما شمالي بحر الروم من مملكة القسطنطينية ومملكة البندقية ومملكة جنوه ومملكة رومية 
   . ومملكة فرنسة وغير ذلك
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المقالة الثالثة في ذآر أمور تشترك فيها أنواع المكاتَبات والِواليات وغيرهما من ذآر األسماء والُكنى واأللقاب وآيفية تعيين 
صاحب ديوان اإلنشاء القصص والمربعات ونحوها على ُآًتاب اإلنشاء ومقادير ِقَطع الورق وما يناسب آل مقدار منها من 

في أّول الَدْرج وحاشيته وُبعد ما بين السطور في الكتابات وبيان المستندات التي يصدر عنها ما يكتب األقالم ومقادير البياض 
   . من ديوان اإلنشاء من المكاتبات والواليات وغيرها وآتابة الملخصات وبيان الفواتح والخواتم

   . وفيها أربعة أبواب

   . نالباب األول في األسماء والُكنى واأللقاب وفيه فصال

   . في األسماء والكنى ومواضع ذآرهما في الُمكاتبات والواليات وما يجري َمْجراهما - الفصل األّول 

في ذآر األلقاب وأْصل وضعها وما استعمله الُكَتاب منها وما آان يلَقب به أهُل آل دولة وما حدث من الزيادة  -الفصل الثاني 
في زماننا واأللقاب التي اصُطِلح عليها ألرباب السيوف واألقالم وغيرهم وما  بعد ذلك حتى صار األمر اإل ما عليه الحال

   . ُوضع منها ألهل الكفر وبيان معنى آل لقب في اللغة وَمْن يقع عليه في االصطالح وآيفية ترتيب بعضها على بعض

ع ومقادير البياض الذي يراعيه الكاتب في  الباب الثاني فَي بيان مقادير ِقَطع الورق وما يناسب آلَّ مقدار منها من األقالم
   . آتابته وفيه فصالن

   . في مقادير ِقَطع الورق المستعملة بدواوين اِإلنشاء في القديم والحديث - الفصل األّول 

يراعيه  في بيان ما يناسب آل مقدار من مقادير ِقَطع الورق المتقدمة الذآر من األقالم ومقادير البياض الذي -الفصل الثاني 
   . الكاتب في أعلى الدَّرج وحاشيته وُبْعُد ما بيمت السطور في الكتابة

   . الباب الثالث في بيان المستندات وآتابة الملخصات

   . وآيفية التعيين ومقادير ِقطع الورق وما يناسبها من األقالم وفيه فصالن

يكتب من تلقي آاتب السر األمر في ذلك عن السلطان أو تلقيه  في بيان المستندات التي يصدر عنها آتابة ما - الفصل األّول 
وتلقي آتاب الدست بدار العدل أو شمول القصة بالخط الشريف أو آونه برسالة الدوادأر أو بإشارة النائب الكافل أو إشارة 

من الكاتب المطّوالت الواردة أستاذ الدار أو إشارة الوزير أو بقائمة من ديوان الخاص وغيره وآتابة الملخَّصات التي تكتب 
   . على الديوان وترجمة الكاتب الواردة بغير العربية إلى العربية

في بيان آيفية تعيين صاحب ديوان اإلنشاء القصص والمربعات وما في معناها وبيان مقادير قطع الورق  -الفصل الثاني 
لث والعادة وما يناسب آل مقدار منها من مختصر الطومار المستعمل في دواوين اِإلنشاء من الكامل والثلثين والنصف والث

   . وثقيل التلث وخفيفه والتوقيعات والرقاع ومقادير البياض المرعيَّة في الكتابة في أعلى الدَّْرج وحاشيته وُبْعد ما بين السطور

   . الباب الرابع في الفواتح والخواتم واللواحق وفيه فصالن

م من البسملة والحمدلة والتصلية والسالم في أول الكاتب والبعديَّة التي في الخوات - الفصل األول   

في آخر المكتوب وآتابة التاريخ ومعرفة معناه ومعرفة   " إن شاء اّهللا   " في الخواتم واللواحق من آتابة  -الفصل الثاني 
لذي يؤّرخ فيه ث وبيان بناء التاريخ العربّي على التواريخ القديمة وأصل وضع التاريخ في اِإلسالم والتاريخ بالهجرة والوقت ا

الليالي دوَن األيام واختالف مذاهب النحاة والكتاب في التعبير عن ذلك وبناء تاريخ العجم على األيام دون الليالي ومعرفة 
النبي صلى اهللا عليه  استخراج آل تاريخ من تواريخ األمم من اآلخر وآتابة المستند والَحْمدلة في آخر الكاتب والتصلية على

   . وسلم بعدها واالختتام بالَحْسَبلة وبيان مواضع ذلك جميعه من الورق وآيفية وضعه
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 المقالة الرابعة في المكاتبات وفيها بابان 

   . تتعلق بالمكاتبات وفيه فصالن  : الباب األول في أمور آلية

كاتب فيها من حسن االفتتاح وبراعة االستهالل وتقديم مقّدمة في مقّدمات المكاتبات من أصول يعتمدها ال - الفصل األول 
تناسب المكتوب فيه في أول المكاتبة ومعرفة الفرق بين األلفاظ الجارية في الخطاب ونحوه من المكاتبات وما يناسب المكتوب 

آل أحد من المكتوب إليهم على إليه منها ومواقع الدعاء فيها واإلتيان لكل مقصد من مقاصد المكاتبات بما يناسبه ومخاطبة 
قدر طبقته من اللغة العربية ومراعاة الفصاحة والبالغة في الكتابة إلى من يتعاناها ومراعاة رتبة المكتوب عنه والمكتوب إليه 

جاز ومواقع الشعر من المكاتبات وحسن االختتام وما يجرَي َمجرى ذلك وبيان مقادير الُمكاتبات وما يناسبها من البسط واإلي
   . وما يالئمها من المعاني ومعرفة ما يختص من ذلك باألجوبة وبيان ترتيبها

في بيان أصول المكاتبات وترتيبها وبيان لواحقها ولوازمها وَمَذاهب الُكًتاب فيما تْفَتَتح به المكاتبات في القديم  -الفصل الثاني 
ات وبيان آيفية طّي الكتاب وختمه وحمله وتأديته وفّضه وقراءته والحديث وما يخاطب به أهل اِإلسالم وأهل الكفر في المكاتب

   . وحفظه في اِإلْضباَرة

   . الباب الثاني في ُمصَطَلح المكاتبات الدائرة بين ُآتَّاب اإلسالم في آل زمن من الصدر األّول وإلى زماننا وفيه ثمانية فصول

 عليه وسلم ِإلى أهل اِإلسالم وملوك الكفر واختالف افتتاحها بحسب في الكاتب الصادرة عن النبّي صلى اهللا - الفصل األّول 
   . المقاصد

في الكاتب الصادرة عن الخلفاء من الصحابة رضوان الّله عليهم وخلفاء بني أمية وخلفاء بني الَعبَّاس وخلفاء  -الفصل الثاني 
   . ابتداًء وجوأبا  : الفاطميين وخلفاء بني أمية باألندلس وبقايا الموحدين بأفريقية

في الكاتب الصادرة عن الملوك ومن في معناهم مما ُآتب به إلى النبّي صلى اهللا عليه وسلم والُخَلفاء الراشدين  - الفصل الثالث 
من الصحابة رضوان الّله عليهم وخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس وخلفاء الفاطِمَيين بالديار المصرية وخلفاء بني أمية 

ندلس وبقايا الموحدين بأفريقية وما آتب به عن الملوك وَمْن في معناهم ِإلى الملوك وَمْن في معناهم من المكاتبات الدائرة باأل
 بين ُملوك الديار المصرية وُمُلوك الشرق والغرب ووزراء الخلفاء وُمَنفِِّذَي أمر الخالفة الالحقين بَشْأو الملوك وما َيْلتحق بذلك

   . الصادرة إلى ملوك الكفر واختالف االفتتاح في ذلكمن المكاتبات 

في الكاتب الصادرة عن ملوك الديار الِمصرية على ما أستقّر عليه الحاُل من ْابتداء الدولة التُّرآّية وِإلى َزَماننا  - الفصل الرابع 
لدولة الترآية مما هو صادر عنهم إلى خلفاء على راس الثمانمائة مما أْآَثُره مأخوذ من ترتيب الدولة األيُّوبية التي هي أصل ا

بني العباس وِإلى أهل المملكة بمصر والشام والحجاز وإلى عظماء القانات بممالك الشرق آقان مملكة إيران الجامع لحدودها 
واويس و من تاله  على ما آان األمر عليه ِإلى آخر أيام أبي سعيد ثم َمْن بعده ممن لم يبلغ َشْأَوه من القانات الصغار آالشيخ

ِإلى زماننا ومن بهذه المملكة من صغار الملوك والُحكَّام وقانات مملكة توران من صاحب ما وَراَء النهر من بخاري وَسمْرقند 
وما معهما وصاحب ُخواِرْزم والدَّْشت والقان الَكبير صاحب التخت وصاحب الهند وصاحب اليمن وإمام الزيديَّة بها وملوك 

ب آصاحب ُتونس وصاحب ِتِلْمسان وصاحب فارس وصاحب َغْرناطَة من اَألْندُلس وملوك بالد السًّودان آملك بالد المغر
البرنو وملك الكانم وصاحب مالي وملوك االتراك بالبالد المعروفة ببالد الرُّوم من الجهة الشمالية وملوك الكفر آملك الحبشة 

ة وسائر ملوك الفرنج وحكَّامهم بجزائر الروم وغيرها ممن تقّدم ذآره في الكالم على من البالد الَجُنوبية وملك الُقْسطنِطيِنيَّ
   . المسالك والممالك

الفصل الخامس في الكاتب الواردة على األبواب السلطإنية بالديار الِمصرية من ملوك الممالك المتقدمة الذآر وُحكَّامها من أهل 
   . لى هذه المملكةاِإلسالم والُكفر ممن تِرُد مكاتابته ع

في المكاتبات اإلخوأِنًيات مما آان عليه ُمصَطَلح السلف فَمْن بعدهم في آل زمن وما آستقّرعليه الحال في  -الفصل السادس 
   . زماننا
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على في مقاصد المكاتبات من األمور الخاصة بالملوك والُخَلفاء آالكتب بالِبَشارة بوالية الخالفة والجلوس  - الفصل السابع 
ادة َتْخت السلطنة والدِّعاية ِإلى الدِّين والحثِّ على الِجهاد واِإلخبار عن الفتوحات واألمر بلزوم الطاعة والتنبيه على َمَواسم العب
والَمَوأعظ عند حدوث اآليات السماوية واألوامر والنوأهي والنَّْهي عن التنازع في الدين والكتب ِإلى من نكث العهد أو خلع 

والتضييِق على أهل الجرائم والِبشارة بالمواسم واألعياد ووفاء النيل ورآوب الميادين والَعْود سن الغزو والكتب الطاعة 
بالتلقيب آلى ما آان األمر عليه فِى الزمن المتقدِّم وباإلحماد واإلذمام والكاتب قرين اِإلنعام السلطاني من الخيل والجوارح 

ن السلطات في الهزيمة ونحوها واألجوبة عن ذلك وما يشترك فيه الملوك وَمْن َعَداهم من وسائر أصناف أإلنعام واالعتذار ع
التهانِى آالتهنئة بالوظائف وتكرمة السلطات وتجّدد األوالد والمساآن والَعْود من الحج والقدوم من السفر واإلْبالل من المرض 

ضحى والنَّْيروز والمهرجان والدخول في دين اِإلسالم ورضا السلطان وُغّرة السنة وشهر رمضان وعيد الفطر وعيد األ
والصَّْرف عن الخدمة في سالمة ة ومن التعازي آالتعزية باألب واألم والولد والقريب والصديق وا لتشُوقات والشَّفاعات 

العتاب والمدأعبة والتهادي واآلستزارة واستماحة الحوائج واختطاب الموّدة وخْطبة التزويج والشكر والشكوى وأالعتذار و
   . وغير ذلك

في معرفة إخفاء ما في الكتب من السر إّما بطريق المترجم وإّما بالكتابة بما يظهر بالمعالجة من عرضه على  -الفصل الثامن 
   . النار أو جعل دواء عليه وما أشبه ذلك

   . المقالة الخامسة في الواليات وفيها أربعة أبواب

   . بقتها وما يقع به التفاوت وفيه ثالثة فصولالباب األول في بيات ط

في بيان طبقات الِواليات وما يجب على الكاَتب مراعاته في آتابتها مما يكتب في ِوالية الخالفة والسلطنة  - الفصل األّول 
لسُُّيوف وأرباب والِواليات الصادر عن الخلفاء والملوك وما يكتب عن السلطان بالديار المصِرية والشام والحجاز ألرباب ا

   . األقالم وأرباب الوظائف الدِّيوانيَّة والوظائف الدِّيِنية وغير ذلك

   . في بيان ما يجب على الكاتب مراعاته في آتابة الواليات على سبيل اِإلجمال -الفصل الثاني 

   . في بيان ما َيَقع به التفاُوت في ُرَتب الواليات - الفصل الثالث 

 الباب الثاني 

   . في معنى الَبْيعات - لفصل األّول ا

في ذآر تنويع البيعات مما يكتب للخلفاء وأصل مشروعيتها وبيان أسباب البيعة الموجبة ألحدها على الرعية  -الفصل الثاني 
خ من وما يجب على الكاتب مراعاته في آتابة الَبْيعة وبيان صورة ما يكتب فيها وآختالف مذأهب الُكتَّاب في ذلك وذآر نس

س وما َبْيعات الخلفاء مما آان ُيَكَتب به في الخالفة الَعبَّاسية بالعراق وخلفاء الفاطميين بالديار المصرية وخلفاء بني أمية باألْنَدُل
يلتحق بذلك مما يكتب به لخلفاء بني العباس اآلن بالديار المصرية وما يكتب من البيعات للملوك على ما آصطلح عليه آتَّاب 

   . لغرب واألنَدُلسبالد ا

   . الباب الثالث في العهود وفيه فصالن

   . في معنى العهد - الفصل األّول 

في بيان انواع الُعْهود مما يكتب به للخلفاء عن الخلفاء وما يكتب به للملوك عن الخلفاء وما يكتب به عن  -الفصل الثاني 
ر الُبْلدان ومذاهب الكتاب في ذلك وِذآر ُنَسخ من ذلك جميعه مما آتب به الملوك لُوالة العهد بالسلطنة وللملوك المنفردين بصغا

   . ببالد المشِرق والمغِرب والديار المصرية

   . في الواليات الصادرة عن الخلفاء ألرباب المناصب من أصحاب السيوف واألقالم وغيرهم
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   . وفيه ثالثة فصول

خلفاء من الصحابة رضوان اّهللا عليهم وخلفاء بني أمية بالشام وخلفاء بني العباس فيما آان ُيكتب من ذلك عن ال - الفصل األّول 
بالعراق وخلفاء بيم أمية باألنَدُلس وخلفاء الفاطميين بمصر وُمدَِّعي الخالَفِة من بقايا الموحدين ببالد المغرب ومذاهب ُآتَّاب 

   . الدُّول في ذلك

ن الملوك ألرباب السُُّيوف واألقالم وغيرهم من مصَطلح ُآتَّاب المشرق بعد انقراض فيما يكتب من الواليات ع -الفصل الثاني 
الخالفة العباسية من العراق ومصَطلح ُآتَّاب المغرب واألندلس في القديم والحديث ومصطَلح ُآتَّاب الديار المصرية في الدولة 

ما وليها من الدولة الترآية وما آستقّر عليه الحال فيها إلى زماننا الُطوًلونية وما وليها من الدولة اإلخشيدية والدولة األثوبية و
من التقاليد والتفاويض والمراسيم   : مما يكتب ألرباب السيوف واألقالم وغيرهم عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

   . والتواقيع على اختالف مراتبها

   . الك الشاِميَّة ألرباب السُّيوف واألقالم وغيرهم وذآر نسخ من ذلكفيما يكتب عن نّواب السلطنة بالمم - الفصل الثالث 

 المقالة السادسة والطرخانيات وتحويل السنن والتذاآر وذآر نسخ من ذلك وفيها أربعة أبواب 

   . الباب األول في الَوَصايا الدينية وفيه فصالن

   . فيما ِلُقَدَماء الُكتَّاب من ذلك - الفصل األّول 

   . فيما يكتب من ذلك في زماننا -ل الثاني الفص

   . الباب الثاني في المسامحات واِإلطالقات وفيه فصالن

   . فيما يكتب في المسامحات - الفصل األّول 

   . فيما يكتب في اِإلطالقات -الفصل الثاني 

   . الباب الثالث في الطرخانيات وفيه فصالن

   . لسًّيوففي طرخانيات أرباب ا - الفصل األّول 

   . في طرخانيات أرباب األقالم -الفصل الثاني 

   . في تحويل السنين وما يكتب في التوفيق بين السنين القمرية والشمسية وما يكتب في التذاآر وفيه فصالن

   . في تحويل السنين والتوفيق بين السنين الشمسية والقمرية - الفصل األّول 

   . في التذاآر -الفصل الثاني 

   . المقالة السابعة في اِإلقطاعات والُمقاَطعات وذآر ُنَسخ من ذلك وفيها بابان

   . الباب األول في ذآر مقّدمات اِإلقطاعات وفيه فصالن

من بيان معناها وأصل وضعها في الشرع وأّول َمْن وضع ديوأن الَجْيش في   : في ذآر أمور تتعلق باإلقطاعات - الفصل األّول 
   . ْن يستحق إثباته في الديوان وآيفية ترَبيبهم فيهاإلسالم وَم
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   . في بيان حكم اإلقطاع وأنقسامه إلى إقطاع تمليك واستغالل -الفصل الثاني 

   . الباب الثاني فيما يكتب في االقطاعات في القديم والحديث وفيه فصالن

   . البالد واألرضين

قطاعات في الزمن القديم عن ُخَلفاء بني الَعبَّاس بالعرإق وُخَلفاء الفاطميين في صورة ما آان يكتب في اِإل -الفصل الثاني 
بمصر وعن الملوك القائمين على الُخَلفاء بالعراق وملوك بني أيوَب بالديار المصرية وما يكتب في اإلقطاعات في زماننا مما 

ما هي مترتبة عليه وما يكتب في ذلك من ديوان اإلنشاء استقر عليه الحال وما يكتب في ذلك من ديوان الَجْيش من الُمربَّعات و
والَمَناشير وبيان مراتبها وذآر قطع الورق الذي تكتب فيه وما يكتب في ُطَرر المناشير وما يلتحق بذلك من الطُّْغراوات 

من ذلك بالزيادات  المشتملة على األلقاب السلطانية التي آانت ُتلَصق بأعلى المناشير بين الطُّرة والبسملة وما يختص
   . والتجديدات

 المقالة الثامنة في اَأليمان وفيها بابان 

   . الباب األول في أصول يتعين على الكاتب معرفُتها قبل الخوض في اَأليمان بم وفيه فصالن

الخلق من أقسام فيما يقع به القَسم من األقسام التي أقسم الّله تعالى بها واألقسام التي ُيِقسم بها  - الفصل األّول   

   . في بيان اليمين الغَموس وَلْغو أليمين والتحذير من الحْنث والوقوع في اليمين الَغُموس -الفصل الثاني 

   . الباب الثاني في نسخ األيمان الملوآية وفيه فصالن

   . في نسخ األيمان المتلقة بالُخَلفاء - الفصل األّول 

ة بالملوك مما يحلف به المسلمون من أهاس السنَّة وأرباب الِبدع وأهل الملل من أليهود في األيمان المتعلق -الفصل الثاني 
 والنصارى والمجوس وما يحلف به الُحكماء 

   . المقالة التاسعة في عقود الُصْلح والُفُسوخ الواردة على ذلك ة وفيه خمسة أبواب

 الباب اآلول في األمانات وْليه فصالن 

   . عقد األمانات ألهك الكفرفي  - الفصل األّول 

   . في آتابة األمانات ألهلى اِإلسالم وذآر أصل ذلك من السَُّنة وإيراد نسخ من ذلك -الفصل الثاني 

   . في الدفن وفيه فصالن

   . في أصله وآونه مأخوذًا عن العرب - الفصل األّول 

   . فيما يكتب في الدفن عن الملوك -الفصل الثاني 

   . ث فيما يكتب في عقد الذِّمَّة وما يتفّرع على ذلك وفيه فصالنالباب الثال

   . في األصول التي يْرِجع ِإليها هذا العقد - الفصل األّول 
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   . في صورة ما يكتب في متعّلقات أهل الذمة إلزامهم بالجْري على ما يقتضيه عقُد الذمة لهم -الفصل الثاني 

   . ين ملوك اإلسالم وملوك الكفر وفيه فصالنالباب الرابع في الُهَدن الواقعة ب

في أصول يتعين على الكاتب معرفتها من بيان معنى الُهْدنة وما يرادُفها من األلفاظ وبيان أصل وضعها في  - الفصل االول 
   . الشرع وما يجب على الكاتب مراعاته في آتابتها

ف مذاهب ُآَتاب الشرق والغرب والديار المصرية في ذلك وذآر في صورة ما يكتب في الُمَهاَدنات وآختال -الفصل الثاني 
 نسخ منها وبيان ما يكتب من ذلك من ديوان اِإلنشاء باألبواب 

   . الباب الخامس في عقود الصلح الواقعة بين َمِلكين مسلمْين ث وفيه فصالن

   . في أصول ُتعتمد في ذلك - الفصل األّول 

   . قد الصلح وذآر نسخ من ذلك مما آتب به عن الخلفاء والملوك في القديم والحديث إلى زماننافيما يكتب في ع - الفصل الثاني 

المقالة العاشرة في فنوٍن من الكتابة يتداولها الُكتَّاب ويتنافُسون في عملها ليس لها تعلق بكتابة الدواوين السلطانية وال غيرها 
   . وفيها بابان

   . يه ستة فصولالباب األول في الِجدِّيات وف

   . في الماقامات وذآر ُنسخ منها - الفصل األّول 

من الرسأئل الملوآية المشتملة على الَغْزو والصيد ونحو ذلك والرسائل الواردة موِرد المدح   : في الرسائل -الفصل الثاني 
بين العلوم والسيف والقلم ونحو ذلك آالمفاخرة   : والرسائل الصاردة مورَد الذم ورسائل المفاخرات بين األشياء النفيسة

 والرسائل المشتملة على األسئلة 

   . في قدمات البندق وذآر نسخ منه - الفصل الثالث 

   . في الصَدقات الملوآية وصَدقات األعيان - الفصل الرابع 

تب والمْرويَّات وما يكتب على من اإلجازة بالَفَتاِوي وعراضات الكا  : فيما ُيكَتب عن العلماء وأهل األدب -الفصل الخامس 
   . الكاتب المصًنفة والقصائد من التقريظات وما يكتب عن الُقَضاة من التقاليد الُحْكمية وإسجاالت العدالة والمطلقات وغير ذلك

   . في الُعُمرات التي تكتب للحاّج -الفصل السادس 

   . الباب الثاني الَهْزليَّات وفيه فصالن

   . يما اعَتنت الملوك ببعضهف - الفصل األّول 

   . في سائر انواع الهْزل -الفصل الثاني 

   . الخاتمة في ذآر أمور تتعلق بديوان اِإلنشاء غير أمور الكتابة وفيها أربعة أبواب

   . الباب األول في الكالم على البريد وفيه فصالن
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   . المهمعنى البريد وأّول َمْن وضعه في الجاهلية واإلسالم وبيان َمَع

   . في ذآر مراآز البريد بالديار المصرية والبالد الشاميَّة على آختالف ُطُرقها -الفصل الثاني 

   . الباب الثاني في َمَطارات الحمام الرسائل وذآر أبراجها المقررة بالديار المصرية والبالد الشامية وفيه فصالن

   . بشأنه في القديم والحديث ومسافات َطيَرانهفي ذآر َمَطاراته واعتناء الملوك  - الفصل األّول 

   . في األبراج المقّررة له بالديار الِمصرية والبالد الشامًية -الفصل الثاني 

   . الباب الثالث في ذآر مراآب الثلج الواِصل من البالد الشامية إلى الملوك بالديار المصرية وفيه فصالن

   . في مراآبه - الفصل األّول 

   . في ُهُجنه -الثاني الفصل 

   . الباب الرابع في الَمَناور والُمْحِرقات وفيه فصالن

   . اِإلسالمية

   . في الُمْحِرقات التي آان يتوسل بها إلى إحراق زروع التتار ومراعيهم بأطراف بالدهم -الفصل الثاني 

   . المقّدمة في المبادىء التي يجب تقديمها

اء وفيها خمسة أبواب قبل الخوض في آتابة اإلنش  

في فضل الكتابة ومدح فضالء أهلها وذم َحْمقاهم  : الباب األّول  

 وفيه فصالن

  الفصل األّول في فضل الكتابة  

أعظم شاهد لجليل قدرها وأقوى دليل على رفعة شأنها أن اّهللا تعالى نسب تعليمها إلى نفسه وآعتّده من وافر آرمه وإفضاله 
مع ما ُيروي أن هذه اآلية والتي قبلها مفَتَتح  فقال عز آسمه :   "  أقرأ َوَربَُّك اَألْآَرُم الِذي َعلََّم ِباْلَقَلم َعلََّم اِإلْنساَن ما َلْم َيْعَلْم  " 

ن االهتمام بشأنها ورفعة محلها ما ال ثم الوحي وأّول التنزيل على أشرف نبّي وأآرم مرَسل صلى اهللا عليه وسلم وفي ذلك م
وال أعلى رتبه  بيَّن شرفها بأن وصف بها الَحَفظة الِكرام من مالئكته فقاق جلَّت قدرته :   "  َوِإنَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن ِآَرامًا آاتِبين  " 

 تعالى به مالئكته ونعت به حفظته ثم ذات ذلك تأآيدًا ووفر محله اجالًال وتعظيمًا بأن أقسم وأبذخ شرفًا مما وصف وصف اهللا
واإلقسام ال يقع  بالقلم وهو الة الكتابة و ما يسطر به فقال تقدست عظمته  "  ن والقلم ومايسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون  " 

آالشمس والقمر والنجوم ونحوها إلي غير ذلك من أاليات الدالة على شرفها   : سبحانه إال بشريف ما أبدع وآريم ما آخترع منه
   . رفعة قدرها

ثم آان نتيجُة تفضيلها واثرة تعظيمها وتبجيلها أن الشارع َنَدب الي مقصدها السنى وحًث على مطلبها األغنى ففال صلى اهللا 
قيُِّدوا الِعْلم بالكتاب مشيرًا الي القرض المطلوب منها وغايتتها المجتناة من ثمرتها وذلك أن آان ذَي َصْنعة ال بَد   " عليه وسلم 

له في معانات من مادة جسمية تظهر فيها الصورة والة تؤّى الى تصويرها وغرض ينقطع الفعل عنده وغاية تْسَتْثمر من 
   . صنعته
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   . بدَّ فيها من األمور األربعةوالكتابة أحدى الصنائع فال 

فمادتها األلفاظ ألتي تَخيَّلها الكاتب في أوهامه وتصًور ِمن ضم بعضها إلى بعض صورًة باطنة في نفسه بالقوة ة والَخطُّ الذي 
   . وآلتها القلم - يخطه القلم ويقيد به تلك الصَُّور وتصير بعد أن آانت صورة معقولة باطنة صورًة محسوسة ظاهرة

وغرضها الذى ينقطع الفعل عنده تقييُد األلفاظ بالرسوم الخطية فتكمل قّوة النطق وتحصل فائدة لألْبعد آما تحصل لألقرب 
   . وتحفظ ًصوره ويؤمن عليه من التغير والتبدل وأاًضياع

الخاصة والعاّمة بالفائدة  وغايتها الشيء المستثمر منها وهي انتظام جمهور الَمعاون والَمرافق العظيمة العائدة في أحوال
   . الجسيمة في أمور الدين والدنيا

ولما آان التقيد بالكتابة هو المطلوب وقع الحُفّر من الشارع عليه والحث على أالعتناء به تنبيهًا على أن الكتابة من تمام الكمال 
   . يحصَله في ذهنه من حيث أن العمر قصير والوقائَع متسعة وماذا عسى أن يحفظه اِإلنسان بقلبه أو

اآتب ِشِعِري فالكتاُب أعجُب إلّي من الحفظ إن األعرابّي لينسى الكلمة قد َسِهرُت في طلبها   "   : الد ذو الرمة لعيسى بن عمر
   .  " ليلًة فيَضع موِضَعها آلمة في وزنها ال تساويها والكتاب ال ينسى وال يبّدل آالمًا بكالم 

َمْن لم يكتْب فيمينه ُيسرى   "   : الكتابة والحث عليها فلم يترآوأ شْأًوا لمادح حّتى قال سعيد بن العاصوقد أطنب السلف في مدح 
 "  .   

   .  " إذأ لم تكتب اليد فهي ِرْجل   "   : وقال َمعن بن زائدة

   .  " ال دية ليد ال تكُتب   : وبالغ مكحول فقال

ة إال انه ال يَسجِّل نبّي ِسِجًأل وال خليفة مرضّي وال يقرأ آتاب على منبر من منابر ولو لم يكن من فضل الكتاب  : قال الجاحظ
الدنيا إال إذا آسُتْفِتح بذآر اّهللا تعالى وذآر رسوله صلى اهللا عليه وسلم وذآر الخليفة ثم يذآر الكتاب آما هو مشهور في 

ان وغيرهم وأآثرها بخط أمير المْؤمنين علّي بن أبي طالب السجالت التي سجلها رسول اّهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل َنجر
   . آرم اهللا وجهه في شرفه ونبله وسابقته ونجدته

   .  " الكتابة أشرف مناصب الدنيا بعد الخالفة إليها ينتِهي الفضل وعندها تقف الرغبة   "   : ومن ثم قال المؤيد

   . رسالة الكتابة أس الُملك وعماد المملكة وأغصان متفرقة من شجرة واحدة في جملة  " الفضل بن أحمد   " ومن آالم أبي جعفر 

والكتابة ُقْطب األدب ومالك الحكمة ولسان ناطق بالفصل وميز أن يدل على رَجاحة العقل الَكتابة نور العلم وِفَدامة العقول 
   . وَمْيدأن الفضل والعدل

آرفع منزلة و من جهل حق   " وُروح جارية في أقسام متفرقة والكتابة أفضل درجًة والكتابة حْلية وزينة وَلُبوس وجمال وَهْيبة 
الكتابة فقد ُوِسم بوسم الغواة الَجَهلة وبالكتابة والكتَّاب قأمت السياسة والرياسة ولو أن فضًال وُنْبًال تصّورا جميعًا تصوروت 

   .  " ربًّا لكل صنعة الَكتابة ولو ان في الصناعات صناعًة مرُبوبة لكانت الكتابة 

ومن المعلومات جميع الصنائع وسائل إلى َدرك المطالب وَنيل الرغائب و ان عوأئدها متفاضلة في   : قال صاحب مواّد البيات
سُّوقية نحو الصنائع المِهينة ال  : الكثرة والقلة بحسب تفاضلها في الرفعْة والضَّعة إذ آان منها ما ال يفي بالُبْلغة من قَوام العيش

الداخلِة في المرافق العامية ومنها ما يوصل إلى الثروة ويجاوز حّد الكفاية وْيحظى بالمال والنِّعم الخطيرة وهي الصنائع 
الخاَصة وِإذأ تؤمل ما هذه صفته منها عِلم انه ليس منها ما يلحق بصناعة الَكتابة وأال يساويها في هذا النوع وال ما يكسب ما 

فوائد والمعاون مع حصول الرفاِهَية والتنزه عن َدَناءة اَلمكاسب وال ما يوصل إليه من الحظوية وَرفاِهَية العيش ُتْكِسبه من ال
ومشارآة الملوك في آقتتاء المساآن الفسيحة والمالبس الرفيعة والمراآب النبيلة والدواّب النفيسة والَخَدم المستحَسنة وغير ذلك 
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لوآية في أقرب الُمَدد وأقل األزمنة وناهيك بذلك من فضل هذه الصناعة وشرفها وآرتفاع من آالت المروءة واألدوات الم
   . َخَطرها وسمو َقْدرها إذ آان لها َسَعة لمثل هذه الجدوى التي ال يوجد مثلها في غيرها من الصنائع

   . فهوآفى بالكتابة شرفًا ان صاحب السيف يزاحم الكاتب في قلمه وال يزاحمه الكاتب في سي

ومن َثّم صار السلطان الذي هو رئيُس الناس ومستْخِدم أرباب آلِّ صناعة وُمَصرِّفهم على أغراضه   "   : قال في مواّد البيان
   .  " يفتخر بأن تكون فضيلتها حاصلًة له مع ترفُّعه عن التلبس بصناعة من الصنائع الحسنة وَأَنفته أن يقر اسٌم من أسمائها عليه 

وذلك انا نرى آل ملك وسلطان ُيْوثر ان يكوَن له حظ من بالغة الِعبارة وَجْودة الخط وفي ذلك ما يدل على انها أشرث   : قال
الصنائع رتبًة وأعالها درجة وأن المشارآين للسلطان فيها ممن تكتنفه سياسته أفضُل من سائر الُمتَِّصلين بغيرها من الصنائع 

   . ها َمعاِون وَمَرافق ال تنتظم ِعَمارة العالم إال بتضافرها وُمرأَفَدِة بعضها لبعضاالَخرة فقد ُعلم ان الصنائع آلَّ

خاصية وعامية فالعاميَّة صنائع الَمَهنة وأهل األسواق والِحَرف وإن شارآهم الخاَصة في الحاجة إليها ألّن   : وإنها على ضريين
تي تقع في حيِّز الملوك والسالطين ويتوزَّعها أعواُنهم و اتباعهم وهذه بها تنتظم أموُر المعامالت وتعمر البالد والخاصية ال

الصنائع انما يقع التميير بين أقدارها بالنظر إلى مقدار عائدتها في أمور الُملك والسلطان والرعية مما آان معلَّقًا باألمر األهّم 
َخَلل فيه على أسباب المملكة أعظم ة ومرتبته في الصنائع وآانت لحاجة إليه ألزم وقدر المنفعة به أجسم والفساد العائد بوقع 

   . الخاصة أشرف وألطف

وليس من الصنائع صناعٌة تجمع هذه الفضائل إال صناعة الكتابة وذلك الن الملك يحتاج في انتظام أمور سلطانه اإل ثالثة 
كلٍّ من العمال والمكاتِبين عن السلطان ومخاطبتهم بما أحدها رسم ما يجب ان ُيْرَسم ل  : أشياء ال ينتظم ملكه مع وقوع خلل فيها

   . تقتضيه والثانِى آستخراج األموال من وجوهها وآستيفاء الحقوق السلطانية فيها

والثالث تفريقها في مستحقها من أعوان الدولة وأوليائها الذين يحُمون َحْوَزتها ويسدُّون ُثغورها ويحفظون أطرافها ويذّبون 
عاياها وغير ذلك من وجوه النفقات الخاصة والعامة ة ومعلومات هذه األعمال ال يقوم بها إال ُآتَّاب السلطان وال عنها وعن ر

   . سبيل للُكتَّاب إلى الكتابة فيها إال بالتدبر في صناعة الكتابة فهي إَذْن من أشرف الصَنائع لعظيم عائدتها على السلطان ودولته

   .  " ن فضلها ان جعلت في ِعْلية الناس من أْبَي  "   : قال الجاحظ

   .  " وقد ُعِرفات الذين وضعوها وابتدهوها ورسموا رسومها هم األنبياء عليهم السالم   "   : قال صاحب مواّد البيان

السالم وقد ذآر علماء التاريخ ان يوسف عليه السالم آان يكُتب للعزيز وهاروَن ويوشع بن نون آانا يكتباِن لموسى عليه 
وسليمان بن دواد آان يكتب ألبيه وآصف بن برخيا ويوسف بن عنقا آانا يكتبان لسليمان عليه السالم ويحيى بن زآريا آان 

   . يكتب للمسيح عليه السالم

   . وقد انتقل جماعة منها اإل الخالفة

   . ذلكفأبو بكر آان يكتب لرسول الّله صلى اهللا عليه وسلم ثم صارت الخالفة إليه بعد 

   . وعمر بن الخطاب آان يكتب للنبي صلى اهللا عليه وسلم ثم صارت الخالفة إليه

   . وعثمان بن عفان آان لكتب للنبي صلى اهللا عليه وسلم ثم آتب ألبي بكر بعده ثم صارت الخالفة إليه

مروان آان يكتب لمعاوية بن أبي سفيان ومعاوية آان يكتب للنبي صلى اهللا عليه وسلم ثم صارت إليه فيما بْعد وعبد الملك بن 
   . ثم انتقل األمر إليه
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إلى غير هؤالء من أهل هذه الصنعة ممن َفَرع الذروة الَعليَّة من السيادة والسَّنام الباذخ من الرياسة على تغير الّدول وتنقلها 
   . بين العرب والعجم ة وفي ذلك ما يدل على علوِّ َخَطرها وآرتفاع قدرها

   . وقد تنبه قوم بالكتابة بعد الُخُمول وصاروا إلى الرتب العلية والمنازل السنية  : صاحب العقدقال 

منهم سرجون بن منصور الرومي آان رومًا خامًال َفَرفعته الكتابة وآتب لمعاوية ويزيَد بن معاوية وَمْرواَن بن الحكم وعبِد 
الحجاج وسالٌم مولى هشام بن عبد الملك وعبد الحميد األآبر وعبد الصمد وَجَبلة  الملك بن َمْروان ة ومنهم َحَسان النََّبطّي آاتب

بن عبد الرحمن وَقْحذم جّد الحجاج بن هشام الَقْحَذمّي وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية والربيُع والفضُل بن 
ع والفضل بن سهل والحسن بن سهل وجعفر بن األشعث الربيع ويعقوب بن داود ويحيى ابن خالد وجعفر بن يحيى وابن المقَف

   . وأحمد بن يوسف وأبو عبد السالم الُجْندَ ْيسابورّي

   . وأبو جعفر محمد بن عبد الملك الزيات والحسُن بن وهب وإبراهيم بن العباس الصولي ونجاح بن سلمة وأحمد بن عبد العزيز

   . حكم وعبدَ الملك بَن مروانمرواَن بن ال  : وزاد صاحب الريحان والريعان

وهؤالء بعض من شرفته الكتابة ورفعت قدره ولو اعتبر من شُرف بالكتابة وارتفع قدُره بها لفاتوا الحصر وخرجوا عن   : قلت
   . الحّد

قًة حتى وهذا الوزير المهلبّي آان في أّول أمره في شّدة عظيمة من الفقر والضائقة وآان قد سافر مرة ولقي في سفرِه ضي
أال موت لذيُذ الطْعم ياتي   ! فهذا الَعْيُش ما الَ خْيَر فيه  ! أال َمْوت ُيَباُع فأْشَتِريه  : اشتهى اللحم ولم يقدر عليه فقال آرتجاًال

   . له فاشترى لحمًا وأطعمهوآان معه رفيق   ! أالَرِحَم الُمَهْيمُن َنْفَس ُحرٍّ تصّدق بالَوَفاِة على أخيه  ! ُيَخلِّصِني من الَمْوِت الكريِه

   . ثم ترّقى بالكتابة حتَّى ُوزِّر لعّز الدولة بن بويه الديلمي في جاللة قدره

وهذا القاضي الفاضل أصله من َبْيسان من غير بيت الوزارة رفعْته الكتابة حتَّى ُوزِّر للسلطان صالح الدين يوسف بن أيوب 
السالم   : ه ان آان يكتب في آتب السلطان صالح الدين عن نفسه بما أحب فكتب مرًةوعَلْت رتبته عنده حتى بلغ من رتبته لدي

وغريبٍة قد ِجْئُت فيها أّوًال وِمن إْقَتَفاها آان   : على الملك العزيز آبن السلطان صالح الدين في آتاب عن أبيه ثم آتب شعرًا منه
اُس ُرْسُلُهُم إلى السُئْلطاِن على دين الصابئة مشّددًا في دينه وبَلَغْت به الكتابة إلى َبْعِدي الثاِني فَرُسوَلَي السُّْلطاُن في إرسالها والن

ان تولى ديوان الرسائل عن الطائع والمطيع وعز الدولة بن بويه وجهد فيه عز الدولة ان يسلم فلم يقْع له ولما مات رثاه 
   . انما رثيت فضله  : فقال الشريف الرضّي بقصيدة فالمه الناس لكونه شريفا يرثي صابئيًا

   . وال عبرة بَمْن قعد به الَجدُّ وتخّلف عنه الحظ من أهل هذه الصناعة إذ العبرة باألآثر ال بالقليل النادر  "   : قال في مواد البيان

   . على أن المبرز فى هذه الصناعة ان قعدت به األيام في حاٍل فال بدِّ أن ُيْرَفع قدُره في أخرى

َدْولة اللفاضل من الوأجبات وَدْوَلة الجاهل من الممكنات خصوصا اذا صادف الكاتب من الفاضل ملكًا فاضًال أو رئيسًا ألن 
   . آامًال فِإنه يوفيه حقه ويرقِّيه إلى حيث آستحقاقه

   . مستوجُبها بالفضيلةتْسُقط الحظوظ في دولة الملك الفاضل فال يتسنَّم الرتبة العِليَّة ِإال   : فمن آالم بعض الحكماء

وبالجملة َفَفْضل الكتابًه أآثر من أن ُيحصى وأجلَّ من أن ُيستقصى ة وِإنما حرِّمت الكتابة على النبي صلى اهللا عليه وسلم ردًا 
على الملحدين حيُث نسبوه إلى االقتباس من آتب المتقّدمين آما أخبر تعالى بقوله  "  وقاُلوا أَساطيُر اْلَأّوِلين اْآَتَتَبَها َفِهي ُتْملى 

 وأآد ذلك بقوله  "  وما ُآْنَت َتْتُلوْا ِمْن َقْبِلِه من ِآَتاٍب وال َتُخطُّه ِبَيِميِنَك إذًا َالْرتاَب الُمْبطُلوَن  "  .   َعْليِه ُبْكرًة وَأِصيًال  " 



 

18 
 

ات من الِقَصص واألخبار الماضية من غير ُمَدارسة وال نظر في آتاب بما ال يعلمه إال نبيٌّ ي  ! وقد آان صلى اهللا عليه وسلم
ان عّرفونا شيئًا نسألة عنه فبعثوا إليهم ان َسُلوه عن أنِبياَء أخذوا أحَدهم فَرمْوه في   : آما ُرِويات قريشًا بمكة َوَجهت إلى أليهود

   . واحدة بما عندهم في التوراة وزيادة بئر وباُعوه فسألوه فنزلت سورة يوسف جملًة

اًالمًِّية في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضيلة وفي غيره نقيصة ألن اهللا تعالى لم يعلِّمه الكتابة لتمكُّن   "   : ققال العتبّي
   . بها على ما جاء به اإلنسان بها من الحيلة في تأليف الكالم واستنباط المعاني فيتوسل الُكًفار إلى أن يقولوا اقتدر

وذلك أن اإلنسان يتوصل بها إلى تأليف الكالم المنثور وإخرأجه في الصَُّور التي تأخذ بمجامع   "   : قال صاحب مواّد البيان
   .  " القلوب فكان عدم علمه بها من أقوى الحجج على تكذيب معاِنديه وحسم أسباب الشك فيه 

بلغني انك أمِّيئ وأنك ال تقيم الشعر وأنك َتْلحن في آالمك   : ألبي العالء الِمنقرّي  ! مأمون قالوقد حكى أبو جعفر النَخاس أن ال
أما اللحن فرًبما سبقِني لساني بالشيء منه وأما األمّية وآْسر الشعر فقد آان رسول اهللا صلى اهللا   ! يا أمير المؤمنين  "   : فقال  " 

   .  " الشعر  عليه وسلم امّيًا وآان ال ُيْنِشد

ذلك في النبي صلى اهللا عليه وسلم فضيلة   !  ! سألتك عن ثالثة ُعُيوب فيك فِزْدتني رابعًا وهو الجهل يا جاهل  "   : فقال له المأمون
   .  " وآالم أبي العالء المنقرّي هذا ِمْن أواِبد ما تكلَّم به الُجًهال   "   : وفيك وفي قال الجاحظ

الشافعية رحمهم اّهللا قد حَكْوا وجهْين فىِ انه صلى اهللا عليه وسلم هل آان يْعَلم الكتابة أم ال وصححوا انه لم على أن أصحابنا 
   . يكن يعلمها معجزًة في حقه آما تقّدم

ّول ُمْعِجزاته وليست بأ  : ولو آتب صلى اهللا عليه وسلم لكان ُمْعجزة لخْرق العادة قال  "   : ققال أبو الوليد الباجي من المالكية
   .  " صلى اهللا عليه وسلم 

   . وإذا آانت الكتابُة من بين سائر الضناعات بهذه الرتبِة الشريفة والذِّروة الَمِنيفة

   . آان الُكتَّاب آذلك من بين سائر الناس

   .  " الًكَتاب ملوك وسائر الناس ُسوقة   " قال الزبير بن َبكَّار 

ُآتَّاب الملوك عيوُنهم المبصرُة   " ومن آالم المؤيد   " الملوك أحوج إلى الُكَتاب من الكَتاب إلى الملوك   "   : وقال آبن المقفع
   .  " وآذاُنهم الواعية وألسنتهم الناطقه 

ى رعيته وبالده وهم الكًتاب ِنظام اُألمور وَجَمال الُمْلك وبَهاء السلطان وخزَّان أمواله واًألَمناء عل  "   : وآانت ملوك الفرس تقول
للُكَتاب أقرَّت الملوك بالفاقة   "   : ومن آالم أبي جعفر الفضل بن احمد  " أْوَلى الناس بالِحَباء والكرأمة وأحقُّهم بمحًبة السالم 

ذخائر والَعْقد ووالَه والحاجة وإليهم أْلقيت األعنَّة واألِزًمة وبهم آعتصُموا في النازلة والنْكبة وعليهم اتكلوا في األهل والولد وال
   . العهد وتدبير الُمْلك وِقَرأع األعداء وتوفير الفيء وِحياطة الحريم وحفظ األسرار قال في مواّد البيان

وما من أحد يتَوسَّل إلى السالطين باألدب ويمتُّ إليهم من العلم بسبب إال وهو باقُله ال ينول ما ُينّوُله إال على وجه اإلرفاق   " 
كاتب فإنه ُيَنّول الرغائب العظيمة من طريق االستحقاف لموضع الفتقار إليه والحاجة ومن المعلوم انه ال يًد من واسطة خال ال

الُعليا والدُّْنيا وليس من طبقات الناس من يساِهم الملوَك في َجاللْه القدر وعظيم   : تقوم بين الملوك والرعية لُبعد ما بين الطبقتين
لعاّمة في التواضع واالقتصاد سوى الُكتَّاب فاحتيج إليهم للسِّفارة في مصالح الرعية عند السالطين وآستيفاء الخَطر وُيشارك ا

   .  " حقوق السالطين من الرعية والتلطف في الصلة بينهما 

اتبة وَخصُّوهم بالُحْظوة ولعلم الملوك بخطر هذه الصناعة وأهلها وعائدتها في أموار السلطان صَرفوا الِعناية إلى الك  "   : قال
وعرفوا لهم َفْضل ما جمعوه من الرأي والصناعة وآانت ملوك الفرس لرفعة رتبة الكتابة عندهم تجمع أحداَث الُكتَّاب 

ونواشئهم المعترضين ألعمال الملك ويأمرون رؤساء الكتابة بامتحانهم فمن ُرِضي اِقرَّ بالباب ليستعان به ثم يأمر الملك 
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الُعمَّال وآستعمالهم في األعمال وينقلهم في الِخَدم على قدر طبقاتهم من حال الى حال حتى ينتهَي بكل واحد منهم بضمهم إلى 
   .  " إلى ما يستحقه من المنزلة ثم ال ُيَمكَّن أحد ممن ُعرض آسمه على الملك من الخدمة عند أحد إال بإذن الملك 

القول عندك رفيع المنزلة لديك يمنعه مكانُه منك وما يُظّن به من لطافة موضعه عندك وليكن آاتُبك مقبول   "   : وفي عهد سابور
من الضَّراعة ألحد والُمداَهنة له ليحمله هنأ أْوليته من اِإلحسان على محض النصيحة لك ومناَبَذة من أراد عيبك وآنتقاص حقك 

 "  .   

   . والقاضي ولم يكن يرآُب الهماليج في أيامهم إال الملُك والكاتب

ولشرف الكتابة وفْضل الُكتَّاب صرف آثير من أهل البالغة عنايَتهم إلى َوْضع رسائل في المفاَخَرة بين السيف والقلم   : قلت
إشارًة إلى ان بهما ِقواَم الملك وترتيَب السلطنة بل ربما فضل القلًم على السيف وُرجِّح عليه بضروب من وجوه الترجيح آما 

إن آْفَتَخَر األبطاُل يومًا بسيفهِم وعدُّوه مما ُيْكِسب الَمْجَد والكرم َآفى َقَلَم الُكتَّاب   : مفضًال للقلم بقسم اهللا تعالى بهقال بعضهم 
َنْت َخْوَفه إن يخُدم القلم السيَف الذي َخَضعْت له الرِّقاُب ودأ  : ِعى ًا وِرْفعَة َمَدى الدَّْهرات اهللا أقَسَم بالقَلم وآما قال ابن الرومي

لها ُمْذ أْرِهَفْت األَمُم فالموت والَمْوُت ال شيء يغالُبُه ما َزال يتبع ما َيْجرى به الَقَلمُ  آذا قضى اُهللا لألقالم ُمْذ ُبِرَيت ان السُّيوَف 
ل به القلم من زيادة َخَدُم والمعنى في ذلك انها تؤثر في إرهاب العدّو على ُبْعٍد والسيوف ال تؤثر إال عن ُقْرب مع ما ُفضِّ

َفَلَكْم َيُفلُّ الجيَش وهو َعَرْمرم والِبيُض ما سلَفْت من األغمادِ  وَهَيْت   : الجدوى والَكَرم وإلى ذلك يشير بعضهم بقوله مشيرًا للقلم
 له االجاُم حين َنَشا ِبها آرَم الُسُيول َوَصْوَلَة األساد 

  َحْمقاهم الفصل الثاني في مدح فضالء الُكتَّاب وذمِّ  

أما فضالء الُكتَّاب فلم يزل الشعراء َيْلَهجون بمدح أشراف الُكتَّاب وتقريظهم ويتغاَلْون في وصف بالغات هم وُحْسن خطوطهم 
ُيؤلُِّف   : إذا أخذ الِقْرطاس ِخْلَت يميَنة ُتَفَتح َنْورًا أو ُتَنظِّم َجْوهرا وقول اآلخر  : فمن أحسن ما َمدح به آاتب قوُل ابن المعتز

وآاتب يرُقم في ِطرِسه روضا به ترتع الحفاظ وقول   : الّلوُلَؤ الَمْنُثوَر َمْنِطقه وَيْنِظئم الُذّر باألقالم في الكاتب وقول اآلخر
  . خرإن هز أقالَمة َيْومًا ليعِملها وإنساك آل آمى هز عامله وأن اقَر على َرق أنامَلة أقر بالرق آتاب النان له قول اال  . اآلخر

   . اليخطر الفكر في آتاَبِته آان اقالمه لها خاطر الَقول والِفْعل يجرَياِن َمعًا ال أول فيهما وال آخر وقول آخر

وشادٍن من بني الُكَتاِب مقَتِدر على البالغة احلى الناس أنشاءٍ  فال ُيجاريِه في مْيدانه أَحد يريك سبحانه فى اإلنشاء إن شاء 
   . َحمقى الُكتَّاب وَلِهُجوا بَهْجوهم في آل زمن وآذلك أوِلغوا بَذمِّ

ولو   ! ِحمار في الِكتابِة َيًدِعيها آَدْعوى اِل َحْرِب في زَياد فَدْع عْنَك الِكتاَبَة َلْست منها  : فمن ذلك قول بعض المتقدمين يهُجو آاتبًا
   . َغِرقْت ِثياُبَك في الِمَداد وقول االخر

والَخُط َتبَّت َيَدا آبي لهب وقول الالخر :  يعي غير ما ُقْلنا و َيْكُتب غير ما َيِعيه ويقراء غير ما هو  فالَلْفظ قالوا  "  ُقُلوبنا غلف  " 
   . مكتوب وقول اآلخر

   . ن أي الَعْيناء يهجوأسد بن َجْهو الكاتبومكاتب أقالمه مَعَؤدات بالَغلْط َيكِشط ما يكتبه ثم يِعيد ما آَشط وقول آب

د أآثر الناس أوما َترى أسد بَن َجْهَور قد َغَدا ُمَتشبها بأجَلِة الكتَّاب لِكْن يَخرُِّق ألَف ُطوماٍر إذا ما آحتيَج منه إلى جواِب ِآتاب وق
   . لزمان وتعاقب األياممن الحكايات المضحكة عن هذا النوع من الُكتَّاب مما صاروا به هزؤًا على ممّر ا

فصًحفه حاضرطي فسِخر منه   " حاضر طّي   " آما حكي عن محمد بن يحيى الكاتب انه قرأ على بعض الُخلفاء آتابًا يذآر فيه 
   . أهل المجلس

هذا هذا   " عليه  ويروى ان آّتاب الدواوين ألزموا بعض العمال ماًال مخرَّجا عليه فبعث بحسابه إلى عبيد الّله بن سليمان فوقَّع
  " هو هو   " ورد الحساب إلى العامل فقّدر العامُل بضْعف آدابه انه صحَّح حجته وَقِبل الحساب منه آما يقال في تثًبت الشيء   " 

وأخرج التوقيع إلى الُكَتاب وناظرهم على ان ذلك يجب إزألة المال الذى لزمه عنه فلم يفهم أحد منهم ما أراد عبيد اهللا بن 
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إعالمًا له أن   " اهللا المستعان   " سليمان فرد التوقيع الى عبيد اهللا فلم يزده في الجواب على أن شّدد الكلمة األخيرة ووقع تحتها 
   . بالتشديد بمعنى الهذيان  " هذا   " لفظ 

   . وحكى العّباس بن أسد

  : فقرات  ! اقرا  : من مكه فقراه ثم رمى به إلّي فقال أن آبا الحسن عليَّ بن عيسى آتب إلى أبي الطيب أحمد بن عيسى آتابًا
   . آتابي إليك يوم القر فقلت القر البرد

   . فقال

   . أنما هو يوم القر بالفتح حين يقر الناس بمنى وهو اليوم الثانى من النحر

   . ومثل ذلك آثير

ال يعرفها البتة وزادوا عن اإلحصاء حتى إن فيهم من  قال صاحب نهاية األرب وقد اتسع الخرق في ذلك ودخل في الكتابة من
   . ال يفرق بين الضاد والطاء

أنه رسم له بكتاب يكتبه في حق   : ولقد بلغني عن بعض من أدخل نفسه في الكتابة وتوسل إلى أن آتب في ديوان الرسائل  : قال
وصار اآلن حد الكاتب عند هؤالء الجهال   : بالقائم قال طرنطاي يكتب بالساقط أو  : رجل اسمه طرنطاي فقال لكاتب إلى جانبه

أنه يكتب على المجود مدة ويتقن بزعمه اسطرًا فإذا رأى من نفسه أن خطه قد جاد أدنى جودة أصلح بزته و رآب برذونه أو 
   . بغلته وسعى في الدخول إلى ديوان اإلنشاء واالنضمام إلى أهله

   . ب هؤالء وأمثالهمولعل الكتابة إنما يحصل ذمها بسب

فقد أتى بعجاب ومحا فنون الفضل واآلداب وأتى بكتاب لو انبسطت يدي فيهم رددتهم إلى   ! عس الزمان  :  ! و هللا در القائل
وإنما تقاصرت الهمم عن التوغل في صناعة الكتابة واألخذ منها بالحظ األوفى الستيالء األعجم على األمر   : الكتاب قلت
مر لمن ال يفرق بين البليغ واألنوك لعدم إلمامه بالعربية والمعرفة بمقاصدها حتى صار الفصيح لديهم أعجم والبليغ وتوسيد األ

وصناعتي عربية وآأنني ألقى بأآثر ما أقول الروما   : في مخاطبتهم أبكم ولم يسع اآلخذ من هذه الصناعة بحظ إال أن ينشد
حضرت مجلس   : ل أين لي فأقيما وقد حكى أبو جعفر النحاس عن بعضهم أنه قالفلمن أقول وما أقول وأين لي فأسير ال ب

رجل فأحجمت عن مسألة حاجتني لكثرة جمعه فرأيته وقد أملى على آاتبه ولم أآتب بخطي إليك خوفًا من أن تقف على 
ى صاحب ذخيرة الكتاب عن بعض أما تحسن الهجاء أين الواو فأثبتها وحك  : رداوته على ما يجب فقال  : رداوت فكتب آتابه

   . أمر بعمارة هذا البرج أبو فالن فالن  : أنه تقدم إلى آاتبه بأن يكتب ألقاب أمير ليثبتها على برج أنشأه فكتب  : الوزراء

واستوفى ألقابه إلى آخرها ودفع المثال إلى الوزير ليقف عليه فلما قرأه غضب حتى ظهر الغضب في وجهه وأنكر على 
   . آونه آتب أبو فالن بالواو ولم يكتب أبي فالن بالياء محتجًا عليه بأن أبو من ألفاظ العامة فال تعظيم بها الكاتب

متى رأيت األمير فاعًال في   : إن الحال اقتضت رفعه من حيث إنه في هذا الموضع فاعل فزاد إنكاره عليه وقال  : فقال الكاتب
   .  ! أسه حتى تنسبه إلى هذا واهللا لوال سالف خدمتك لفعلت بكهذا الموضع يحمل وينقل الحجارة على ر

ولما آان أرباب األمور ووالتها من الخلفاء فمن دونهم ينقدون ما يكتب به الكتاب عنهم وما يرد   : قال ابن حاجب النعمان
فعون درجته ويؤخرون الجاهل عليهم من الكتب ويتناقشون على ما يقع فيها من خطأ أو يدخلها من خلل ويقدمون الفاضل وير

ويحطون رتبته آان الكتاب حينئذ يتبارون على اقتناء الفضيلة ويترفعون عن أن يعلق بهم من الجهل أدنى رذيلة ويجهدون في 
   . معرفة ما يحسن ألفاظهم ويزين مكاتباتهم لينالوا بذلك أرفع رتبة ويفوزوا بأعظم منزلة



 

21 
 

ط بهم الزمان وغفل عنهم الحدثان واستولت عليهم شرة الجهل ونفرت منهم أوانس ولما انعكست القضية في تقديم من غل
الرياسة والفضل وصار العالم لديهم حشفًا واألديب محارفًا والمعرفة منكرة والفضيلة منقصة والصمت لكنه والفصاحة هجنة 

   . اجتنبت اآلداب اجتناب المحارم وهجرت العلوم هجر آبائر المآثم

حد هؤالء الجهال لكان بالحشف أولى وبالحرفة والمنقصة أجدر وأحرى لكنه جهل الواجبات وأضاعها وسفه حق ولو أنصف أ
   . المروءة وأفسد أوضاعها ويوصف بالحي الناطق والصامت أرجى منه عند أهل النظر وذوي الحقائق

 الباب الثاني من المقدمة في ذآر مدلول الكتابة لغة واصطالحا

  ولوفيه ثالثة فص

  . وبيان معنى اإلنشاء وإضافة الكتابة إليه ومرادفة لفظ التوقيع لكتابة اإلنشاء في عرف الزمان والتعبير عنها بصناعة الترسل
   . وتفضيل آتابة اإلنشاء على سائر أنواع الكتابة وترجيح النثر على الشعر وفيه ثالثة فصول

ء الفصل األول في ذآر مدلولها وبيان معنى اإلنشا    

وإضافتها إليه ومرادفه التوقيع لكتابة اإلنشاء في عرف الزمان والتعبير عنها بصناعة الترسل الكتابة في اللغة مصدر آتب 
آتب يكتب آتبًا وآتابًا وآتابة ومكتبة وآتبة فهو آاتب ومعناها الجمع يقال تكتبت القوم إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة   : يقال

بغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير ونحوه ومن ثم سمي الخط آتابة لجمع الحروف بعضها إلى الخيل آتيبة وآتبتن ال
   . بعض آما سمي خرز القربة آتابة لضم بعض الخرز إلى بعض

 أي يعلمون .   قال ابن األعرابي :  وقد تطلق الكتابة على العلم ومنه قوله تعالى :   "  أم عندهم الغيب فهم يكتبون  " 

قال ابن   " إني بعثت إليكم آاتبًا   " وعلى حد ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم في آتابه ألهل اليمن حين بعث إليهم معاذًا وغيره 
   . األثير في غريب الحديث أراد عالمًا

   . علمًا ومعرفة وآان الكاتب عندهم قليًال وفيهم عزيزًا سمي بذلك ألن الغالب على من آان يعلم الكتابة أن عنده

   . بأنها صناعة روحانية تظهر بآلة جثمانية دالة على المراد بتوسط نظمها  : أما في االصطالح فقد عرفها صاحب مواد البيان

حانية فيها باأللفاظ التي ولم يبين مقاصد الحد وال ما دخل فيه ملال ما خرج عنه غير أنه فسر في موضع آخر معنى الرو
   . يتخيلها الكاتب في أوهامه ويصور من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة قائمة في نفسه

   . والجثمانية بالخط الذي يخطه القلم وتقيد به تلك الصورة وتصير بعد أن آانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة

ما يدخل فيه ويخرج عنه وال شك أن هذا التحديد يشمل جميع ما يسطره القلم مما وفسر اآللة بالقلم وبذلك يظهر معنى الحد و
   . يتصوره الذهن ويتخيله الوهم فيدخل تحته مطلق الكتابة آما هو المستفاد من المعنى اللغوي

موال وما في معناهما آتابة اإلنشاء وآتابة األ  : على أن الكتابة وإن آثرت أقسامها وتعددت أنواعها ال تخرج عن أصلين هما
   . على ما سيأتي بيانه إن شاء اهللا تعالى

إال أن العرف فيما تقدم من الزمان قد خص لفظ الكتابة بصناعة اإلنشاء حتى آانت الكتابة إذا أطلقت ال يراد بها غير آتابة 
لشعر والكتابة يريد آتابة اإلنشاء اإلنشاء والكاتب إذا أطلق ال يراد به غير آاتبها حتى سمى العسكري آتابه الصناعتين ا

   . وسمى ابن األثير آتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

   . يريد آاتب اإلنشاء إذ هما موضوعان لما يتعلق بصناعة اإلنشاء من علم البالغة وغيرها
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أطلق ال يراد به غيره وصار لصناعة ثم غلب في زماننا بالديار المصرية اسم الكاتب على آاتب المال حتى صار الكاتب إذا 
خاص يستعمله أهل الديوان ويتلفظون به وهو آتابة اإلنشاء وعام يتلفظ به عامة الناس وهو التوقيع فأما   : اإلنشاء اسمان

تسميتها بكتابة اإلنشاء فتخصيص لها باإلضافة إلى اإلنشاء الذي هو أصل موضوعها وهو مصر أنشأ الشيء إذا ابتدأه أو 
ترعه على غير مثال يحتذيه بمعنى أن الكتاب يخترع ما يؤلفه من الكالم ويبتكره من المعاني فيما يكتبه من المكاتبات اخ

   . والواليات وغيرهما أو أن المكاتبات والواليات ونحوها تنشأ عنه

أو السلطان أو الوزير أو  وأما تسميتها بالتوقيع فأصله من التوقيع على حواشي القصص وظهورها آالتوقيع بخط الخليفة
صاحب ديوان اإلنشاء أو آتاب الدست ومن جرى مجراهم بما يعتمد في القضية التي رفعت القصة بسببها ثم أطلق على آتابه 

   . اإلنشاء جملة

موقع إذا أثرت  جنب هذه الناقة  : ومعناه في آالم العرب التأثير القليل الخفيف يقال  : قال ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب
   . فيه حبال األحمال تأثيرًا خفيفًا

   . وحكي أن أعرابية قالت لجارتها حديثك ترويع وزيارتك توقيع

   . تريد أن زيارتها خفيفة

ن أي حق أو م  " ووقع القول عليهم بما ظلموا   "   : وقع األمر إذا حق ولزم ومنه قوله تعالى  : ويحتمل أن يكون من قولهم  : قلت
وقع الصيقل السيف إذا أقبل عليه بميقعته يجلوه ألنه بتوقيعه في الرقعة يجلو اللبس باإلرشاد إلى ما يعتمد في الواقعة   : قولهم

   . أو من موقعة الطائر

وهي المكان الذي يألفه من حيث إن الموقع على الرقعة يألف مكانًا منها يوقع فيه آحاشية القصة ونحوها أو من الموقعة 
   . وهو المكان المرتفع في الجبل الرتفاع مكان الموقع في الناس وعلو شأنه أو غير ذلك  : بالتسكين

ووجه إطالقه على آتابة اإلنشاء أنه قد تقدم أن التوقيع في األصل اسم لما يكتب على القصص ونحوها وسيأتي أن ما يكتب 
يبنى على ما يخرج من الديوان من التوقيع بخط صاحب ديوان من ديوان اإلنشاء من المكاتبات والواليات ونحوها إنما 

اإلنشاء أو آتاب الدست ومن في معناهم وحينئذ فيكون التوقيع هو األصل الذي يبني عليه المنشئ وقد يكون سمي بأصله الذي 
ظم آتابة اإلنشاء وأعمها نشأ عنه مجازًا وقد يعبر عنها بصناعة الترسل تسمية للشيء بأعم أجزائه إذ الترسل والمكاتبات أع

من حيث إنه ال يستغني عنها ملك وال سوقة بخالف الواليات فإنها مختصة بأرباب المناصب العلية دون غيرهم وعلى ذلك 
   . بنى الشيخ شهاب الدين محمود الحبي رحمه اهللا تسمية آتابه حسن التوسل إلى صناعة الترسل

على سائر أنواع الكتابة الفصل الثاني في تفضيل آتابة اإلنشاء     

آتابة اإلنشاء وآتابة   : قد تقدم في الفصل الذي قبله أن الكتابة وإن آثرت أقسامها وتعددت أنواعها ال تخرج عن أصلين
من المكاتبات   : فأما آتابة اإلنشاء فالمراد بها آل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكالم وترتيب المعاني  . األموال
   . اليات والمسامحات واإلطالقات ومناشير اإلقطاعات والهدن واألمانات واأليمان وما في معنى ذلك آكتابة الحكم ونحوهاوالو

وأما آتابة األموال فالمراد بها آل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تحصيل المال وصرفه وما يجري مجرى ذلك آكتابة بيت 
ليها من أموال الخراج وما في معناه وصرف ما يصرف منها من الجاري والنفقات المال والخزائن السلطانية وما يجبى إ

وغير ذلك وما في معنى ذلك آكتابة الجيوش ونحوها مما ينجر القول فيه إلى صنعة الحساب وال شك أن لكل من النوعين 
ابة اإلنشاء ويفضلونها ويميزونها على قدرًا عظيمًا وخطرًا جسيمًا إال أن أهل التحقيق من علماء األدب ما برحوا يرجحون آت

منها أن آتابة اإلنشاء مستلزمة للعلم بكل نوع من الكتابة ضرورة أن آاتب   : سائر الكتابات ويقدمونها ويحتجون لذلك بأمور
هم ما يعتمدونه اإلنشاء يحتاج فيما يكتبه من والياته ومكاتباته مما يتعلق بكتابة األموال إلى أن يمثل لهم في وصاياه من صناعت

ويبين لهم ما يأتونه ويذرونه فال بد أن يكون عالمًا بصناعة من يكتب له بخالف آاتب األموال فإنه إنما يعتمد على رسوم 
   . مقررة وأنموذجات محررة ال يكاد يخرج منها وال يحتاج فيها إلى تغيير وال زيادة وال نقص
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ل على لطائف المعاني التي هي زبد األفكار وجواهر األلفاظ التي هي حلية األلسنة ومنها اشتمال آتابة اإلنشاء على البيان الدا
   . وفيها يتنافس أصحاب المناصب الخطيرة والمنازل الجليلة أآثر من تنافسهم في الدر والجوهر

ا يحتاج إليه من التصرف في لم  : ومنها ما تستلزم آتابة اإلنشاء من زيادة العلم وغزارة الفضيلة وذآاء القريحة وجودة الروية
المعاني المتداولة والعبارة عنها بألفاظ غير األلفاظ التي عبر بها من سبق إلى استعمالها مع حفظ صورتها وتأديتها إلى حقائقها 
و وفي ذلك من المشقة ما ال خفاء فيه على من مارس الصناعة خصوصًا إذا طلب الزيادة والعلو على من تقدمه في استعمالها أ

حذا حذو رسوم المبرزين الذين ينتحلون الكالم ويوقعونه مواقعة مع مراعاة رشاقة اللفظ وحالوة المعنى وبالغته ومناسبته مع 
ما يحتاجه من اختراع المعاني األبكار لألمور الحادثة التي لم يقع مثلها وال سبق سابق إلى آتابتها ألن الحوادث والوقائع ال 

ومن هنا تنقص الوزير ضياء الدين بن األثير في المثل السائر المقامات الحريرية وأزدراها جانحًا   . تتناهى وال تقف عند حد
إلى أنه صور موضوعة في قوالب حكايات مبنية على مبدإ ومقطع بخالف الكتابة فإن أهوالها غير متناهية ولو روعي حال ما 

   . يكتبه الكاتب في أدنى مدة لكان مثل المقامات مرات

ومنها اختصاص آاتب اإلنشاء بالسلطان وقربه منه وإعظام خواصه واعتمادهم في المهمات عليه مع آونه أحرز بالسالمة 
   . من أرباب األقالم المتصرفين في األموال

منزلة الكتاب آالجوارح آل جارحة منها ترفد األخرى في عملها بما به يكون فعلها وآاتب اإلنشاء ب  : وقد قال بعض الحكماء
   . الروح الممازجة للبدن المدبرة لجميع جوارحه وحواسه

وال شك في صحة هذا التمثيل ألن آاتب اإلنشاء هو الذي يمثل لكل عامل في تقليده ما يعتمد عليه   : قال في مواد البيان
ملكة وزينتها لما يصدر عنه ويتصفح ما يرد منه ويصرفه باألمر والنهى على ما يؤدي إلى استقامة ما عقد به وهو حليلة الم

من البيان الذي يرفع قدرها ويعلى ذآرها ويعظم خطرها ويدل على فضل ملكها وهو المتصرف عن السلطان في الوعيد 
والترغيب واإلحماد واإلذمام واقتضاب المعاني التي تقر الوالي على واليته وطاعته وتعطف العدو العاصي عن عداوته 

   . ومعصيته

المتعصبين قد رجح آتابة األموال على آتابة اإلنشاء بمغالطات أوردها وتزويرات زخرفها ونمقها ال تخفى  على أن بعض
   . على متأمل وال تتغطى على ذي ذهن سليم

ال وقد أورد الحريري في المقامة الثانية والعشرين المعرفة بالفراتية ألفاظًا قالئل في المفاخرة بين آتابتي اإلنشاء واألموال فق
اعلموا أن صناعة اإلنشاء أرفع وصناعة الحساب أنفع وقلم المكاتبة خاطب وقلم المحاسبة   : على لسان أبي زيد السروجي

حاطب وأساطير البالغة تنسخ لتدرس ودساتير الحسبانات تنسخ وتدرس والمنشئ جهينة األخبار وحقيبة األسرار ونجي 
ولقمان الحكمة وترجمان الهمة وهو البشير والنذير والشفيع والسفير   : فارس الجولةالعظماء وآبير الندماء وقلمه لسان الدولة و

به تستخلص الصياصي وتملك النواصي ويقتاد العاصي ويستدنى القاصي وصاحبه برئ من التبعات آمن آيد السعات مقرظ 
   . بني الجماعات غير معرض لنظم الجماعات

ة الحساب موضوعة على التحقيق وصناعة اإلنشاء مبنية على التلفيق وقلم الحاسب إال أن صناع  : ثم عقب آالمه بأن قال
ضابط وقمل المنشئ خابط وبين إتاوة توظيف المعامالت وتالوة طوامير السجالت بون ال يدرآه قياس وال يعتوره التباس إذ 

   . اج المدارج يعني الخاطراإلتاوة تمأل األآياس والتالوة تفرغ الرأس وخراج األوارج يغني الناظر واستخر

ثم إن الحسبة حفظة األموال وحملة األثقال والنقلة األثبات والسفرة الثقات وأعالم اإلنصاف واالنتصاف والشهود المقانع في 
االختالف ومنهم المستوفي الذي هو يد السلطان وقطب الديوان وقسطاس األعمال والمهيمن على العمال وإليه المآل في السلم 

لهرج وعليه المدار في الدخل والخرج وبه مناط الضر والنفع وفي يده رباط اإلعطاء والمنع ولوال قلم الحساب الودت ثمرة وا
االآتساب والتصل التغابن إلى يوم الحساب ولكان نظام المعامالت محوًال وجرح الظالمات مطوًال وجيد التناصف مغوًال 

   . لوًال وجيد التناصف مغوًال وسيف التظالم مسلوًالوسيف التظالم مسلوًال وجرح الظالمات مط

على أن يراع اإلنشاء متقول ويراع الحساب متأول والحاسب مناقش والمنشئ أبو براقش ولكليهما حمة حين يرقى إلى أن 
   .يلقى ويرقى وإعنات فيما ينشا حتى يغشى ويرش  "  إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم  "  
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وقد أوردت في المقامة التي أنشأتها في آتابة اإلنشاء المشار إليها بالذآر في خطبة هذا الكتاب من فضل الكتابة ما يشدو   : قلت
   . بذآره المترنم وأودعتها من شرف الكتاب ما يذعن له الخصم ويسلم

ر على الشعر الفصل الثالث في ترجيح النث    

اعلم أن الشعر وإن آان له فضيلة تحضه ومزية ال يشارآه فيها غيره من حيث تفرده باعتدال أقسامه وتوازن أجزائه وتساوي 
قوافي قصائده مما ال يوجد في غيره من سائر أنواع الكالم مع طول بقائه على ممر الدهور وتعاقب األزمان وتداوله على 

قلة لتمكن القوة الحافظة منه بارتباط أجزائه وتعلق بعضها ببعض مع شيوعه واستفاضته وسرعة ألسنة الرواة وأفواه الن
انتشاره وبعد مسيره وما يؤثره من الرفعة والضعة باعتبار المدح والهجاء وإنشاده بمجالس الملوك الحافلة والمواآب الجامعة 

المجيد من الحباء الجسيم والمنح الفائق الذي يستحقه بحسن  التقريط وذآر المفاخر وتعديد المحاسن وما يحصل عليه الشاعر
موقع آالمه من النفوس وما يحدثه فيها من األريحية وقبوله لما يرد عليه من األلحان المطربة المؤثرة في النفوس اللطيفة 

مجراها وما يستدل به منها في  والطباع الرقيقة وما اشتمل عليه من شواهد اللغة والنحو وغيرهما من العلوم األدبية وما يجري
تفسير القرآن الكريم وآالم من أوتي جوامع الكلم ومجامع الحكم صلى اهللا عليه وسلم وآونه ديوان العرب ومجتمع تمكنها 

والمحيط بتواريخ أيامها وذآر وقائعها وسائر أحوالها إلى غير ذلك من الفضائل الجمة والمفاخر الضخمة فإن النثر أرفع منه 
ة وأعلى رتبة وأشرف مقامًا وأحسن نظامًا إذ الشعر محصور في وزن وقافية يحتاج الشاعر معها إلى زيادة األلفاظ درج

والتقديم فيها والتأخير وقصر الممدود ومد المقصور وصرف ما ال ينصرف ومنع ما ينصرف من الصرف واستعمال الكلمة 
ما تلجئ إليه ضرورة الشعر فتكون معانيه تابعة أللفاظه والكالم المرفوضة وتبديل اللفظة الفصيحة بغيرها وغير ذلك م

المنثور ال يحتاج فيه إلى شيء من ذلك فتكون ألفاظه تابعة لمعانيه ويؤيد ذلك أنك إذا اعتبرت ما نقل من معاني النثر إلى 
   . النظم وجدته قد انحطت رتبته

فيا الئمي   : أنه لما نقله الشاعر إلى قوله  " قيمة آل امرئ ما يحسن   "   : أال ترى إلى قول أمير المؤمنين علي آرم اهللا وجهه
دعني أغالي بقيمتي فقيمة آل الناس ما يحسنونه قد زادت ألفاظه وذهبت طالوته وإن آان قد أفرد المعنى في نصف بيت فإنه 

ة الوزن وزاد في قوله فقيمة فاء مستكرهة قد احتاج إلى زيادة مثل ألفاظه مرة أخرى توطئه له في صدر البيت ومراعاة إلقام
ثقيلة ال حاجة إليها وأبدل لفظ امرئ بلفظ الناس وال شك أن لفظ امرئ هنا أعذب وألطف وغير قوله يحسن إلى قوله يحسنونه 

جدته قد والجمع بين نونين ليس بينهما إال حرف ساآن غير معتد به مستوخم وإذا اعتبرت ما نقل من معاني النظم إلى النثر و
وآان بها مثل الجنون   : نقصت ألفاظه وزاد حسنًا ورونقًا أال ترى إلى قول المتنبي يصف بلدًا قد علقت القتلى على أسوارها

وآأنما   : فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم آيف نثره الوزير ضياء الدين بن األثير في قوله يصف بلدًا بالوصف المتقدم
ها من عزائمه عزائم وعلق عليها من رؤوس القتلى تمائم فإنه قد جاء في غاية الطالوة خصوصًا مع آان بها جنون فبعث ل

   . التورية الواقعة في ذآر العزائم مع ذآر الجنون وهذا في النظم والنثر الفائقين وال عبرة بما عداهما

ولم  وناهيك بالنثر فضيلة أن اهللا تعالى أنزل به آتابه العزيز ونوره المبين الذي  "  ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه  " 
وحرم نظمه على نبيه محمد صلى  ينزله على صفة نظم الشعر بل نزهه عنه بقوله  "  وما هو بقول شاعر قليًال ما تؤمنون  " 

وذلك أن مقاصد الشعر ال  اهللا عليه وسلم تشريفًا لمحله وتنزيهًا لمقامه منبهًا على ذلك بقوله  "  وما علمناه الشعر وما ينبغي له  " 
جة عن العادة وقذف المحصنات تخلو من الكذب والتحويل على األمور المستحيلة والصفات المجاوزة للحد والنعوت الخار

وشهادة الزور وقول البهتان وسب األعراض وغير ذلك مما يجب التنزه عنه آلحاد الناس فيكيف بالنبي صلى اهللا عليه وسلم 
   . وال سيما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله

وضع حسن التعليق إذا الخطب آالم مبني على بخالف النثر فإن المقصود األعظم منه المخطب والترسل وآالهما شريف الم
حمد اهللا تعالى وتمجديه وتقديسه وتوحيده والثناء عليه الصالة على رسوله صلى اهللا عليه وسلم والتذآير والترغيب في اآلخرة 

باغض والتزهيد في الدنيا والحض على طلب الثواب و األمر بالصالح واإلصالح والحث على التعاضد والتعاطف ورفض الت
   . والتقاطع وطاعة األئمة وصلة الرحم ورعاية الذمم وغير ذلك مما يجري هذا المجرى مما هو مستحسن شرعًا وعقًال

   . و حسبك رتبة قام بها النبي صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده
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ك وسراة الناس في مهمات الدين وصالح والترسل مبني على مصالح األمة وقوام الرعية لما يشتمل عليه من مكاتبات الملو
الحال وبيعات الخلفاء وعهودهم وما يصدر عنهم من عهود الملوك وما يلتحق بذلك من واليات أرباب السيوف واألقالم الذين 

   . تهم أرآان الدولة وقواعدها

   . إلى غير ذلك من المصالح التي ال تكاد تدخل تحت اإلحصاء وال يأخذها الحصر

وقد أحست العرب بانحطاط رتبة الشعر عن الكالم المنثور آما حكي أن امرأ القيس بن حجر هم أبوه   : مواد البيان قال في
وما يروى أن النابغة الجعدي آان سيدًا في قومه ال يقطعون أمرًا دونه وأن   : بقتله حين سمعه يترنم في مجلس شرابه بقوله

   . قول الشعر نقصه وحط رتبته

   . ال عبرة بما ذهب إليه بعضهم من تفضيل الشعر على النثر إتباعًا لهواه بدون دليل واضحو  : قال

ومع ذلك فإن أآمل صفات الخطيب والكاتب أن يكونا شاعرين آما أ من أتم صفات الشاعر أن يكون   : قال في الصناعتين
   . خطيبًا آاتبًا

   . حتى العامة والسفلة فلحقه بالنقص ما لحق الشطرنج حين تعاطاه آل أحدوالذي قصر بالشعر آثرته وتعاطي آل أحد له   : قال

   ! وسيأتي الكالم على احتياج الكاتب للشرع في بيان ما يحتاج إليه الكاتب فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

 الباب الثالث في صفاتهم وآدابهم

 وفيه فصالن

 الفصل األول في صفاتهم   

 وهي على ضربين 

األول الصفات الواجبة التي ال يسع إهمالها  الضرب    

ويوثق به فيما يذره ويأتيه إذ هو لسان المملكة والمرهب   . وهي عشر صفات الصفة األولى اإلسالم ليؤمن فيما يكتبه ويمليه
لى المسلمين للعدو بوقع آالمه والجاذب للقلوب بلطف خطابه فال يجوز أن يولى أحد من أهل الكفر إذ يكون عينًا للكفار ع

يأيها الذين آمنوا ال تتخذو بطانة من دونكم ال   "   : ومطلعًا لهم على خفاياهم فيصلون به إلى ما ال يمكن استدراآه وقد قال تعالى
والمراد بالبطانة في اآلية من يطلع على   " يألونكم خباًال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ومنا تخفي صدورهم أآبر 

   . ل المسلمين آاإلطالع على مقدار خزائنهم من المال وأعداد جيوشهم من الخيل والرجالحا

وإن من الفطرة التي جبل آل أحد عليها حنين آل شخص من الناس إلى من يرى رأيه   : قال أبو الفضل الصوري في تذآرته
   . ويدين دينه

في الكاتب أن يكون على مذهب الملك الذي يتمذهب به من مذاهب وهذا أمر يجده آل أحد في نفسه ولذلك شرط بعضهم   : قال
   . المسلمين ليكون موافقًا له من آل وجه

ولما فتحت الصحابة رضوان اهللا عليهم مصر بعث عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إلى عمرو بن العاص يأمره أن ال 
لمسلمين إلى اآلن لم يعرفوا حقيقة البالد ولم يطلعوا على بأن ا  : يستعمل في عمل من أعمال المسلمين آافرًا فأجابه عمرو

مقادير خراجها وقد اجتهدت في نصراني عارف منسوب إلى أمانة إلى حين معرفتنا بها فنعزله فغضب عمر رضي اهللا عنه 
يأيها وقد روي أن أبا   " آيف تؤمنهم وقد خونهم اهللا وآيف تعزهم وقد أذلهم اهللا وآيف تقربهم وقد أبعدهم اهللا ثم تال   : وقال
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موسى األشعري رضي اهللا عنه قدم على عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ومعه آاتب نصراني فأعجب عمر بخطه وحسابه 
   . إنه نصراني ال يدخل المسجد  : أحضر آاتبك ليقرأ فقال أبو موسى  : فقال عمر

   . وال تدنوهم وقد أبعدهم اهللا وال تغزوهم وقد أذلهم اهللا ال تؤمنوهم وقد خونهم اهللا  : فزبره عمر رضي اهللا عنه وقال

   . ما ينبغي لقاض وال وال أن يتخذ آاتبًا ذميًا وال يضع الذمي موضعًا به مسلمًا  : وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه في آتاب األم

   . ويعز على المسلمين أن يكون لهم حاجة إلى غير مسلم

بو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم من أصحابنا الشافعية رحمهم اهللا أنه يشترط في آاتب وجزم الماوردي والقاضي أ
وإذا اشترط اإلسالم في آاتب القاضي والوالي ففي آاتب   . القاضي أن يكون مسلمًا وهو األصح الذي عليه الفتيا في المذهب

   . السلطان أولى لعموم النفع والضر به

وال شك أن آاتب اإلنشاء من أحوج الناس إلى االستشهاد بكالم اهللا تعالى في أثناء محاوراته   : وريقال أبو الفضل الص
وفصول مكاتباته والتمثل بنواهيه وأوامره و التدبر لقوارعه وزواجره وهو حلية الرسائل وزينة اإلنشاءات وهو الذي يشد 

ألنه الحجة التي ال تدحض   : طلة من المحاسن عارية من الفضائلقوى الكالم ويثبت صحته في اإلفهام فمتى خلت منه آانت عا
والحقيقة التي ال ترفض فإذا آان الكاتب غير مسلم لم يكن لدي من ذلك شيء وآانت آتابته معسولة من أفضل الكالم وخالية 

   . مما يتبرك به أهل اإليمان واإلسالم ومقصرة عن رتبة الكمال ومنسوبة إلى العجز واإلخالل

فإن تعاطى الكاتب الذمي حفظ شيء منه وآتبه فقد أبيحت حرمة آتاب اهللا تعالى وانتهكت وأمكن منه من يتخذه هزوًا ولعبًا 
   .  "واهللا سبحانه يقول في آتابه المكنون :   "  ال يمسه إال المطهرون 

   . إلى هذه الرتبة إال مسلم فقد صح أنه ال يجوز أن يرقى

وال يحتج بالصابئ وأنه آتب للمطيع والطائع من خلفاء بني العباس ومعز الدولة وعز الدولة من ملوك الديلم وهما يومئذ   : قال
   . عمدة اإلسالم وعضد الخالفة وهو على دين الصابئة

ليس منهم محارب ألهل اإلسالم وال لهم دولة قائمة فتخشى فإن الصابئ آان من أهل ملة قليل أهلها ليس لهم ذآر وال مملكة و
   . غائلته وتخاف عاقبته

الصفة الثانية الذآور فقد صرح أصحابنا الشافعية بأنه يشترط في آاتب القاضي أن يكون ذآرًا وإذا اشترط ذلك في آاتب 
ن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال في حق القاضي ففي آاتب السلطان أولى لما تقدم من عموم النفع والضر به وقد روي أ

   . فإن نعم تضريهن في المسألة  : جنبوهن الكتابة وال تسكنوهن الغرف واستعينوا عليهن بال  : النساء

   . ال تزد الشر شرًا  : ومر علي آرم اهللا وجهه على رجل يعلم امرأة الخط فقال

   . فعى تسقى سمًاأ  : ورأى بعض الحكماء امرأة تتعلم الكتابة فقال

قد آان جماعة   : هذا لنا ولهن منا أن بتتن على جنابه فإن قيل  ! ما للنساء وللكتا بة والعمالة والخطابة  :  ! وهللا البسامي حيث يقول
من النساء يكتبن ولم يرد أن أحدًا من السلف أنكر عليهن ذلك فقد روى أبو جعفر النحاس بسنده إلى الحسن أن عائشة أم 

   . من المبرأة عائشة بنت أبي بكر حبيبة حبيب اهللا  : لمؤمنين رضي اهللا عنها تكتب في مكاتباتها بعد البسملةا

قرأت ألم جعفر توقيعات في   : وحكى جعفر بن سعيد أنه ذآر لعمرو ابن مسعدة آاتب المأمون توقيعات جعفر بن يحيى فقال
   . وأجمع للمعانيحواشي الكتب وأسافلها فوجدتها أجود اختصارًا 

   . القلم والدواة  : وذآر محمد بن علي المدائني في آتاب
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   . أن عامًال لزبيدة آتب إليها آتابًا فوقعت في ظهره أن أصلح آتابك وإال صرفناك عن عملك

تخيلت أنك دعوت إنها   : وأدام آرامتك فقال  : فتأمله فلم يظهر له فيه شيء فعرضه على بعض إخوانه فرأى فيه الدعاء لها
   . عليها فإن آرامة النساء دفنهن فغير ذلك وأعاد الكتاب إليها فقبلته ومن آان هذا شأنه فكيف يقال إنه لم يؤهل للكتابة

فالجواب أن حديث عائشة لم يصرح فيه بأنها آتبت بنفسها ولعها أمرت من يكتب فكتب آذلك بإمالئها أو دونه وإن ثبت ذلك 
   . قاس عليها ومن عداها من النساء ال عبرة بهعنها فغيرها ال ي

لما في العبد من النقص فال يعتمد في آل القضايا وال يوثق   : الصفة الثالثة الحرية فقد شرطوا في آاتب القاضي أن يكون حرًا
   . به في آل األحوال فكاتب السلطان آذلك بل أولى آما تقدم

   . اضي فال يعول على الصبي في الكتابة إذ ال وثوق به وال اعتماد عليهالصفة الرابعة التكليف آما في آاتب الق

ألنه لو   : الصفة الخامسة فال يجوز أن يكون الكاتب فاسقًا فإنه بمنزلة آبيرة ورتبة خطيرة يحكم بها في أرواح الناس وأموالهم
معناه أو حرفه عن جهته أدى ذلك إلى ضرر من  زاد أدنى آلمة أو حذف أيسر حرف أو آتم شيئًا قد علمه أو تأول لفظًا بغير

   . ال يستوجب الضرر ونفع من يجب اإلضرار به وآان قد موه على الملك حتى مدح المذموم وذم الممدوح

فمتى لم يكن له دين يحجزه عن ارتكاب المآثم ويزعه عن احتقاب المحارم آان الضر به أآثر من االنتفاع وأثر فعله من 
ولضربة من آاتب ببنانه أمضى وأقطع من رقيق حسام قوم إذا عزموا عداة حاسد   :  ! تؤثره السيوف وهللا القائل األضرار ما لم

سفكوا الدما بأسنة األقالم وأيضًا فإنه ال يقبل قول الفاسق فتضيع به المصالح وربما حمله الفسق وعدم االآتراث بأمور الدين 
   . يجلبه بلسانهعلى وهن يدخله على الدين بقلمه أو ضرر 

وأيضًا فالكتابة والية شرعية والفاسق ال تصح توليته شيئًا من أمور المسلمين وقد أطلق القاضي أبو الطيب والماوردي من 
   . أصحابنا الشافعية القول باشتراط العدالة في آاتب القاضي فيجب مثله في آاتب السلطان بل أولى على ما تقدم

   . بأعلى ربتة وأسنى منزلة فإنه لسان السلطان الذي ينطق به ويده التي بها يكتبالبالغة بحيث يكون منها 

ورب آاتب بليغ أصاب الغرض في آتابته فأغنى عن الكتائب وأعمل القلم فكفاه إعمال البيض القواضب وإذا آان جيد الفطنة 
هلة ويختصر حيث يكون االختصار ويطيل حيث ال صائب الرأي حسن األلفاظ تتأتى له المعاني الجزلة فيجلوها في األلفاظ الس

يجد عن اإلطالة بدًا ويتهدد فيمأل القلوب روعة ويشكر فيلقي على النفوس مسرة وإن آتب إلى ملك آبير وذي رتبة خطير 
   . عظم مملكة سلطانه وفخمها في معارض آالمه من غير أن يوجد أن ذلك قصده

ي فإن العقل أس الفضائل وأصل المناقب ومن ال عقل له ال انتفاع به وآالم المرء الصفة السابعة وفور العقل وجزالة الرأ
ورأيه على قدر عقله فإذا آان تام العقل آامل الرأي وضع األشياء في مكاتباته ومخاطباته في مواضعها وأتى بالكالم من 

انت الشدة نافعة ويلين حين يكون إلى اللين وجهه وخاطب آل أحد عن سلطانه بما يقتضيه الحال التي يكون عليها فيشتد ما آ
محتاجًا ويوبخ من ال يقتضي فعله أآثر من التوبيخ ويذم من تعدى إلى ما يستوجب الذم ويأتي بالمكاتبات التي يقتضيها 

   . اختالف األحوال واقعة مواقعها صائبة مراميها

غيرها مما يأتي بيانه إذ الجاهل ال تمييز له بين الحق والباطل وال الصفة الثامنة العلم بمواد األحكام الشرعية والفنون األدبية و
   . معرفة ترشده إلى الطريق المعتبرة في الكتابة ومن سلك طريقًا بغير دليل ضل أو تمسك بغير أصل زل

ه وخيمه في الصفة التاسعة قوة العزم وعلو الهمة وشرف النفس فإنه يكاتب الملوك عن ملكه وآل آاتب يجذبه طبعه وجبلت
الكتابة إلى ما يميل إليه ومكاتبة الملوك أحوج شيء إلى التفخيم والتعظيم وذآر التهاويل الرائعة واألشياء المرغبة فكلما آان 
الكاتب أقوى نفسًا وأشد عزمًا وأعلى همة آان في ذلك أمضى وعليه أقدر الصفة العاشرة الكفاية لما يتواله ألن العجز يدخل 

مملكة ويوجب الوهن في أمر المسلمين وربما عاد عليهم عجزه بالوبال أو أدى بهم ضعفه إلى االضطراب الضرر على ال
   . واالختالل
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  الضرب الثاني الصفات العرفية  

ينبغي أن يكون الكاتب أديبًا حاد الذهن قوي النفس حاضر الحس جيد الحدس   : قال المهذب بن مماتي في آتابه قوانين الدواوين
اللسان له جراءة يثبت بها األمور على حكم البديهة وفيه تودة يقف بها فيما ال يظهر له على حد الروية شريف األنفة  حلو

من صفة الكاتب اعتدال القامة   : قال محمد بن إبراهيم الشيباني  . عظيم النزاهة آريم األخالق مأمون الغائلة مؤدب الخدام
   . اللحية وصدق الحس ولطف المذهب وحالوة الشمائل وخطف اإلشارة ومالحة الزيوصغر الهامة وخفة اللهازم وآثاثة 

ومن حاله أيضًا أن يكون بهي الملبس نظيف المجلس ظاهر المروءة عطر الرائحة دقيق الذهن حسن البيان رقيق حواشي   : قال
ذلك فضفاض الجثة متفاوت األجزاء طويل اللسان حلو اإلشارة مليح االستعارة لطيف المسلك مستفره المرآب وال يكون مع 

وشمول آأنما اعتصروها من   :  ! اللحية عظيم الهامة فإنهم زعموا أن هذه الصفات ال يليق بصاحبها الذآاء والفطنة وهللا القائل
حجة شديد ينبغي أن يكون الكاتب فصيًا بليغًا أديبًا سني الرتبة قوي ال  : معاني شمائل الكتاب وقال أبو الفضل الصوري

   . العارضة حسن األلفاظ له ملكة يقتدر بها على مدح المذموم وذم المحمود

أما حسن الهيئة فإنه يرجع في ذلك إلى ما يعلمه من حال مخدومه من إيثاره إظهار نعمته على من هو   : قال المهذب بن مماتي
   . خدمته أو إخفائها

   . غي أن يكون الكاتب بهي الملبسمن أنه ينب  : وهذا قد يخالف ما تقدم  : قلت

   . وبالجملة ففصاحة اللسان وقوة البيان والتقدم في صناعة الكتابة هو الذي يرفع الرجل ويعظمه دون أثوابه البهية هيئته الزاهية

   . بل ربما آان التعظيم في الفضل لرث الحالة المنحط الجانب أآثر وترجيحه على غيره أقرب

لو أن رجلين خطبا أو تحدثا أو احتجا أو وصفا وآان   : رون آاتب المأمون وهو من أئمة هذه الصناعةوقد قال سهل بن ه
أحدهما جميًال بهيًا ولباسًا نبيًال وذا حسب شريف وآان اآلخر قليًال قميئًا وباذ الهيئة دميمًا وخامل الذآر مجهوًال ثم آان 

من الصواب لتصدع عنهما الجمع وعامتهم يقضي للقليل الدميم على  آالمهما في مقدار واحد من البالغة وفي درب واحد
النبيل الجسيم وللباذ الهيئة على ذي الهيئة ويشغلهم التعجب منه عن مناوأة صاحبه ولصار التعجب على مساواته له سببًا 

ومن حسده أبعد فلما ظهر منه للتعجب به واإلآثار في شأنه علة لإلآثار في مدحه ألن النفوس آانت له أحقر ون بيانه أيأس 
ألن الشيء من غير معدنه أغرب وآلما أعجب آان   : خالف ما قدروه وتضاعف حسن آالمه في صدورهم آبر في عيونهم

   . أبدع وإنما ذلك آنوادر الصبيان وملح المجانين فإن استغراب السامعين لذلك أعجب وتعجبهم منه أآثر

يب واستظراف البديع وليس لهم في الموجود الراهن وال فيما تحت قدرتهم من الرأي والناس موآلون بتعظيم الغر  : قال
والهوى مثل الذي معهم في الغريب القليل وفي النادر الشاذ وعلى هذا السبيل يستظرفون القادم إليهم ويرحلون إلى النازح 

   . آثر فائدةعنهم ويترآون من هو أعم نفعًا وأآثر في وجوه العلم تصرفًا وأخف مؤونة وأ

 الفصل الثاني في آداب الكتاب   

 وهي على نوعين 

 النوع األول  

ولذلك شروط ولوازم منها اعتماد تقوى اهللا تعالى في اإلسرار واإلعالن واإلظهار واإلبطان والمحافظة عليها واالستناد إليها 
   . في مبادي األمور وعواقبها

ال ينصرم والرآن الذي ال ينهدم والطريق التي من سلكها اهتدى ومن حاد عنها ضل  فإنه العروة التي ال تنفصم والحبل الذي
   . وتردى والمحافظة على شرائع الدين التي فرضها اهللا تعالى على خلقه والحذر من االستخفاف فيها
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   . بحقه وتوقي غضبه بتأديتها واالستجنان من شقاء الدنيا واآلخرة بتوقيها

ا ينيله من عز سلطانه ويجديه من فواضل نعمائه وهذا هو أصح األغراض التي يجب على آل عاقل أن ومنها طلب األجر بم
يقدمه على آل غرض ويحصل منه على السهم الوافر فال خير في دنيا تنقطع السعادة عنها وإنما السعادة بعد الموت  "  والدار 

 ومن اختار الفاني المنصرم على الباقي الدائم فقد خسرت صفقته وبارت تجارته .   اآلخرة خير  " 

والطريق الموصل إلى هذا المقصد صالح النية فيما يتواله من أمور السلطان وقصد النفع العام له ولرعيته واالجتهاد في 
على العدل في الرعية فإذا توخى ذلك فاز بثواب اهللا إغاثة الملهوف واألخذ بيد الضعيف والنفع بجاهه عند سلطانه وحمله 

تعالى وقضى حق السلطان فيما عرضه له من الشكر واألجر وقابل نعمة اهللا التي أقدره بها على هذه األفعال الجميلة بما 
   . مجانبة الريب والتنزه عنها والطهارة منها  : يرتبطها ومنها

   . لمرء وتسقطه من العيون والقلوبفإنها تسخط اهللا تعالى وتذهب بمهابة ا

   . وأحق من راعى ذلك من نفسه من بين أتباع السلطان أهل هذه الصناعة الختصاصهم به ولطف منزلتهم عنده

إذ المشهور عند نقلة اآلثار أن الذين تقدموا من صدورها ومشايخها آانوا من جلة العلماء وسادة الفقهاء وأفاضل أهل الورع 
الدنس والطمع المميزين على القضاة والحكام في االستقالل بعلوم اإلسالم المتميزين عنهم بفضل اآلداب ورواية  المبرئين من

   . األشعار والعلم باأليام والسير واالرتياض بآداب الملوك وعشرتهم ورسوم صحبتهم وغير ذلك مما ينتظم في صناعتهم

   . ه مما ال يشارآونهم فيهفقد ساووهم في علم الدين وفاقوهم فيما تقدم ذآر

   . والسلطان والدين قرينان ال يفترقان وعونان على صالح البالد والعباد فال يحتمل السلطان ما ينكره الدين ألنه تابعه ورديفه

لزوم العفاف والصيانة فيما يتواله للسلطان من أعماله ويتصرف فيه من أشغاله والتعفف عن المطامع الذميمة   : ومنها
المطاعم الوخيمة والترفع عن المكاسب اللئيمة فإن ذلك يجمع القربة إلى اهللا تعالى والحظوة عند السلطان وجميل السيرة عند و

الرعية حتى إن هذه الطريقة قد تقدم بها عند السلطان المتخلفون في الفهم والمعرفة وسادوا على من ال يقاربونه في غناء وال 
السنية والمنازل العلية وقرب بها من آان بعيدًا على من آان قريبًا ومن ال مكانة له وال حرمة آفاية وحصلوا على األحوال 

   . على من له مكانة وحرمة واستبدني ألجلها من ألجلها من ال يترشح لخدمة السلطان

يطيب له من جاه خدمته فإن ثم الذي يلزمه أن يعتمد التمسك بالصيانة والعفاف الذي عليه نظام معيشته واالرتفاق فيما يحل و
قد قيل الزم الصحة يلزمك العمل ألنه يتمنع من المنافع التي تصل إليه من أطيب المكاسب وتسلم من تبعات العاجل واآلجل 
وتخلص من قبيح األحدوثة وإطالق ألسن الحسدة بالطعن والتأنيب وينال بجاه السلطان ونفوذ األمر من غير خيانة للمؤتمن 

للرعية فإنه لوال هذه المنافع لغي اإلنسان بالقناعة ورضي بالكفاف وسلم من المخاطرة بدينه ودنياه في سالمة  وال اشتكاء
   . السلطان

   . إذ ال يجوز أن يستفرغ وسعه ويعرض نفسه للخطر فيما ال تحسن له عائدة وال تخلص منه فائدة في جاه وال مال

سائر الدول وما حصلوه من الذخائر واقتنوه من القنيات النفيسة التي أقدرتهم على وقد علم ما آان عليه أهل هذه الطبقة في 
   . إظهار مروءاتهم واتخاذ الصنائع عند األحرار وحراسة النعم على الدوائر واألعقاب

   . وإنما حصلوا على ذلك من حيث معرفتهم بوجوه المكاسب وأبواب المرافق ال من الخيانة وذميم الطعم

آانوا في أزمنة ال يغضى فيها عن متكسب من رشوة وال مصانعة وال اغتصاب وال سبب من أسباب الظلم وإن جلت ألنهم 
   . منزلته وعظمت مرتبته
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ومنها طلب الثناء والحمد وهو من أفضل المقاصد السنية وأعالها رتبة ألنه يتلو األجر في البقاء والدوام وآلما آانت الهمة 
   . ه أرغب وبه أآلفأعظم وأشرف آانت إلي

   .  "ولفضل هذا رغب فيه األشراف وعليه الناس حتى قال الخليل عليه السالم  "  واجعل لي لسان صدق في اآلخرين  

ند السلطان لسانه فينبغي وأولى الناس باقتناء ذخائر الحمد وافتراض فرض الشكر من عرض اهللا جاهه وطول يده وأمضى ع
أن يختار هذه المكرمة ويقوم بالنصيب األوفر منه وال يبخل بجاهه وال ماله على قاصد وال مؤمل وال ذي رحم وذمام وال 

يضجع في أمر بطانته وحاشيته وأصاحبه وال يضيق عليهم مع سعته وال يقصر بهم في آفايته ويجعل اآتسابها بجاهه وماله 
ه فإن آثيرًا من المتصرفين بذلوا ما اؤتمنوا عليه في هذا الغرض ورضوا به أهل الشفاعات والرسائل دون أموال سلطان

   . فأعقبهم ذلك زوال النعم وسقوط الرتبة وذهاب المال والوسم بميسم الخيانة والبوار إلى األبد

ن ذلك مما يختص بالملوك وال ينبغي ألحد من وال يبالغ في ابتناء المعالي واقتناء المحامد وبذل الرغائب وارتفاع الهمم فإ
أتباعهم من آاتب وال غيره اإلقدام عليه مفاخرًا وال مكاثرًا وال مقابسًا فيكون قد عدا طوره وأضل رشده وتعرض للعطب مع 

ى سقوط سلطانه وأوجد الطريق إلى سوء الظن به وفوق سهام الحسدة إليه وأطلق أسنتها بالطعن عليه وربما أدى به ذلك إل
   . المنزلة أن سلمت نفسه

بأن يكون تناولهم ما   : ومنها االقتصاد في طلب اللذة واالقتصار من ذلك على ما يقيم المروءة من أفضل األخالق وأشرفها
ت يتناولونه من ذلك بسلوك طريقة محمودة يظهر فيها أثر التدبير السديد والرأي األصيل من غير خروج إلى اإلقبال على اللذا

   . واالنهماك في الشهوات

فإن ذلك غير مستحسن لملك وال سوقة ألنه جالب لألسقام قاطع عن األمور المهمة التي يجب صرف العناية إليها في صالح 
المعاش وأمر اآلخرة ولكن ال يكلف ترك اللذات جملة إذ ال بد لكل أحد من ذوي الرتبة العلية من األخذ بنصيب منها لما جبلت 

   . لطبائع من الميل إليها والرغبة في االستمتاع بالنعم والمالذ ولكل منها حظ يضاهي رتبتهعليه ا

وأهل هذه الصنعة الختالطهم بالملوك ومشارآتهم لهم في آدابهم ال غنى بهم عما يقيم مروءاتهم من اللذات المشابهة ألقدارهم 
   . ومواضعهم من السلطان

   : النوع الثاني  

التي هي من أفضل الخالئق الموجودة في الغرائز طبعًا والحاصلة بالتخلق تكسبًا وتطبعًا وأعونها لمصالح الحياة حسن العشرة 
والمعاش ومحبة الخاصة والعامة وحصول الثناء والشكر والمودة من األفضل واألخيار وآفاية األراذل األشرار وإن لم 

   . يلتزمها الكاتب طوعًا حمل عليها آرهًا

   . أن أدب المعاشرة على خمسة أضرب واعلم

وال يقوم بآدابها وأآمل رسومها إال من علت في األدب درجته وسمت في رجاحة   : عشرة الملوك والعظماء قال علي بن خلف
العقل منزلته وتميز بغريزة فاضلة وأدب مكتنسب وصبر على المشاق في التحلي بالهمم الشريفة والسمو إلى المنازل اللطيفة 

من عز السلطان ومساعدة الزمان وتمكن من تصريف النفسين الحيوانية والشهوانية على أغراض الناطقية ومطاوعتها 
وأخذهما بقبول ما ترشد إليه وتبعث عليه ألن صحبة السلطان أمر عظيم وصاحبه راآب خطر جسيم بتمليكه نفسه لمتحكم في 

ته على يسير الخيانة بكبير النكابة إال ما يؤمل من صفحه ومسامحته شعره وبشرهن قادر على نفعه وضره ال يردعهن مقابل
   . ويرجو من عطفه ورأفته

وأول ما يجب على المتصل بخدمة السلطان النظر في عواقب أموره وحفظ نفسه من جريرة يجرها عليها بإغفاله فرضًا من 
خلقًا يغلب عليه ويرجع بغريزة الطبع إيه ال  فروض طاعته وتضيعه المحافظة على حقوق خدمته والعلم بأن لكل مصحوب

يمكنه النزوع عنه وال المفارقة له إذ االنتقال عن الطباع شديد االمتناع في الخدم واألتباع فيكف الملوك والرؤساء الذين ال 
ت يواقعونه من يقابلون بلوم على خلق مذموم بل العادة جارية في أدب خدمتهم بأن يصوبوا ما يرآبونه من خطإ وحسنوا متا
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قبح فعليه أن ينزل عن أخالقه ألخالق سلطانه وما خلف سجيته في إصالح زمانه وأن ينزل عن هواه لهواه ويتبع فيما يسخطه 
   . ويأباه ما يؤثره سلطانه ويرضاه

فويق سهامه وينبغي أن ال يعرض نفسه لما يسقط منزلته ويفسد عاقبته وال يوجد للزمن طريقًا إلى التنكر له ويعينه بت
   . والتصدي لمواقعها

   . وقد علم أن الزمان وأن عم بنوائبه فإنه يخص صاحب السلطان منا بما يزيد على نصيب غيره

ومن أشق األحوال أن يدفع اإلنسان إلى تغير السلطان مع آون السبب في ذلك شيئًا جره إلى نفسه بسوء اختياره لما يجتمع 
   . وحرارة المغبة وتقريع من يزري على عقله ويؤنبه بجهله عليه في ذلك من مرارة النكبة

   . ثم أنه لزمه بعد االحتياط فيما تقدم عدة خصال أيضًا

منها اإلخالص وهو قوام األمر في المصاحبة فإن من صحب سلطانًا بعقيدة مدخولة في واليته مشوبة في محبته لم ينتظم له 
والنيات السقيمة ال بد أن يصرح بما فيها ويظهر ما في دخيلتها وإذا اتضح ذلك وال لسلطانه أمر ألن الضمائر المذوقة 

   . للسلطان لم يقنع إال بإتالف نفسه وإذهاب مهجته

   . ومنها النصيحة وهي ترب اإلخالص

ن استخلصه والطريق الموصل إلى التوفية بها أن يطالع السلطان بكل ما يفتقر إلى العلم به من خاص أموره وعامها وعلى م
السلطان لنفسه ائتمنه على رعيته وأنطقه بلسانه وأخذ وأعطى بيده وأورد وأصدر برأيه وتخيره لهذه المنزلة من بين رؤساء 

دولته وأعيان مملكته أن ال يستر عنه دقيقًا وال جليًال من أحوال ما فوضه إليه وال يقف عن إنهاء تفاصيله وجمله توقيًا من لوم 
فرط النصح له على اإلضرار برعيته وال الرغبة في إثبات حقه على تضييع حقوقها وال القيام بما يجب له دون  الئم وال يحمله
   . ما يجب لها

   . فإنها به وهو بها

   . ومنها االجتهاد فيما يباشره من أحوال سلطانه بما يعود عليه نفعه بحيث ال يبقي في ذلك ممكنًا وال يدع فيه شأوا لالحق

   . ا آتمان السرومنه

وهو من أفضل اآلداب في صحبة السلطان وغيره وأعودها بالفالح على صاحبها ألن آثرة االنتشار الداخل على الدول إنما 
توجه بتفريط بطائنها وصاحبها في أسرارها وإظهارهم بما تقرر في أذهان الملوك وعزائهم قبل أن يظهروه فيجد العدو بذلك 

   . ائهم بما ينقضها ومقابلتها بما يفسدهاالطريق إلى معالجة آر

على أن إفشاء السر من األخالق التي طبع أآثر الناس عليها وجيل بينهم وبين اإلقالع عنها فمن علم من نفسه ذلك فليحذر 
ة في معاملة السلطان في أسراره وبواطن أموره وال سيما ما وجد منها في باب حروبه ومكايده فإنه إن ظهر منه على خيان

   . السر عرض نفسه للهلكة

ومنها الشكر فإنه وإن آان واجبًا على اإلنسان مع أآفائه ونظرائه فإنه مع السلطان الذي يستظل بظله ويستدر أخالف فضله 
   . أوجب

والمحافظة  إذ المرء قد يقدر على مكافأة عارفة صديقه بما يضاهيها ويزيد عليها وال يقدر على مكافأة سلطانه إال بشكر نعمته
   . على حقوق خدمته
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ألن اإلآثار منه داخل   : ثم الشكر بالقول يرتفع بني الرئيس والمرؤوس والخادم والمخدوم إال اليسير الذي يقضي به حق الخدمة
   . في حكم الملق والتثقيل وإنما يظهر شكر الخادم من أفعاله

الطريق إلى صالح العابد وعمارة البالد بل هو رأس مال الكاتب  ومنها الوفاء وهو من أهم الخصال الالزمة وآآدها إذ هو
ألنهم ما برحوا يقربون صاحب هذه الخصلة ويرونه   : وربحه ودوام عمله والسبب الذي ألجله ترغب السالطين في صحبته

   . أهًال لالختصاص موضعًا للثقة وال أسوأ حاًال ممن نزل هذه المنزلة وهو بخالفها

ليدعو   : ون بإظهار النصيحة وبذل االجتهاد وقصد المخالصة ومقابلة آل نعمة تفاض عليه بالنهضة فيما استند إليهثم الوفاء يك
   . ذلك سلطانه إلى رب النعمة لديه وإقرار ما عليه

   . ومن شروط الوفاء أن يلتزمه صاحبه لسلطانه في حال سعادته وإقبال دولته وفي حال توليها عنه وعطلته

ي حال إقبال الدولة عليه فأن يصحبه بقلبه دون بدنه وال يتطلب صاحبًا غيره ينتقل إلى صحبته ويستبدل بخدمته من أما ف
لما في ذلك   : خدمته وال يحدث نفسه بأنه متى وجد أنفع منه عدل إليه وال أن يرتب له جهة أخرى يجعلها مقدمة ألمر يترقبه

   . وبهآله من الخروج عن حد اإلخالص المقدم وج

وأما في حال انصراف الدولة عن صاحبه فإنه ال يباينه مباينة المساعد للزمان عليه المرافق للمقادير فيه وال يخونه عند حاجته 
إليه وال يضيع حقوقه عنده وصنائعه لديه وال ينحاز بكليته إلى من أقلت أمور السلطان عليه فإن ذلك مما يدل على خبث 

   . اإلحسان باإلساءة واستعمال العقوق واطراح الحقوقالسجية ومقابلتها على 

مجانبة اإلدالل إذ الدالة على السلطان والرئيس من أعظم مصارع التلف وأقرب األشياء إلى زوال النعم وألجلها هلك   : ومنها
   . من هلك من بطانة السلطان وخاصته ووزرائه وفي قصصهم عبرة لمن أنعم النظر في تأملها

ن يعول في االعتداد بخدمه ونصائحه له على اشتهارها وظهورها وال يفيض في تعديدها وذآرها وال يواصل التثقيل وعليه أ
بأغراضه واإللحاف بأسئلته وال يظهر التشجب عند التقصر به وال الغضب اتكاًال على سالف خدمة وقيل حرمة وأن يتناسى 

فًا بعوارفه معتدًا بفواضله موجبًا الفروض له ال عليه فإن السلطان ما أسلفه من الخدمة والصحبة ويكون في آل حال عار
لتنزيله الكل منازل الخدم واألرقاء واعتقاده أنه سبب النعمة السابغة   : مجبول على أنفة النفس وعزتها وال يحتمل التنازل ألحد

على خدمته واالنتساب إلى متابعة لما  على الكافة وثقته بوجود العوض عمن يفقده من األعوان واألصحاب ومثابرة الناس
   . يصلون إليه من الحظوة وينالونه من الجاه والثورة

وإن آان في باطن حاله على خالف ما يؤثر أظهر الشكر واالعتداد وتلطف في بلوغ الغرض بأحسن تعريض ولم يطلق قلمه 
ى إخالله بتفقد الصاحب لكن يذآر النعمة وسبوغها آاتبًا وال لسانه مخاطبًا فإن ذلك إزراء على همة المصحوب وداللة عل

   . والمنة وشيوعها ويسأل الزيادة فيها ومضاعفتها

   . فإن ذلك يقضي ببلوغ آماله وسداد أموره وسهولة مطالبه وإذا زاده السلطان رفعة وتشريفًا ازداد له تعظيمًا وتوقيرًا

ثرة وتقريب أن يزيد الخاصة والعامة بشرًا وإيناسًا وإن اتهمه بهفوة لم وإذا بسط يديه أن ينقبض عن آل ما يشينه وإذا خصه بأ
ينته في إقامة العذر واالحتجاج على براءة الساحة إلى الغاية القصوى بل يتوسط في ذلك ويسال من حسن الصفح واإلقالة 

   . وجميل التغمد والعفو ما يجعل لإلحسان وجهًا ولتعقبه للسخط سببًا

   . بالحجة في براءة الساحة فال وجه لمعذرته وفيه تكذيب لرئيسه وربما أدى إلى فساد ومفاقمةفإنه إذا صدع 

التمسك بآداب الخدمة بالمواظبة عليها وصرف االهتمام إليها إذ هي أعظم الذرائع إلى نيل الرتب وبلوغ المآرب   : ومنها
ذوي الموات والخدم ويعمي عن آل شين ويصم عن آل والسبب الذي يقرب البعداء ويرفعهم على أهل الوسائل والحرم و

   . طعن



 

33 
 

   . وما نال أحد عند السلطان مرتبة إال والمواظبة على خدمته سببها والمواصلة موجبها

ألنه رما بدهه ما   : وأولى الناس بلزوم السلطان آتابه الذين ال غنى به عن حضورهم في ليله ونهاره وأحيان شغله وفراغه
استكفائه إياه وإسناده إليه وإن تأخر عنه في تلك الحال استدعى من موجدته واستجر من الئمته ماال يزيله العذر إال يحتاج إلى 

   . في المدة الطويلة

وربما اضطر لغيبته إلى إحضار من يستكفيه ما عرض له وأدى ذلك إلى اصطناعه وتصيره في مقامه وإن آان ال يساويه في 
   . بخالف ما إذا وجده مسارعًا إلى أمثلته فإن ذلك يزيد في حظوته ويدعو إلى استخالص مودته فضل وال علم وال غناء

فيجب عليه أن يخص سلطانه من زمانه بالقسم األوفر والنصيب األغزر وال يؤثر نيل لذة عليه وال بلوغ وطر إذا أدى إلى 
وغ أوطاره والوصول إلى مقاصده آان أحمد لعاقبته و أبلغ تنكره فإن استطاع أن يوافقه على وقت يفرضه له يتمكن فيه من بل

   . لقصده وأحسم ألسباب الالئمة في غيبته

وال ينهمك في المالذ انهماك اآلمن بل يقف عند الحد الذي يبقي فيه فضلة لعوارض السلطان ومهامته الحادثة في آناء الليل 
   . وساعات النهار

   . انه مستبق لنعمته مستدع لزيادتهفإن تعبه في صالح زمانه وراحة سلط

  : وال يشتغل بكبير األمور عن صغيرها وال يبتهج بما أصلحه منها حتى ينظر في عواقبه ويسوس ما رد إليه بالسياسة الفاضلة
فلين في غير ضعف ويشتد في غير عنف ويعفو عن غير خور ويسطو من غير جور ويقرب بغير تدله ويبعد بغير نكر 

   . ير مجازاة ويعم في غير تضييع فال يشقى به الحق وإن آان عدوًا وال يسعد به وإن آان وليًاويخص في غ

إذا حضر بين يدي سلطانه أو رئيسه في المجلس الخاص أو العام أن يعتمد مقابلته باإلجالل واإلعظام والتوقير   : ومنها
   . ك بل يحفظ رسمه وال يغير عادتهواإلآرام وال يحمله تأآد الخدمة وتطاول الصحبة على إهمال ذل

أن يتخير لخطابه في األغراض واألوطار أوقاتًا يعلم خلو سره فيها وفراغ باله وانشراح صدره وارتفاع األفكار عن   : ومنها
أخرها نسب  إال إن آان ما يخاطبه فيه أمرًا عائدًا بانتظام سلطانه واستقامة زمانه داخًال في مهمات أعماله التي متى  : خاطره

   . إلى التقصير فيقدم الكالم فيها خف أو ثقل

وإذا خاطبه رئيسه من سلطان أو غيره في أمر من األمور فعليه أن يرعيه عينه وينصت إليه سمعه ويشغل به فكره وال 
ليه إلى غيره و ال يستعمله فيما يعوقه عنه حتى يستوعب ما يلقيه إليه ويجيبه عنه أحسن الجواب وال يلتفت في حال إقباله ع

يصغى إلى آالم متكلم وال حديث متحدث حتى لو امتحنه باستعادة ما فاوضه فيه وجده قد أحرز جميعه فإن التقصير في ذلك 
   . مما ينكره الملوك والرؤساء ويستدلون به على ضعف المخاطب

ب إلى التقصير بتأخيره عند الكشف عنه وإن آان فيه لئال ينس  : وإن آان فيما خاطبه فيه أمر يحتمل التأخير بادر باالعتذار عنه
ما يخالف الصواب أمضاه وإن تعذر السبيل إلى فعله لم يظهر التقاعس عنه لتحطئته بل يقابله باالستصواب ثم يتلطف في 

   . تعريفه مكان الخطإ فيما رآه

مال إلى االنبساط أطلق عنانه فيه إطالق المتجنب  فإن  : أن يجري في الحال في مجالسه على ما يعود بوفائه وإرادته  : ومنها
   . للهجر والتفحش ورفث القول تابعًا إليثاره قاضيًا ألوطاره

وإن أظهر االنقباض ذهب مذهبه في ذلك وال ينبغي أن يخالفه في حال من أحواله فإن من شروط هذه الخدمة أن يتصرف 
ما يدعى إليه وال يكثر من الدعاء لرئيسه والثناء عليه والشكر على ما  صاحبها في آل ما يصرف فيه ويسرع االنقياد إلى آل

   . يوليه من العوارف فإن مثل ذلك يستثقل
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أن ال يحضر سلطانه في مالبسه التي جرت العادة أن ينفرد بها آالوشي ونحوه إال أن يكون هو الذي يشرفه بها وأن   : ومنها
طانه ويرتفع عما يلبسه السوقة ويصرف عنايته إلى التنظف والتعطر وقطع الرائحة فينحط عما يلبسه سل  : يقتصد في لباسه

الكريهة من العرق وغيره حتى ال تقع عين رئيسه على دنس في أثوابه وال يجد منه آريه رائحة في حال دنوه منه ويواصل 
أن يتجنب التفاصح   : نفسه آان ومنها استعمال الطيب والبخور الفائق والتضمخ بالمسك فإن الملوك ترى أن من أغفل تعهد

لما في ذلك من الترفع عليه في الكالم بل يجعل ما يلقيه إليه   : والتعمق في مخاطبة رئيسه واالفتخار عليه بالبالغة والبيان
ن ألنه إنما يتسامح باإلتيا  : ضمن ألفاظ تدل على معانيها بسهولة مع غض من صوته وخفض من طرفه وسكون من أعضائه

بالفصاحة والذهاب بمذهب الجزالة للخطباء الذين يثنون على الملوك في المواقف العامة ضرورة احتياجهم إلى استعمال ألفاظ 
   . تقع في األسماع أحسن المواقع

 أنه إذا تميز عند رئيسه وارتفعت رتبته لديه أن يجمل القول في خاصته وعامته ويحسن الوساطة لحاشيته ورعيته  : ومنها
ويتجنب القدح عنده في أآفائه ونظرائه من بطانته والمقربين من حضرته ليكون ذلك داعيًا إلى محبته والثناء عليه مكافأة 

   . وإمساك األلسن عن الطعن فيه

في أن أن يبادر إلى المشورة عليه بالصواب فيما يستشيره فيه ويورده إيراد مستفيد ال مفيد ومن تعلم ال معلم ويتلطف   : ومنها
   . يوقعه من نفسه موقعًا يدعوه إلى العمل به

فإن من عادة الملوك والرؤساء األنفة من االنقياد إلى ما ينتحله غرهم من اآلراء ولو آانت صائبة وإن تمكن من صياغة 
   . حديث يودعه فيه فعل مخادعة بذلك لنفسه األبية وعزته المتقاعسة

  الضرب الثاني  

وال شك أن طريقة االعتدال في ذلك الموافاة في اإلخاء والمساواة في الصفاء ومقابلة آل حالة بما   : قال علي بن خلف
   . يضاهيها

أما المسامحة بالحقوق واإلغضاء عمن قصر والمحافظة على ود من فرط فال خالف في فضله والتمدح بمثله ال سيما لمثل 
   . ن حقوق القرابات الدانية واألنساب الراسخةأهل هذه الصناعة التي يرتفع حق االعتزاء إليها ع

   . ولذلك وقع في آالم بعضهم الكتابة نسب

والمعنى فيه أن التناسب الحاصل بين أهلها تناسب نفساني ال جسماني يحصل عن تناسب الصور القائمة   : قال علي بن خلف
لفعل بدليل ما نراه من اتفاق خواطرهم على آثير من في نفوسهم بالقوة وعن تناسبها بعد خروجها وظهورها من القوة إلى ا

   . المعاني التي يستنبطونها وتواردهم فيها

   . ولوال تناسب الغرائز وتشابهها لم يكن أن يتواطؤا في أآثر األحوال على معان متكافئة متوافية

ى أن نحفظ من مت إلينا باألنساب النفسانية التي وإذا آنا نحفظ من مت إلينا باألنساب الجسمية التي ال تعارف بينها فأول  : قال
   . يصح منها التعارف

   . والكتابة نفس واجدة تجزأت في أبدان متفرقة  : ولذلك قال الحسن بن وهب

   . ال عبرة بما يقع بني بعضهم من التنافر والتباين ألن المناسبة إنما تقع عند المساواة  : وقال

   . من الفضيلة فليس بمناسب له فيصير القاصر حاسدًا لمن فوقه للتقصير الذي فيه أما من وقع دون رتبة اآلخر
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وبكل حال فإنه يجب عليه أن يعرف ألآفائه حقهم ويحفظ مناسبتهم ويتوخى مساهمتهم ويتلقاهم باإلآرام والتمييز ويجعلهم في 
يستحقونه ويتخول بمثل ذلك نظراءه في الرياسة أعلى المراتب عنده ويزيدهم على اإلنصاف وال يقصر بهم عما يستوجبونه و

   . من غير الكتاب وإن تعذر عليه الوصول إلى ملتمسهم أطاب قلوبهم بالوعد الجميل في المستقبل واجتهد في الوفاء به

  آداب عشرة  : الضرب الثالث  

لكاتب يدعون آتابًا وال يدعون أعوانًا وإنما ألن الذين يستعين بهم ا  : وهي الحقة بعشرة األآفاء  : األتباع قال علي بن خلف
وهم وإن آانوا أصحاب الكاتب ومرءوسيه وأتباعه فاسم الكتابة يجمع بينه   : األعوان خدام الشرطة ومن يجري مجراهم قال

   . وبينهم ومعاشرتهم داخلة في باب التكرم والتفضيل واالستئثار بمحاسن األفعال ومكارم الشيم

وينبغي أن يخصهم بالنصب األوفر من إآرامه والقسم األغزر من مالحظته واهتمامه ويفرض لهم من التقديم   : ثم قال بعد ذلك
ليجعل خدمتهم له بذلك خدمة مقة ومودة   : واالختصاص وتفقد األحوال والشؤون والذي ينتهي إليه أمل المرؤوس من الرئيس

قشتهم والتضييق عليهم وإنالتهم من الترفيه في بعض األوقات ما ال خدمة خوف ورهبة وأن يحبب خدمته إليهم بترك منا
يجدون به السبيل إلى األخذ بنصيب من لذاتهم وأوطارهم التي تميل النفوس إليها وتتهافت عليها فإنهم متى لحقهم التعب 

   . و بها أذهانهموالنصب اعترضهم الضجر والمالل فقصروا في األعمال وتهاونوا باألشغال فال بد لهم من راحة تصف

   . ويزول عنها الكالل وال يفسح لهم في مواصلة الراحة واإلخالل بما يلزمهم فإن ذلك يحمل على سوء العادة وقبح المذهب

وعليه أن يحفظ لهم حقوق الصحبة والخدمة ويوجدهم من اإلعانة ما فيه صال حالهم فإنه يستعبدهم بذلك ويستخلص مودتهم إذ 
   . لى حب من أحسن إليهاالقلوب مجبولة ع

  آداب عشرة  : الضرب الرابع  

وهو أمر عظيم النفع جسيم العائدة قاض بالسالمة إذ ال يطيب ألحد عيش مع بغض الرعية له ونفورهم   : الرعية قال ابن خلف
   . عنه وإن علت عند السلطان رتبته وارتفعت طبقته

   . وطن بنفسه االستغناء عنهم

أن يوفر العناية على استصالحهم له واستمالة أهوائهم إليه ولين الجانب ووطاءة الكنف وخفض الجناح والبسط فينبغي   : قال
آما يوفرها على استصالح السلطان وسياسته لتصح له رتبة التوسط بين الطبقتين ويسلم من طعن الطاعن   : واإليناس وتألفهم

   . من الحسد واإليذاء إلى التألف والمودة  : ا تسرع إليه الطباع الرديئةولو الالئم ويبرأ من البغض والشحناء وينقلهم عم

   .  "وقد أدب اهللا تعالى نبيه صلى اهللا عليه وسلم بقوله تعالى :   "  ولو آنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك  

  آداب عشرة  : الضرب الخامس 

من يمت إليه بحرمة آالجار والقاصد واآلمل والمدل بحق المفاوضة والمطاعمة والمحاضرة والسالم والمعرفة في الصبا 
والصداقة بين اآلباء وغير ذلك من الحرم التي ال يطرحها أهل المروءات قال ابن خلف وينبغي أن يوفيهم حقوقهم وينهض بما 

   . يسنح من أوطارهم

على ما يحدث من نوائب زمانهم ويسعد في بلوغ مطالبهم من سلطانهم وال يضن عليهم بجاه وال مال وال ومهماتهم ويعينهم 
يخيب أمل آملهم وال قصده ويفرض لهم من إذعانه واعتنائه ما يعز جانبهم ويسهل مآربهم ويكف الضيم والظلم عنهم ويبسط 

اإلعظام واإلجالل وأطلقوا ألسنتهم بالثناء عليه واالعتداد بأياديه العدل واإلنصاف عليهم فإنه إذا التزم ذلك لهم التزموا له 
ومن تمام آداب الكاتب وآمالها أن يعرف حقوق مشايخ الصناعة وائمتها الذين فتحوا أبوابها وذللوا   : وأشاعوا ذلك بين قلت

   . هم فينزلهم منازلهم وال يبخسهم حقوقهمسبلها وسهلوا طرقها ويعاملهم باإلنصاف فيما أعملوا فيه خواطرهم وأتعبوا فيه رويات
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فمن آفات هذه الصنعة على ذوي الفضل من أهلها أن القاصر منهم ال يمتنع من ادعاء منزلة المبرز بل ال يعفيه من ادعاء 
   .التقدم في الفضل عليه والمبرز في الفضل ال يقدر على إثبات نقص المتخلف  "  واهللا يعلم المفسد من المصلح  "  

أما بعد   : ثم أصل هذه اآلداب الذي تفجرت منه رسالة عبد المجيد بن يحيى الكاتب التي آتبها إلى الكتاب يوصيهم فيها وهي
بياء والمرسلين صلوات اهللا فإن اهللا عز وجل جعل الناس بعد األن  ! حفظكم اهللا يا أهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدآم

   . عليهم أجمعين

ومن بعد الملوك المكرمين أصنافًا وإن آانوا في الحقيقة سواء وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاوالت إلى 
أسباب معايشهم وأبواب أرزاقهم فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل األدب والمروءة والعلم والرواية بكم تنتظم 

   . الفة محاسنها وتستقيم أمورها وبنصائحكم يصلح اهللا للخلق سلطانهم وتعمر بالدهمللخ

ال يستغني الملك عنكم وال يوجد آاف إال منكم فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها 
بما خصكم من فضل صناعتكم وال نزع عنكم ما يبصرون وألسنتهم التي بها ينطقون وأيديهم التي بها يبطئون فأمتعكم اهللا 

وليس أحد أحوج إلى اجتماع خالل الخير المحمود وخصال الفضل المذآور المعدودة منكم أيها   ! أضفاه من النعمة علميكم
 الكتاب إذا آنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في

مهمات أموره أن يكون حليمًا في موضع الحلم فهيمًا في موضع الحكم ومقدامًا في موضع اإلقدام ومحجمًا في موضع اإلحجام 
مؤثرًا للعفاف والعدل واإلنصاف آتومًا لألسرار وفيًا عند الشدائد عالمًا بما يأتي من النوازل ويضع األمور مواضعها 

   . والطوارق أماآنه

ن من فنون العلوم فأحكمه فإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار يكتفي به يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل قد نظر في آل ف
   . تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره فيعد لكل أمر عدته وعتاده ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته

الدين وابدأوا بعلم آتاب اهللا عز وجل والفرائض ثم العربية فإنها ثقاف  فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف اآلداب وتفقهوا في
   . ألسنتكم

   . ثم أجيدوا الخط فإنه حلية آتبكم وارووا األشعار واعرفوا غريبها ومعانيها

   . وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها فإن ذلك معين لكم على ما تسموا إليه هممكم

لحساب فإنه قوام آتاب الخراج وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف األمور ومحاقرها وال تضيعوا النظر في ا
فإنها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب ونزهوا صناعتكم عن الدناآت واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهاالت 

غير إحنة وتحابوا في اهللا عز وجل في صناعتكم وتواصوا عليها وإياآم والكبر والصلف والعظمة فإنها عداوة مجتلبة من 
   . بالذي هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم

وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره وإن أقعد أحدآم الكبر عن مكسبه 
   . تظهروا بفضل تجربته وقدم معرفتهولقاء إخوانه فزوروه وعظوه وشاوروه واس

   . وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحفظ منه على ولده وأخيه

   . فإن عرضت في الشغل محمدة فال يضيفها إال إلى صاحبه وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه

   . لعيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى الفراء وهو لكم أفسد منه لهاوليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال فإن ا

فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه الرجل يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه 
فعاله عند الحاجة إليه وشكره واحتماله وصبره ونصيحته وآتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاء لحقه ويصدق ذلك ب

   . واالضطرار إلى ما لديه
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فاستشعروا ذلك وفقكم اهللا من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة واإلحسان والسراء والضراء فنعمت الشيمة 
عياله أمر فليراقب اهللا فإذا ولي الرجل منم أو صير إليه من أمر خلق اهللا و  ! هذه لمن وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة

   . عز وجل وليؤثر طاعته وليكن على الضعيف رفيقًا وللمظلوم منصفًا فإن الخلق عيال اهللا وأحبهم إليه أرفقهم بعياله

ثم ليكن بالعدل حاآمًا ولألشراف مكرمًا وللفيء موفرًا وللبالد عامرًا وللرعية متألفًا وعن إذائهم متخلفًا وليكن في مجلسه 
ًا حليمًا وفي سجالت خراجه واستقضاء حقوقه رفيقًا وإذا صحب أحدآم رجًال فليختبر خالئقه فإذا عرف حسنها متواضع

   . وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن واحتال لصرفه عما يهواه من القبيح ألطف حيلة وأجمل وسيلة

أخالقها فإن آانت رموحًا لم يهجها إذا رآبها وإن آانت  وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا آان بصيرًا بسياستها التمس معرفة
شبوبًا اتقاها من قبل يديها وإن خاف منها شرودًا توقاها من ناحية رأسها وإن آانت حرونًا قمع برفق هواها في طريقها فإن 

   . استمرت عطفها يسيرًا فيسلس له قيادها

   . لهم وخدمهم وداخلهموفي هذا الوصف من السياسة دالئل لمن ساس الناس وعام

والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى 
بالرفق بصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي ال تحير جوابًا وال تعرف صوابًا وال تفهم خطابًا إال بقدر ما 

   . صاحبها الراآب عليها يصرها إليه

أال فأمعنوا رحمكم اهللا في النظر وأعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر تأمنوا بإذن اهللا ممن صحبتموه النبوة واالستثقال 
   . والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة وتصيروا منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء اهللا تعالى

يئة مجلسه وملبسه ومرآبه ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه وال يجاوزن الرجل منكم في ه
فإنكم مع ما فضلكم اهللا به من شرف صنعتكم خدمة ال تحملون في خدمتكم على التقصير وحفظة ال تحتمل منكم أفعال التضييع 

   . والتبذير

ته عليكم واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف فإنهما واستعينوا على عفافكم بالقصد في آل ما ذآرته لكم وقصص
يعقبان الفقر ويذالن الرقاب ويفضحان أهلهما وال سيما الكتاب وأرباب اآلداب ولألمور أشباه وبعضها دليل على بعض 

جة وأحدهما فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة وأصدقها ح
   . عاقبة

واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهي الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله ورؤيته فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد 
الكافي من منطقة وليوجز في ابتدائه وجوابه وليأخذ بمجامع حججه فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعه للتشاغل عن إآثاره 

فيقه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وأدبه فإنه إن ظن منكم ظان أو وليضرع إلى اهللا في صلة تو
قال قائل إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حرآته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى أن 

   . يكله اهللا عز وجل إلى نفسه فيصير منها إلى غير آاف

   . لى من تأمله غير خافوذلك ع

وال يقل أحد منكم إنه أبصر باألمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته فإن أعقل الرجلين عند 
ذوي االلباب من رمى بالعجب وراء ظهره ورأى أن صاحبه أعقل منه وأحمد في طريقته وعلى آل واحد من الفريقين أن 

جل ثناؤه من غير اغترار برأيه وال تزآية لنفسه وال تكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره وحمد يعرف فضل نعم اهللا 
   . وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته  : اهللا واجب على الجميع

غرة آالمه بعد الذي فيه من وأنا أقول في آتابي هذا ما سبق به المثل من يلزم الصحة يلزمه العمل وهو جوهر هذا الكتاب و
   . ذآر اهللا عز وجل فلذلك جعلته آخرًا وتممته به
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   . فإن ذلك إليه وبيده  ! توالنا اهللا وإياآم يا معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده

   . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 الباب الرابع من المقدمة في التعريف

   . حقيقة ديوان اإلنشاء واصل وضعه في اإلسالم وتفرقه بعد ذلك في الممالك وفيه فصالنب

 الفصل األول في التعريف بحقيقته   

ال خفاء في أنه اسم مرآب من مضاف وهو ديوان ومضاف إليه وهو اإلنشاء وأما الديوان فاسم للموضع الذي يجلس فيه 
   . الكتاب وهو بكسر الدال

   . وأصله دوان فأبدلت إحدى الواوين ياء فقيل ديوان ويجمع على دواوين  : في صناعة الكتاب وفتحها خطأ قال قال النحاس

   . واختلف في أصله فذهب قوم إلى أنه عربي

   . والمعروف في لغة العرب أن الديوان األصل الذي يرجع إليه ويعمل بما فيه  : قال النحاس

   . لتموني عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العربإذا سأ  : ومنه قول ابن عباس

   . ويقال دونته أي أثبته وإليه يميل آالم سيبويه

   . وذهب آخرون إلى أنه عجمي وهو قول األصمعي وعليه اقتصر الجوهي في صحاحه فقال الديوان فارسي معرب

أن آسرى ذات يوم أطلع على آتاب ديوانه في مكان   : ي سبب تسميته بذلك أحدهماوقد حكى الماوردي في األحكام السلطانية ف
لهم وهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين فسمي موضعهم بهذا االسم ولزمه من حينئذ ثم حذفت الهاء من آخره 

   . ابلكثرة االستعمال تخفيفًا فقيل ديوان وعيله اقتصر أبو جعفر النحاس في صناعة الكت

   . أن الديوان بالفارسية اسم للشياطين وسمي الكتاب بذلك لحذقهم باألمور ووقوفهم على الجلي منها والخفي  : والثاني

  : أحدهما  : وأما اإلنشاء فقد تقدم أنه مصدر أنشأ الشيء ينشئه إذا ابتدأه واخترعه وحينئذ فإضافة الديوان لإلنشاء تحتمل أمرين
   . نية من المكاتبات والواليات تنشأ عنه وتبدأ منهأن األمور السلطا

   . أن الكاتب ينشئ لكل واقعة مقاًال  : والثاني

وقد آان هذا الديوان في الزمن المتقدم يعبر عنه بديوان الرسائل تسمية له بأشهر األنواع التي تصدر عنه ألن الرسائل أآثر 
   . لمكاتباتأنواع آتابة اإلنشاء وأعمها وربما قيل ديوان ا

   . ثم غلب عليه هذا االسم وشهر به واستمر عليه إلى اآلن

في أصل وضعه في اإلسالم   : الفصل الثاني    

اعلم أن هذا الديوان أول ديوان وضع في اإلسالم وذلك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يكاتب أمراءه وأصحاب سراياه من 
  : وآتب إلى من قرب من ملوك األرض يدعوهم إلى اإلسالم وبعث إليهم رسله بكتبه الصحابة رضوان اهللا عليهم ويكاتبونه

فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة وعبد اهللا بن حذافة إلى آسرى أبرويز ملك الفرس ودحية الكلبي إلى 
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ى هوذة بن علي ملك اليمامة والعالء هرقل ملك الروم وحاطب نب أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب مصر وسليط بن عمرو إل
   . بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين إلى غير ذلك من المكاتبات

   . وآتب لعمرو بن حزم عهدًا حين وجهه إلى اليمن

   . وآتب لتميم الداري وإخوته بإقطاع بالشام

   . وآتب آتاب القضية بعقد الهدنة بينه وبين قريش عام الحديبية

   . وآتب األمانات أحيانًا

   . إلى غير ذلك مما يأتي ذآره في االستشهاد به مواضعه إن شاء اهللا تعالى

وهذه المكتوبات آلها متعلقها ديوان اإلنشاء بخالف ديوان الجيش فإن أول من وضعه ورتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
   . رضي اهللا عنه في خالفته

في تاريخه عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف أن الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت آانا يكتبان على أن القضاعي قد ذآر 
للنبي صلى اهللا عليه وسلم أموال الصدقات وأن حذيفة بن اليمان آان يكتب له خرص النخل وأن المغيرة بن شعبة والحصين 

   . بن نمير آانا يكتبان المداينات والمعامالت

تكون هذه الدواوين أيضًا قد وضعت في زمنه صلى اهللا عليه وسلم إال أنها ليست في الشهرة وتواتر الكتابة في فإن صح ذلك ف
   . زمانه صلى اهللا عليه وسلم آما تقدم من متعلقات آتابة اإلنشاء

كر الصديق وعمر بن أبو ب  : وقد رأيت في سيرة لبعض المتأخرين أنه آان للنبي صلى اهللا عليه وسلم نيف وثالثون آاتبًا
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية وأبان أخوه وسعيد أخوهما 
وعبد اهللا بن األرقم الزهري وحنظلة بن الربيع األسدي وأبي بن آعب وثابت بن قيس بن شماس وزيد بن ثابت وشرحبيل بن 

فيان والمغيرة بن شعبة وعبد اهللا بن زيد وجهيم بن الصلت والزبير بن العوام وخالد بن الوليد والعالء حسنة ومعاوية بن أبي س
بن الحضرمي وعمرو بن العاص وعبد اهللا بن رواحة ومحمد بن مسلمة وعبد اهللا بن عبد اهللا بن أبي ومعيقب بن أبي فاطمة 

والعالء بن عتبة وأبو أيوب األنصاري وبريدة بن الخصيب  وطلحة بن زيد بن أبي سفيان واألرقم ابن األرقم الزهري
والحصين بن نمير وأبو سلمة المخزومي وحويطب بن عبد العزى وأبو سفيان بن حرب وحاطب بن عمرو وعبد اهللا بن سعد 

   . بن أبي سرح وآان ألزمهم له في الكتابة معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت

ان وزيد بن ثابت وعثمان هو الذي آتب عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بالخالفة عن أبي وآتب ألبي بكر عثمان بن عف
   . بكر رضوان اهللا عليه آما سيأتي في موضعه إن شاء اهللا تعالى

   . وآتب لعمر رضي اهللا عنه زيد بن ثابت وعبد اهللا بن خلف

   . وآتب لعثمان رضي اهللا عنه مروان بن الحكم

   . اهللا بن أبي رافع مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسعيد بن نجران الهمداني وآتب لعلي عبد

   . وآتب للحسن بن علي رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن أبي رافع آاتب أبيه

لى ثم آانت دولة بني أمية فتوالت خلفاؤهم من معاوية بن أبي سفيان فمن بعده وأمر ديوان اإلنشاء في زمن آل أحد مفوض إ
   . آاتب يقيمه إلى حين انقراض دولتهم
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   . وآان الخليفة هو الذي يوقع على القصص ويحدثها بنفسه

   . والكاتب يكتب ما يبرز إليه من توقيعه ويصرفه بقلمه على حكمه

لى ممر وآان ممن اشتهر من آتابهم بالبالغة وقوة الملكة في الكتابة حتى سار ذآره في اآلفاق وصار يضرب به المثل ع
   . األزمان عبد الحميد بن يحيى آاتب مروان بن محمد آخر خلفائهم

فلما بزغت شمس الخالفة العباسية بالعراق وولي الخالفة أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس استوزر أبا سلمة الخالل 
ير هو الذي ينفذ أموره بقلمه ويتولى أحواله وهو أول من لقب بالوزارة في اإلسالم على ما سيأتي وتوالت الوزارة فيكون الوز

بنفسه وتارة يفرد عنه بكاتب ينظر في أمره ويكون الوزير هو الذي ينفذ أموره بكالمه ويصرفها بتوقيعه على القصص 
يفة ونحوها وصاحب ديوان اإلنشاء يعتمد ما يرد عليه من ديوان الوزارة ويمشي على ما يلقى إليه من توقيعه وربما وقع الخل
بنفسه حتى بعد غلبة ملوك األعاجم من الديلم وبني سلجوق وغيرهم على األمر واألمر على ذلك تارة وتارة إلى انقراض 

   . الخالفة من بغداد

وآان ممن اشتهر من وزرائهم بالبالغة حتى صار يضرب به المثل يحيى بن خالد وزير الرشيد والحسن بن سهل وعمرو بن 
   . وابن المقفع مترجم آتاب آليلة ودمنة وسهل بن هارون الذي ترجمهامسعدة آاتب المأمون 

   . واألستاذ أبو الفضل بن العميد والصاحب آافي الكفاة إسماعيل بن عباد وأبو إسحاق الصابي في جماعة آخرين منهم

ولت المغل واألعاجم على ثم لما انقرضت الخالفة من بغداد في وقعة هوالآو ملك التتاري سنة ست وخمسين وستمائة واست
بغداد بطل رسم الكتابة المعتبرة وصار أآثر ما يكتب عن ملوك التتار بالمغلية أو الفارسية واألمر على ذلك إلى زماننا على 

ما سيأتي بيانه في الكالم وآانت بالد الغرب واألندلس بأيدي نواب الخلفاء من حين الفتح اإلسالمي في خالفة عثمان بن عفان 
اهللا عنه وال عناية لهم بديوان اإلنشاء للتقرب من البداوة وغايته المكاتبة إلى ديوان الخالفة ونحو ذلك فلما غلب بنو  رضي

العباس على الخالفة هرب طائفة من بني أمية إلى بالد المغرب وجازت البحر إلى األندلس فانتزعوه من النواب الذين آانوا 
فة بعد خليفة جارين على سنن ما آانوا عليه بالشام من ألقاب الخالفة مضاهين لخالفة بني به وملكوه وصاروا ينصبون فيه خلي

   . من إقامة شعار الخالفة  : العباس ببغداد

   . واتخاذ ديوان اإلنشاء واستخدام بلغاء الكتاب

باستيالء المستولين المستبدين  وتعدت دولتهم إلى بر العدوة من بالد المغرب فحكموه ثم تقاصر أمرهم بعد ذلك شيئًا فشيئًا
عليهم باألمر إلى أن انقرضت دولتهم من األندلس وبالد المغرب واستولت عليهم طوائف من الملوك وتنقلت بهم األحوال في 

استيالء الملوك على آل ناحية منهما وتتابعت الدول في آل حين آلما خبت دولة نجمت أخرى على ما سيأتي ذآره في 
   . هما إن شاء اهللا تعالىمكاتبات ملوآ

وآان حال ديوان اإلنشاء فيهم بحسب ما يكونون عليه من الحضارة والبداوة فأوائل الدول القريبون عهدًا بالبادية ال عناية لهم 
 بكتابة اإلنشاء وإذا استحضرت الدولة صرفت اهتمامها إلى ديوان اإلنشاء وترتيبه إلى أن استقر ما بقي من األندلس بعد ما

   . ارتجعته الفرنج منه بأيدي بني األحمر والغرب األقصى بيد بني مرين

والغرب األوسط بيد بني عبد الواد وإفريقية بيد بقايا الموحدين من أتباع المهدي بن تومرت وداخلتهم الحضارة فأخذوا في 
   . الحال على ذلك إلى زماننا ترتيب دواوين اإلنشاء بهذه الممالك ومعاناة البالغة في المكاتبات ونحوها واستمر

أبو الوليد بن زيدون والوزير أبو حفص بن برد األصفر األندلسي وذو   : وممن اشتهر بالبالغة من آتاب المغاربة والوزراء به
   . الوزارتين أبو المغيرة بن حزم والوزير أبو القاسم محمد بن الحد في جماعة أخرى من متقدمي آتابهم

عبد المهيمن آاتب السلطان أبي الحسن المريني وأربى على آثير من المتقدمين ابن الخطيب وزير ابن   : ومن متأخريهم
   . األخمر صاحب غرناطة من األندلس ممن أدرآه من عاصرناه
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الدولة  ما آان األمر عليه من حين الفتح والى بداية  : الحالة األولى  : أما الدير المصرية فلديوان اإلنشاء بها خمس حاالت
لالقتصار على   : الطولونية ونواب الخلفاء تتوالى عليهم واحدًا بعد واحد فلم يكن لهم عناية بديوان اإلنشاء وال صرف همة إليه

   . المكاتبات ألبواب الخالفة والنزر اليسير من الواليات ونحو ذلك

   . ولذلك لم يصدر عنهم ما يدون في الكتب وال يتناقل باأللسنة

ما آان األمر عليه في الدولة الطولونية من ابتداء والية أحمد بن طولون واستفحال ملك الديار المصرية في   : ة الثانيةالحال
اإلسالم وترتيب أمرها والى حين انقراض الدولة االخشيديه وفي خالل ذلك ترتب ديوان اإلنشاء بها وأنتظم أمر المكاتبات 

آان آاتب أحمد   : أبو جعفر محمد بن أحمد بن مودود بن عبد  : م بالبالغة وحسن الكتابةوالواليات وآان ممن اشتهر من آتابه
   . بن طولون

   . وآان مبدأ الكتاب المشهورين بها

   . وآتب بعده لخماروه بن أحمد بن طولون إسحاق بن نصر العبادي النصراني وتوالت الكتاب بالديوان بعد ذلك

   . ألمر عليه من ابتداء الدولة الفاطمية وإلى انقراضهاما آان ا  : الحالة الثالثة

ولما ولي الفاطميون الديار المصرية صرفوا مزيد عنايتهم لديوان اإلنشاء وآتابه فارتفع بهم قدره وشاع في اآلفاق ذآره وولي 
 ابن المعز أبو المنصور بن ما بين مسلم وذمي فكتب للعزيز باهللا  : ديوان اإلنشاء عنهم جماعة من أفاضل الكتاب وبلغائهم

سوردين النصراني ثم آتب بعده البنه الحاآم ومات في أيامه فكتب للحاآم القاضي أبو الطاهر البهزآي ثم آتب بعده البنه 
الظاهر وآتب للمستنصر القاضي ولي الدين بن خيران ثم ولي الدولة موسى بن الحسن قبل انتقاله إلى الوزارة وأبو سعيد 

   . العميدي

وآتب لآلمر والحافظ الشيخ األجل أبو الحسن علي بن أبي أسامة الحلبي إلى أن توفي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة فكتب 
بعده ولده األجل أبو المكارم إلى أن توفي في أيام الحافظ وآان يكتب بين يديهما الشيخ األمين تاج الرآسة أبو القاسم علي بن 

عروف بابن الصيرفي والقاضي آافي الكفاة محمود ابن القاضي الموفق أسعد بن قادوس وابن سليمان بن منجد المبصري الم
أبي الدم اليهودي ثم آتب بعد الشيخ أبي المكارم بن أبي أسامة المتقدم ذآره القاضي الموفق ابن الخالل أيام الحافظ والى آخر 

مع الموفق ابن الخالل في ديوان اإلنشاء القاضي جالل  أيام العاضد وبه تخرج القاضي الفاضل البيساني ثم شرك العاضد
ثم آتب القاضي الفاضل بين يدي الموفق ابن الخالل  . الملك محمود بن األنصاري وآان في أيامه القاضي المؤتمن آاسيبويه

ه عدة قرب وفاته في سنة ست وستين وخمسمائة في وزارة الملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب وآتب من إنشائ
   . سجالت ومكاتبات عن العاضد آخر خلفائهم

   . ما آان األمر عليه من ابتداء دولة بني أيوب إلى آخر انقراضها  : الحالة الرابعة

قد تقدم أن القاضي الفاضل رحمه اهللا آان قد آتب بين يدي الموفق ابن الخالل في وزارة السلطان صالح الدين يوسف بن 
عاضد آخر خلفاء الفاطميين فلما استقل السلطان صالح الدين المذآور بالملك وخطب لبني العباس على أيوب رحمه اهللا عن ال

ما تقدم في الكالم على ملوك مصر فوض إلى الفاضل الوزارة وديوان اإلنشاء فكان يتكلم فيهما جميعًا وأقام على ذلك إلى أن 
العادل أبي بكر ثم مات وآتب للكامل بن العادل القاضي أمين الدين  مات السلطان صالح الدين فكتب بعده البنه العزيز وأخيه

سليمان المعروف بكاتب الدرج إلى أن توفي فكتب بعده للكامل الشيخ أمين الدين عبد المحسن الحلبي مدة قليلة وتوالت آتاب 
   . احب بهاء الدين زهيرًااإلنشاء في الوالية إلى أن ولي الملك الصالح نجم الدين أيوب فولى ديوان اإلنشاء الص

   . ثم صرفه وولى بعده الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان اإلسعردي فبقي إلى انقراض الدولة األيوبية

   . ما آان األمر عليه في الدولة الترآية مما هو مستقر إلى اآلن  : الحالة الخامسة

   . نشاء إلى آخر الدولة األيوبيةقد تقدم أن الصاحب فخر الدين بن لقمان بقي في ديوان اإل
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ولما صارت المملكة إلى الدولة الترآية بقي في صحابة ديوان اإلنشاء أيام أيبك الترآماني ثم أيام المظفر قطز ثم أيام الظاهر 
   . بيبرس ثم أيام المنصور قالوون

إلنشاء القاضي فتح الدين بن القاضي محيي الدين فباشر ديوان اإلنشاء في أيامه مدة ثم نقله إلى الوزارة وولى مكانه بديوان ا
بن عبد الظاهر في حياة والده فبقي حتى توفي المنصور قالوون واستقر بعده ابنه األشرف خليل واستمر عنده في آتابة السر 

مضي شهر من برهة من الزمان وسافر معه إلى الشام فمات بالشام فولي األشرف مكانه القاضي تاج الدين في أثناء الطريق ب
واليته فولى مكانه القاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا فأقام بقية أيام األشراف بن قالوون وأيام أخيه الناصر محمد 
بن قالوون في سلطته األولى وأيام العادل آتبغا وأيام المنصور الجين وأيام الناصر محمد بن قالوون في سلطنته الثانية وأيام 

   . الجاشنكير وبرهة من أيام الناصر محمد بن قالوون في سلطنته الثالثةالمظفر بيبرس 

ثم نقله إلى آتابة السر بدمشق المحروسة عوضًا عن أخيه القاضي محيي الدين بن فضل اهللا وولى مكانه بمصر عالء الدين 
ه فاستدعى الملك الناصر القاضي بن األثير لسابق وعد له منه حين آان معه في الكرك وبقي حتى مرض بالفالج وبطلت حرآت

   . محيي الدين بن فضل اهللا من الشأم فواله ديوان اإلنشاء بالديار المصرية في المحرم سنة تسع وعشرين وسبعمائة

وآان ولده القاضي شهاب الدين هو الذي يقرأ البريد على السلطان وينفذ المهمات إلى سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة فأعادهما 
الناصر إلى دمشق وولى مكانهما القاضي شرف الدين بن الشهاب محمود في شعبان من السنة المذآورة فبقي حتى حج  الملك

   . السلطان وعاد إلى مصر

فأعاد القاضي محيي الدين وولده القاضي شهاب الدين إلى ديوان اإلنشاء بالديار المصرية فبقيا إلى سنة ثمان وثالثين 
   . وسبعمائة

خر ذلك تغير السلطان على القاضي شهاب الدين المذآور وصرفه عن المباشرة وأقام أخاه القاضي عالء الدين مكانه وفي أوا
   . يباشر مع والده وبقي األمر على ذلك مدة لطيفة

ثم سأل القاضي محيي الدين السلطان في العود إلى دمشق وقد آبرت سنه وضعفت حرآته فأعاده وصحبته ولده القاضي 
بأن يستمر على صحابه دواوين اإلنشاء بالممالك اإلسالمية وأن يكون جميع   : ب الدين وآتب له تقليد في قطع الثلثينشها

المباشرين لهذه الوظيفة بالباب الشريف فمن دونه نوابه وأنه حيث حل يقرأ القصص والمظالم ويقرر الواليات والعزل 
ز إلى مصر ليعلم عليها العالمة الشريفة وفوض أمر ديوان اإلنشاء بالديار والرواتب وغير ذلك ويوقع فيها بما يراه وتجه

المصرية لولده القاضي عالء الدين استقالًال وتجهز القاضي محيي الدين للسفر فمرض ومات بعد أيام قالئل في شهر رمضان 
   . سنة ثمان وثالثين وسبعمائة بالقاهرة

ضي عالء الدين فبقي في الوظيفة بقية أيام الملك الناصر ثم أيام ولده المنصور أبي ثم نقل إلى دمشق سنة تسع وبقي ولده القا
   . بكر ثم أخيه األشرف آجك ثم أخيه الملك الناصر أحمد

فلما خلع الناصر أحمد نفسه في سنة ثالث وأربعين وتوجه إلى الكرك توجه القاضي عالء الدين معه فأقام عنده واستقر 
محمد بن قالوون في السلطنة بعد أخيه أحمد فقرر في ديوان اإلنشاء القاضي بدر الدين محمد بن محيي الصالح إسماعيل بن 

الدين بن فضل اهللا فبقي في الوظيفة إلى أن عاد أخوه القاضي عالء الدين من الكرك فأعيد إلى منصبه وبقي بقية أيام الملك 
خيه المظفر حاجي ثم أيام أخيه الناصر حسن في سلطنته األولى ثم أيام الصالح إسماعيل ثم أيام أخيه الكامل شعبان ثم أيام أ

أخيه الصالح صالح ثم أيام الناصر حسن ثانيًا ثم أيام المنصور محمد بن حاجي بن محمد بن قالوون ثم أيام األشرف شعبان 
ي بقية أيام األشرف شعبان ثم أيام بن حسين بن محمد بن قالوون فتوفي وولي الوظيفة بعده ولده القاضي بدر الدين محمد فبق

ولده المنصور علي ثم أيام أخيه الصالح حاجي بن شعبان إلى أن خلع وجاءت الدولة الظاهرية برقوق وعاد المنصور حاجي 
   . بن األشرف شعبان إلى السلطنة وهو مستمر المباشرة

رآي فواله آتابة السر وبقي حتى توجه صحبة فلما عاد الظاهر برقوق من الكرك حضر معه القاضي عالء الدين علي الك
السلطان إلى الشام في طلب منطاش فمات القاضي عالء الدين وآان القاضي بدر الدين صحبته فأعيد إلى الوظيفة في سنة 

   . ثالث وتسعين وسبعمائة وعاد مولى صحبة الرآاب الشريف السلطاني
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رض ومات هناك فولى الظاهر مكانه القاضي بدر الدين محمود السراي ثم توجه صحبته إلى الشام عند وصول تمر لبغداد فم
الكلستاني في شوال سنة ست وتسعين وسبعمائة وحضر صحبة الرآاب الشريف إلى الديار المصرية فبقي حتى توفي في 

أبواب ديوان اإلنشاء ما  جمادى األولى سنة إحدى وثمانمائة فولى الظاهر مكانه المقر العالي الفتحي فتح اهللا ففتح اهللا به من
   . آان مغلقًا وأصفى به من ورده ما آان مكدرًا

   . وانتقلتن السلطنة بعد وفاة الظاهر برقوق إلى ولده الناصر فرج فأجراه من المباشرة واإلجالل والتعظيم عل عادة أبيه

ر السعدي إبراهيم بن غراب وهو يومئذ ثم صرفه عن الوظيفة في شهور سنة ثمان وثمانمائة وأقام مكانه في الوظيفة المق
مشير الدولة بعد تنقله في وظائف الديار المصرية والمشار إليه وأقام بها بمدة لطيفة وعادت إلى المقر الفتحي فتح اهللا المشار 
فجرى فيها على األسلوب األول والمهيع السابق :  من العدل واإلنصاف واإلحسان إلى  إليه وقيل :   "  هذه بضاعتنا ردت إلينا  " 

من   ! الخلق وإيصال البر إلى مستحقيه والمساعدة في اهللا لمن عرف ومن لم يعرف واهللا هو المكافئ لعباده على جميل الصنع
 يفعل الخير لم يعدم جوازيه لن يذهب العرف بين اهللا والناس 

في قوانين ديوان اإلنشاء وترتيب أحواله وآداب أهله الباب الخامس من المقدمة  

 وفيه أربعة فصول

  في بيان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره وشرف محله ولقبه الجاري عليه في القديم والحديث  : الفصل األول  

م لمجالسته ولم يزل أما رفعة محله وشرف قدره فأرفع محل وأشرف قدر يكاد أن ال يكون عند الملك أخص منه وال ألز
يلقون إليه أسرارهم ويخصونه بخفايا أمورهم   : صاحب هذا الديوان معظمًا عند الملوك في آل زمن مقدمًا لديهم على من عداه

قال صاحب مواد البيان   ! ويطلعونه على ما لم يطلع عليه أخص األخصاء من الوزراء واألهل والولد وناهيك برتبة هذا محلها
   . لة خدم السلطان والمتصرفين في مهماته أخص من آاتب الرسائلليس في منز

فإنه أول داخل على الملك وآخر خارج عنه وال غنى له عن مفاوضته في آرائه واإلفضاء إليه بمهماته وتقريبه من نفسه في 
ته فهو لذلك ال يثق بأحد آناء ليلة وساعات نهاره وأوقات ظهروه للعامة وخلواته وإطالعه على حوادث دولته ومهمات مملك

من خاصته ثقته به وال يرآن إلى قريب وال نسيب رآونه إليه ومحله منه في عائدة خدمته وأثرة دولته محل قبله الذي يؤامره 
في مشكل رأيه حتى يتنقح ويراجعه في مهم تدبيره حتى يتضح ولسانه الذي يقرر بترغيبه أولياءه على الطاعة والموافقة 

يبه عن المعصية والمشاقة ويقر بأوامره ونواهيه أمر سلطانه وينزلها منازلها في متمهد مجالسها ويتمكن من ويستقر بتره
سياسة أجناده وعمارة بالده ومصلحة رعيته واجتالب مودتهم واستخالص نياتهم وعينه التي تالحظ أحوال سلطانه ويرعيها 

   . سمعته ويده التي يبسطها باإلنعام ويبطش بها في النقض واإلبراممهمات شأنه وأذنه التي يثق بما وعته وال يرتاب بما 

   . ومن آانت هذه رتبته فالسبب الذي رتبه فيها أفضل األسباب وأجدرها بالتقديم على االستحقاق واالستيجاب  : قال

إال أجل آتاب البالغة ويخاطب قال ابن الطوير في ترتيب الدولة الفاطمية وآان هذا المنصب ال يتواله في الدولة الفاطمية 
باألجل وإليه تسلم المكاتبة واردة مختومة فيعرضها على الخليفة من يده وهو الذي يأمر بتنزيلها واإلجابة عنها وربما بات عند 

   . الخليفة ليالي وهذا أمر ال يصل إليه غيره

يل أن يدخل إلى ديوانه أحد وال يجتمع بأحد من وهو أول أرباب اإلقطاعات في الكسوة والرسوم والمالطفات وال سب  : قال
آتابه إال الخواص وله حاجب من األمراء الشيوخ وله في مجلسه المرتبة العظيمة والمخاد والمسند والدواة العظيمة الشأن 

   . ويحمل دواته أستاذ من خواص الخليفة عند حضوره إلى مجلس الخالفة

ومحله أعظم محل إليه تلقى أسرار المملكة وخفاياها وبرأيه يستضاء في مشكالتها وعلى ومرتبته في زماننا أرفع مرتبة   : قلت
تدبيره يعول في مهماتها وإليه ترد المكاتبات وعنه تصدر ومن ديوانه تكتب الواليات السلطانية آافة ويقوم توقيعه على 

من جليل وحقير في مزرته حتى ما يكتب من  القصص في نفوذ األوامر مقام توقيع السلطان وجميع ما يعلم عليه السلطان
   . ديوان الجيش من المناشير وما يكتب من ديوان الوزارة وديوان الخاص وغيرهما من المربعات ونحوها
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   . وليس ألحد من المتولين لهذه المناصب التعرض ألخذ عالمة سلطانية البتة وناهيك بذلك رفعة وشرفًا باذخًا

في آل زمن فقد تقدم أنهم آانوا في زمن بني أمية وما قبله يعبرون عنه بالكاتب ال يعرفون غير ذلك  وأما لقبه الجاري عليه
   . آما أشار إليه القضاعي في عيون المعارف

فلما جاءت الدولة العباسية واستقر السفاح أول خلفائهم في الخالفة لقب آاتبه أبا سلمة الخالل بالوزارة وترك اسم الكاتب 
   . لقب الوزارة على من يليها من أرباب السيوف واألقالم إلى انقراض الخالفة من بغدادواستقر 

وتقدم أيضًا أن هذا الديوان آان تارة يضاف إلى الوزارة فيكون الوزير هو الذي يباشره بنفسه أو يفوضه إلى من يتحدث فيه 
من إضافته إلى صحابة الديوان وواليته بحسب ما يشتهر عنه وتارة ينفرد عنها فحيث انفرد عن الوزارة لقب متوليه بما يتض

   . به الديوان في ذلك الزمن

فحيث آان الديوان مشهورًا بديوان الرسائل آما آان في الزمن األول لقب متوليه بصاحب ديوان الرسائل أو متولي ديوان 
آان الديوان مشهورًا بديوان اإلنشاء آما في الرسائل وربما قيل صاحب ديوان المكاتبات أو متولي ديوان المكاتبات وحيث 

   . زماننا بالديار المصرية لقب متوليه بصاحب ديوان اإلنشاء

   . وربما جمعوا لفظ الديوان تعظيمًا لمتوليه فقالوا صاحب دواوين اإلنشاء بالممالك اإلسالمية

ليد أو غيره على أنه لو قيل ناظر دواوين اإلنشاء وعلى هذا مصطلح آتاب الديوان في زماننا في تعريفه فيما يكتب له من تق
   . لكان أعلى في الرتبة لما أشتهر في العرف من أن لفظ ناظر الديوان أعلى من صاحب الديوان

   . وآانوا يلقبونه في الدولة الفاطمية بالديار المصرية آاتب الدست  : قال ابن الطوير

رآية والحال في ذلك مختلف فتارة يلي الديوان آاتب واحد يعبر عنه بكاتب الدست انتهى األمر إلى أوائل الدولة الت  : قلت
   . وربما عبر عنه بكاتب الدرج وتارة يليه جماعة يعبر عنهم بكتاب الدست

   . ويقال إنهم آانوا في أيام الظاهر بيبرس ثالثة نفر أرفعهم درجة القاضي محي الدين بن عبد الظاهر

إلى أن ولي الديوان القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر في أيام المنصور قالوون على ما تقدم ذآره فلقب  وبقي األمر على ذلك
   . بكاتب السر ونقل لقب آاتب الدست إلى طبقة دونه من آتاب الديوان

   . واستمر ذلك لقبًا على آل من ولي الديوان إلى زماننا على ما سيأتي ذآره

العام متولي ديوان اإلنشاء بدمشق وبحلب وبطرابلس وبحماة وبصفد إال أنه ال يقال في واحد  ويضاهيه في ذلك من العرف
منهم في مصطلح الديوان صاحب دواوين اإلنشاء آما يقال في متولي ديوان اإلنشاء بالديار المصرية بل يقال في متولي ديوان 

   . وان المكاتبات بحلب وآذا في الباقياتدمشق صاحب ديوان اإلنشاء بالشام وفي متولي ديوان حلب صاحب دي

أما غزة والكرك واإلسكندرية وغيرها من النيابات الصغار فإنما يقال في متولي شيء من دواوينها آاتب درج وال يطلق عليه 
   . آاتب سر بوجه

نه يكتم سر الملك أو من باب واعلم أن العامة يبدلون الباء من آاتب السر بميم فيقولون آاتم السر وهو صحيح المعنى إما أل
   . إبدال الباء بالميم على لغة ربيعة وإن آانوا ال يعرفون الثاني
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  الفصل الثاني  

يجب أن يكون صبيح الوجه فصي األلفاظ طلق اللسان أصيًال في قومه رفيعًا في   : قال أبو الفضل الصوري في مقدمة تذآرته
هزل آثير األناة والفق قليل العجلة والخرق نزر الضحك مهيب المجلس ساآن الظل وقور حيه وقورًا حليمًا مؤثرًا للجد على ال

النادي شديد الذآاء متوقد الفهم حسن الكالم إذا حدث حسن اإلصغاء إذا حدث سريع الرضا بطيء الغضب رءوفًا بأهل الدين 
حبًا للشغل أآثر من محبته للفراغ مقسمًا للزمان على ساعيًا في مصالحهم محبًا ألهل العلم واألدب راغبًا في نفعهم وأن يكون م

يجعل لكل منها جزءًا منه حتى يستوعبه في جميع أقسامها مالزمًا لمجلس الملك إذا آان جالسًا ومالزمًا للديوان إذا لم   : أشغاله
أن يغلب هوى الملك على هواه ليتأسى به سائر آتاب الديوان وال يجدوا رخصة في الغيبة عن ديوانهم و  : يكن الملك جالسًا

ورضاه على رضاه ما لم ير في ذلك خلًال على المملكة فإنه يجب أن يهدي النصيحة فيها للملك من غير أن يوجده فيما تقدم 
من رأيه فسادًا أو نقصًا لكن يتحيل لنقص ذلك وتهجينه في نفسه وإيضاح الواجب فيه بأحسن تأن وأفضل تلطف وأن ينحل 

من رأي صائب أو فعل جميل أو تدبير حميد أشاعه وأذاعه   : اآلراء وال ينتحلها عليه ومهما حدث من الملكالملك صائب 
   . وعظمه وفخمه وآرر ذآره وأوجب على الناس حمده عليه وشكره

تهجان ما أتى وإذا قال الملك قوًال في مجلسه أو بحضرة جماعة ممن يخدمه فلم يره موافقًا للصواب فال يجبه بالرد عليه واس
به فإن ذلك خطأ آبير بل يصبر إلى حين الخلوة ويدخل في أثناء آالمه ما يوضح به نهج الصواب من غير تلق برد وال 

من بسط المعدلة ومد رواق األمنة ونشر جناح   : يتبجح بما عنده ويكون من تابعًا للملك على أخالقه الفاضلة وطباعه الشريفة
ونصرة المظلوم وجبر الكسير واإلنعام على المعتر المستحق والتوفر على الصدقات وعمارة بيوت اإلنصاف وإغاثة الملهوف 

اهللا تعالى وصرف الهمم إلى مصالحها والنظر في أحوال الفقهاء وحملة آتاب اهللا العزيز بما يصلح وااللتفات إلى عمارة البالد 
عظيم الشريعة والعمل بأحكامها فيكون لجميع ذلك مؤآدًا وألفعاله وجهاد األعداء ونشر الهيبة وإقامة الحدود في مواضعها وت

   . فيه موطدًا ممهدًا

وإن أحس منه بخلة تنافي هذه الخالل أو فعلة تخالف هذه األفعال نقله عنها بألطف سعي وأحسن تدريج وال يدع ممكنًا في 
ه إلى أن يعيده إلى الفضائل التي هي بالملوك النبالء أليق تبيين قبحها وإصالح رداءة عاقبتها وفضيلة مخالفتها إال بينه وأوضح

وأن يكون مع ذلك بأعلى مكانة من اليقظة واالستدالل بقليل القول على آثيره وببعض الشيء على جميعه ويستغنى عن 
شياء من مفتتحاتها ويحذره لينبه الملك على األمور من أوائلها ويعرفه خاتم األ  : التصريح باإلشارة واإليماء بل الرمز واإليحاء

أنه آان مع قحطبة في معسكر   : حين تبدو له لوائح األمر من قبل أن يتساوى فيه العالم والجاهل آما حكي عن خالد بن برمك
جالسين في خيمة إذ نظر خالد إلى سرب من الظباء قد أتى حتى آاد يخالط العسكر فأشار على قحطبة بالرآوب فسأله عن 

   . ألمر أعجل أن أبين سببهالسبب فقال ا

   . فرآب وأرآب العسكر فلم يستتموا الرآوب إال والعدو قد دهمهم وقد استعدوا له فكانت النصرة لهم على العدو

رأيت الظباء وقد أقبلت حتى خالطت العسكر فعرفت أنها لم   : فلما انقضى الحرب سأل قحطبة خالدًا من أين أدرك ذلك فقال
   . رها من اإلنس إال ألمر عظيم قد دهمها من ورائهاتفعل ذلك مع نفو

وأن ال يكتب عنو الملك إال ما يقيم منار دولته ويعظمها وال يخرج عن حكم الشريعة وحدودها وال يكتب ما يكون فيه عيب 
بسببه وبين  على المملكة وال ذم لها على غابر األيام مستأنف األحقاب وإن أمر بشيء يخرج عن ذلك وتلطف في المراجعة

   . وجه الصواب فيه إلى أن يرجع به إلى الواجب

وأن يكون من آتام السر بالمنزلة التي ال يدانيه فيها أحد وال يقاربه فيها بشر حتى يقرر في نفسه إماتة آل حديث يعلمه 
   . ويتناسى آل خبر يسمعه

على ما دق أو جل وال يعلمه بما آثر منه وال قل ويتوهم بل  وأن ال يطلع والدًا وال ولدًا وال أخًا شقيقًا وال صديقًا صدوقًا
   . يتحقق أن في إذاعته ما يعلم به وضع منزلته وحط رتبته ويجتهد في أن يصير له ذلك طبعًا مرآبًا وأمرًا ضروريًا

   . بها شهر وباإلضافة إليها عرف  : وهذه الصفة هي الشرط الالزم والواجب المحتم  : قلت
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القدح في الملك وإفشاء   : الملوك تحتمل آل شيء إال ثالثة أشياء  : المأمون وهو من أعلى الخلفاء مكانًا وأوسعهم علمًاوقد قال 
   . السر والتعرض للحرم

   . سرك من دمك  : ومن آالم بعض الحماء

ه ضربة العنق وقال الوليد بن عتبة قد أطعن الطعنة النجالء عن عرض وأآتم السر في  : وإلى ذلك يشير أبو محجن الثقفي بقوله
إن من آتم سره آان الخيار له ومن أفشاه آان الخيار عليه   : إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثًا أفال أخبرك به قال يا بني  : ألبيه

   . فال تكون مملوآًا بعد أن آنت مالكًا

   . من ولي أسرار الملوكأعظم الناس حقًا على جميع الطبقات   : وقد آانت ملوك الفرس تقول

واعلم أنه إذا آان إفشاء السر ربما أفضى إلى الهلكة خصوصًا أسرار الملوك فعلى صاحب هذه الوظيفة القيام من ذلك بواجبه 
أن عبد اهللا بن طاهر تذاآر الناس في مجلسه حفظ السر فقال   : وآتمان السر حتى عن نفسه فقد حكى صاحب الريحان والريعان

وما السر من قلبي آثاو   : ومستودعي سرًا تضمنت ستره فأودعته في مستقر الحشا قبرا فقال ابنه عبيد اهللا وهو صبي  : عبد اهللا
بحفرة ألني أرى المدفون ينتظر الحشرا ولكنني أخفيه حتى آأنني من الدهر يومًا ما أحطت به خبرا وعلى صاحب هذه الرتبة 

   . أن ال يتلقاه عنه بحضرة أحداالحتياط حالة تلقي السر عن الملك ب

ال ينبغي للملك أن يستشير منا أحدًا إال خاليًا فإنه أموت للسر   : فقد حكي أن بعض ملوك العجم استشار وزيريه فقال أحدهما
وأحرم للرأي وأجدر بالسالمة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض فإن إفشاء السر إلى رجل واحد أوثق من إفشائه إلى اثنين 

   . شاءه إلى ثالثة آإفشائه إلى جماعته ألن الواحد رهن بما أفشي إليهوإف

   . والثاني مطلق عليه ذلك الرهن

والثالث عالوة وإذا آان السر عند واحد آان أحرى أن ال يظهره رغبة أو رهبة وإن آان عدي اثنين آان على شبهة واتسعت 
واحد وإن اتهمهما اتهم بريئًا بجناية مجرم وإن عفا عنهما آان العفو عن الرجلين المعاريض فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب 

   . عن أحدهما وال ذنب له وعن اآلخر وال حجة معه

وآما يجب عليه االحتياط حالة تلقي السر عن الملك فكذلك يجب عليه االحتياط حالة إلقائه إلى آاتب يكتبه فال يلقيه إلى   : قلت
   . يه أحدهما بحضرة اآلخر لتكون العهدة في درآه على واحد بعينهآاتبين جميعًا وال يخاطب ف

   . إن الجن تنقل األخبار وتفشي ما تطلع عليه من األسرار  : على أنه ربما أفشي السر مع احتراز صاحبه عن إفشائه فقد قيل

ن خاقان وزيره واقفًا على غير مرتبة دخلت على أمير المؤمنين المتوآل فرأيت الفتح ب  : وقد حكي عن علي بن الجهم أنه قال
التي يقوم عليها متكأ على سيفه مطرقًا إلى األرض فأنكرت حالهن وآنت إذا نظرت إليه نظر الخليفة إلي وإذا صرفت وجهي 

ف الفتح بن وقو  : قال آما هو قلت  ! نعم يا أمير المؤمنين  : يا علي أنكرت شيئًا قلت  : إلى نحو الخليفة أطرق فقال لي الخليفة
خرجت من عند جارية لي   : ما السبب يا أمير المؤمنين قال  : سوء اختياره أقامه ذلك المقام قلت  : خاقان في غير منزلته قال

   . فأسررت إليه سرًا فما عداني السر أن عاد إلي

   . ال وال هذا أيضًا  : قالفلعل مستمعًا استمع إليكما   : قلت  ! ما آان هذا  : لعلك أسررت إلى غيره قال  : قلت

   . يا أمير المؤمنين قد وجدت له مما هو فيه مخرجًا  : قال فأطرقت مليًا ثم رفعت رأسي فقلت

طلقت   : خبر أبي الجوزاء حدثنا أبو نعيم الفضل بن دآين قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي الجوزاء قال  : قال وما هو قلت
قلت من أين لك هذا قالت   ! طلقتني يا أبا الجوزاء  : لمسجد ثم انصرفت إلى منزلي فقالت لي امرأتيامرأتي في نفسي وأنا با

فغدوت على ابن عباس رضي   : ومن أين لها هذا قلت ذآرت أن زوجها خبرها بذلك قال  : حدثتني به جارتي األنصارية قلت
رجل يحدث وسواس الرجل فمن هنا يفشو السر فضحك المتوآل أما علمت أن وسواس ال  : اهللا عنهما فصصت عليه القصة فقال
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فصب عليه خلعة وحمله على فرس وأمر له بمال وأمر لي بدونه فانصرفت إلى منزلي وقد شاطرني الفتح   ! وقال إلي يا فتح
   . فيما أخذ فصار إلي األآثر

   . ن حبيب الزياتقال أبو نعيم وآان في نفسي من حديث أبي الجوزاء شيء حتى حدثني حمزة ب

خرجت سنة أريد مكة فبينا أنا في الطريق إذ ضلت راحلتي فخرجت أطلبها فإذا أنا باثنين قد قبضا علي أحس حسهما وال   : قال
   . أرى شخصهما بل أسمع آالمهما فأخذاني إلى شيخ قاعد وهو حسن الشيبة فسلمت عليه فرد علي السالم فأفرخ روعي

   . ين قلت من الكوفة إلى مكةثم قال من أين وإلى أ

أنيخوا راحلته فأنيخت بين   : ولم تخلفت عن أصحابك قلت ضلت راحلتي فجئت أطلبها فرفع رأسه إلى قوم عنده وقال  : قال
   . يدي

   . تقرأ القرآن قلت نعم  : ثم قال

 فقال مكانك أتدري آم آانوا قلت ال .   قال فاقرأ فقرأت حم األحقاف حتى أتيت  "  وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن  " 

ثم قال أتقول الشعر  قال آنا أربعة :  وآنت أنا المخاطب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم لهم فقلت :   "  يا قومنا أجيبوا داعي اهللا  " 
   . القلت 

   . قال فترويه قلت نعم

ال بل   : الجني قلت  : فقال لمن هذه قلت لزهير بن أبي سلمى قال  " أمن أم أوفى   " قال هاته فأنشدته قصيدة زهير بن أبي سلمى 
   . اإلنسي

   . قم رفع رأسه إلى قوم عنده فقال ائتوني بزهير فأتي بشيخ آأنه قطعة لحم فألقي بين يديه

   . هيرقال يا ز

   . لمن هي قال لي  " أمن أم أوفى   " قال   ! قال لبيك

وآيف هذا قال هو إلفي من اإلنس وأنا تابعه   : صدق وصدقت قال  : قال هذا حمزة الزيات يذآر أنها لزهير بن أبي سلمى قال
   . و قائلها في اإلنسمن الجن أقول الشيء فألقيه إليه في فهمه ويقول الشيء فآخذ عنه فأنا قائها في الجن وه

   . فصدق عندي حديث أبي الجوزاء أن وسواس الرجل يحدث وسواس الرجل  : قال أبو نعيم

 الفصل الثالث فيما يتصرف فيه صاحب هذا الديوان بتدبيره ويصرفه بقلمه   

قاع والقصص بما يعتمده الكاتب من ومتعلق ذلك اثنا عشر أمرًا األمر األول التوقيع والتعيين أما التوقيع فهو الكتابة على الر
أمر الواليات والمكاتبات في األمور المتعلقة بالمملكة والتحدث في المظالم وهو أمر جليل ومنصب حفيل إذ هو سبيل اإلطالق 

   . والمنع والوصل والقطع والوالية والعزل إلى غير ذلك من األمور المهمات والمتعلقات السنية

   . يتواله في ابتداء األمر الخلفاء فكان الخليفة هو الذي يوقع في األمور السلطانية وفصل المظالم وغيرهماواعلم أن التوقيع آان 
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آان الواجب أن ال يقرأ الكتب الواردة على الملك إال هو بنفسه ولما آان ذلك متعذرًا   : األمر الثاني قال أبو الفضل الصوري
تبين من أصناف أرباب الخدم ووصول الكتب إليه من األقطار الثانية والممالك علي لوفورها واتساع الدولة وآثرة المكا

   . المتباعدة وضيق الزمان عن تفرغه لذلك وجب تفويضه إلى متولي ديوان رسائله

ولما آان حال متولي صاحب الديوان آذلك الشتغاله بالحضور عند الملك في بعض األوقات لقراءة الكتب الواردة   : قال
ير ما يجاب به عن آل منها مع شغله بتصفح ما يكتب في الديوان والمقابلة به احتاج أن يرد أمرها إلى آاتب يقوم مقامه وتقر

   . على ما سيذآر في صفات آتاب الديوان فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

األمر الرابع نظره فيما   : ل الصورياالمر الثالث نظرة فيما يتعلق برده االجوبة عن الكتب الواردة على لسانه قال ابو الفض
تتفاوت به المراتب وقد آان هذا الباب في الزمن المتقدم في غاية الضبط والتحرير خصوصًا ف يزمن الخلفاء من بني العباس 

دة فضًال عما والفاطميين ال يزاد أحد في األلقاب على ما لقبه به الخليفة آبيرًا آان أو صغيرًا وال يسمح له بزيادة الدعوة الواح
   . فوقها

أما اآلن فقد صار ذلك موآوًال إلى نظر صاحب ديوان الغناء ينزل آل أحد من المكاتبين وأرباب الواليات منزلته على ما 
يقتضيه مصطلح الزمان من علو وهبوط وحينئذ فعليه أن يحتاط في ذلك ويؤاخذ آتاب اإلنشاء بالمشاحة فيه والوقوف عند ما 

   . إفراط وال تفريط حد لهم من غير

   . إن الملوك تسمح ببدارت المال وال تسمح بالدعوة الواحدة وناهيك بذلك تشديدًا واحتياطًا  : فقد قال صاحب مواد البيان

على متولي الديوان أن   : األمر الخامس نظره فيما يكتب من ديوانه وتصفحه قبل إخراجه من الديوان قال أبو الفضل الصوري
يكتب من ديوانه من الواليات والمناشير والمكاتبات إذ الكاتب غير معصوم من الخطأ واللحن وسبق القلم وعيب  يتصفح ما

اإلنسان يظهر منه لغيره ما ال يظهر له فما أبصره من لحن أو خطإ أصلحه ونبه آاتبه عليه فيحذر من مثله فيما يستأنفه فإن 
ثله إذ الغرض األعظم أن يكون آل ما يكتب عن الملك آامل الفضيلة خطًا تكرر منه زجره عن ذلك وردعه عن العود إلى م

   . ولفظًا ومعنى وإعرابًا حتى ال يجد طاعن فيه مطعنًا فربما زل الكاتب في شيء فيزل بسببه متولي الديوان بل السلطان

   . بل الدولة بأسرها

   . ما يدل على وقوفه عليه ليكون ملتزمًا بدرآهفإذا فرغ من عرض الكتاب والوقوف عليه آتب عليه بخطه   : قال

   . من أنه إن آان رسالة آتب عنوانها بخطه وإن آان منشورًا ونحوه آتب تاريخه بخطه  : وآأنه يشير إلى ما تقدم من آالمه

ق الزمان توفية آل فإن آان متولي الديوان مشتغًال بحضور مجلس السلطان ومخاطباته والتلقي عنه وال يمكنه مع ضي  : ثم قال
ما يكتب بالديوان حق النظر فيه وتصفح ألفاظه ومعانيه نصب له في ذلك نائبًا آامل الصنعة حسن الفطنة موثوقًا به فيما يأتي 

   . ويذر يقوم مقامه في ذلك

حة أو بلغها فيحصل وليس ذلك ألنه يغني عن نظر متولي الديوان ولكن ليتحمل عنه أآثر الكل ويصر إليه وقد قارب الص  : قال
على الراحة من تعبها ويصرف نظره إلى ما لعله خفي على المتصفح من دقائق المعاني وعويص المدارك فيقل زمن النظر 

   . عليه ويظفر بالغرض المطلوب في أقرب وقت

وليتك حجابي وعزلتك عن   : نظره في أمر البريد ومتعلقاته وهو من أعظم مهمات السلطان وآآد روابط الملك قال زياد لحاجبه
هذا المنادي إلى اهللا في الصالة والفالح فال تعوجنه عني وال سلطان لك عليه وصاحب الطعام فإن الطعام إذا أعيد   : أربع

تسخينه فسد وطارق الليل فال تحجبه فشر ما جاء به ولو آان خيرًا ما جاء في تلك الساعة ورسول الثغر فإنه إن أبطأ ساعة 
   . سنة فأدخله علي ولو آنت في لحافيأفسد عمل 
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وقد تقدم أن صاحب ديوان اإلنشاء هو الذي يتلقى المكاتبات الواردة ويقرؤها على السلطان ويجاوب عنها فيجب على صاحب 
 هذه الوظيفة أن يكون متيقظًا لما يرد على السلطان من نواحي ممالكه وقاصيات أعماله فإنه المعتمد عليه في ذلك والمعول

   . عليه في أمره

وقد آان أمر البريد في الزمن المتقدم والدوادارية يومئذ أمراء صغار وأجناد معدون لصاحب ديوان اإلنشاء تخرج رسالة 
السلطان على لسان بعض الدوادارية بما يرسم به لمن يرآب البريد في المهمات السلطانية وغيرها ويأتي بها إلى صاحب 

   . الته على ما تقدم في تعليق الرسالة ويعمل بمقتضاهاديوان اإلنشاء فيعلق رس

وآان للبريد ألواح من نحاس آل لوح منها بقدر راحة الكف أو نحوها منقوش على أحد وجهيه ألقاب السلطان وعلى الوجه 
وفي رقبته   " المشرآون ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله ولو آره   "   : اآلخر

شرابة من حرير أصفر يجعلها راآب البريد في عنقه ويرسل اللوح على صدره عالمة له فإذا حضرت الرسالة إلى آاتب 
السر دفع إلى البريدي لوحًا من تلك األلواح وآتب ل ورقة بخطه إلى أمير آخور البريد باإلصطبل السلطاني بما تبرز به 

تب اسمه في آخر الكتاب الذي ينفذ معه بين السطور ويختم الكتاب ويسلم إليه ويكتب له ورقة طريق الرسالة من الخيل ويك
بالتوجه إلى جهة قصده وحمله على ما رسم له به من خيل البريد على ما سيأتي ذآره في الكالم على آتابة أوراق الطريق 

   . توجه بسببه بدفتر بالديوان ويترك اسمه وتاريخ سفره والجهة التي توجه إليها والشغل الذي

فلما عظم أمر الدوادارية واستقر عند الدوادار آاتب م آتاب الدست يعلق عنه الرسالة على ما تقدم في الكالم على تعليق 
الرسالة رجع أآثر األمر في ذلك إلى الدوادار وصار آاتب الدست الذي يخدمه يعلق الرسالة عنه بذلك آما يعلقها عنه في 

   . على ما تقدم غيره

يرسم برسالة المقر المخدوم الفالني أمير دوادار الناصري أوالظاهري   : فإن آان البريد إلى جهة الشام آتب في ورقة لطيفة
مثًال أعز اهللا تعالى أنصاره أن يكتب ورقة طريق شريفة باسم فالن الفالني المرسوم له بالتوجه إلى الجهة الفالنية ويحمل 

   . فرسين أو أآثر من خيل البريد ثم يؤرخعلى فرس أو 

أن يكتب ورقة فرس بريد باسم فالن الفالني من غير تعرض   : وإن آان البريد إلى الوجه القبلي أو البحري أو غير ذلك آتب
يخلد لذآر ورقة طريق وباقي الكالم على نحو ما تقدم ويؤرخ ويجهز تلك الورقة صحبة البريدي إلى صاحب ديوان اإلنشاء ف

أمير آخور البريد المنصور   : الورقة بديوانه عند دواداره في جملة أضابير الديوان ويكتب له في ورقة صغيرة أيضًا ما مثاله
يحمل فالن الفالني على فرس واحد أو أآثر من خيل البريد المنصور عند توجهه إلى الجهة الفالنية ويؤرخ ويدفع إلى 

البريد تخلد عنده ويكتب اسم البريدي في آخر الكتاب على ما سيأتي في أول المكاتبات إن شاء  البريدي لندفعها إلى أمير آخور
   . اهللا تعالى ويختم الكتاب ويدفع إليه

وقد بطل اآلن ما آان من أمر األلواح وترآت وصار آل بريدي عنده شرابة حرير صفراء يجعلها في عنقه من غير   : قلت
   . لوح

جه البريدي إلى مملكة من الممالك النائية فيحتاج إلى األبواب السلطانية من نيابة من نيابات المملكة في ورقة اللهم إال أن يتو
   . الطرين وخيل البريد

   . ولصاحب ديوان اإلنشاء التنبيه على مصالح مراآز خيل البريد في الديار المصرية وغيرها

   . فصلة في موضعها إن شاء اهللا تعالىوسيأتي الكالم على مراآز البريد بمصر والشام م

من الملك فيمن دونه أن يحتاط فيمن يرسله في األمور السلطانية فيوجه في آل   : واعلم أنه يجب على الناظر في أمر البريد
 قضية من يقوم بكفايتها وينهض بأعبائها ويختص الملوك وأآابر النواب بأآابر البريد وعقالئهم وأصحاب التجارب منهم

خصوصًا في المهمات العظيمة التي يحتاج الرسول فيها إلى تنميق الكالم وتحسين العبارة وسماع شبهة المرسل إليه ورد 
   . يستدل على عقل الرجل بكتابه وبرسوله  : جوابه وإقامة الحجة عليه فإنه يقال
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عارضة ولين واستحكام منعة وأن يكون من الحق على رسول الملك أن يكون صحيح الفكرة والمزاج ذا بيان و  : وقد قيل
   . بصيرًا بمخارج الكالم وأجوبته ومؤديًا لأللفاظ عن الملك بمعانيها صدوقًا بريئًا من الطمع

وعلى مرسله امتحانه قبل توجيهه في مقاصده وال يرسل إلى الملوك األجانب إال من اختبره بتكرير الرسائل إلى نوابه وأهل 
   . مملكته

لملوك فيما سلف من الزمن إذا آثروا إرسال شخص لمهم قدموا امتحانه بإرساله إلى بعض خواص الملك ممن في فقد آان ا
قرار داره في شيء من مهماته ثم يجعل عليه عينًا فيما يرسل به من حيث ال يشعر فإذا أدى الرسول رسالته رجع بجوابها 

من هو عين عليه وتكرر ذلك منه صارت له الميزة والتقدمة عند الملك وسأل الملك عينه فإن طابق ما قاله الرسول ما أتى به 
   . ووجهه حينئذ في مهمات أموره

حق على الملك الحازم إذا وجه رسوًال إلى ملك أن يردفه بآخر وإن وجه   : وآان أردشير بن بابك آخر ملوك الفرس يقول
ه في طريق ومن الحزم أن الرسول إذا أتاه برسالة أو آتاب في برسولين وجه بعدهما باثنين وإن أمكنه أن ال يجمع بين رسل

خير أو شر أن ال يحدث في ذلك شيئًا حتى يرسل مع رسول آخر يحكي له آتابه أو رسالته حرفًا حرفًا ومعنى معنى فإن 
من ملك أو نائب   : الرسول ربما فاته بعض ما يؤمله فافتعل الكتب وغير ما شوفه به فأفسد ما بين المرسل والمرسل إليه

ونحهما وربما أدى ذلك إلى وقوع فتنة بني الملكين أو خروج النائب عن الطاعة وتفاقم األمر بسبب ذلك وسرى إلى ما ال 
   . يمكن تدارآه

ويلك إن   : وقد حكي أن اإلسكندر وجه رسوًال إلى بعض ملوك الشرق فجاء برسالة شك اإلسكندر في حرف مها فقال له
تخلو من مقوم ومسدد إذا مالت وقد جئتني برسالة صحيحة األلفاظ بينة المعاني وقد وجدت فيها حرفًا ينقضها أفعلى الملوك ال 

   . يقين أنت من هذا الحرف أم شاك فيه فقال بل على يقين منه أنه قاله

   . سول آخر فيقرأ عليه ويترجم لهفأمر اإلسكندر أن تكتب األلفاظ حرفًا حرفًا ويعاد إلى الذي جاء ذلك الرسول من عنده مع ر

فلما وصل الرسول الثاني إلى ذلك الملك وقرأ عليه ما آتب إليه به اإلسكندر في أمر ذلك الرسول أنكر ذلك الحرف الذي 
إني أجل ما وصل عن الملك   : ضع يدك على هذا الحرف فوضعها فأمر أن يعلم بعالمة وقال  : أنكره اإلسكندر وقال للمترجم

   . أقطعه بالسكين ولكن ليضع هو فيه وفي قائله ما شاءأن 

   . إن من أس المملكة صحة لهجة الرسول إذا آان عن لسانه ينطق والى أذنه يؤدي  : وآتب إلى اإلسكندر

ك آان ما حملك على آلمة قصدت بها إفساد ما بين ملكين فأقر أن ذل  : فلما عاد الرسول إلى اإلسكندر دعا برسوله األول وقال
فاتك ما أملت مما ال تستحقه على من أرسلت إليه   ! فأراك قد سعيت لنفسك ال لنا  : منه لتقصير رآه من الملك فقال له اإلسكندر

   . ثم أمر بلسانه فنزع من قفاه  ! فجلعت ذلك ثأرًا توقعه في األنفس الخطيرة الرفيعة

ة بما آان يوقعه بين الملكين من العداوة ويثير من اإلحن وضغائن وآأنه رأى إتالف نفس واحدة أولى من إتالف نفوس آثير
   . الصدور

  ! وآم حرمة انتهكت  ! وآم من جيوش هزمت وقتل أآثرها  ! آم من دم سفكه الرسول بغير جله  : وقد آان أردشير بن بابك يقول
   .  ! وآم مال نهب وعقد نقض بخيانة الرسل وأآاذيب ما يأتون به

سابع نظره في أمر أبراج الحمام ومتعلقاته سأتي فيما بعد إن شاء اهللا تعالى أن بالديار المصرية أبراجًا للحمام األمر ال
الرسائلي يحمل البطائق في أجنحته من مكان إلى مكان منها برج بقلعة الجبل وأبراج بطريق الشام بمدينة بلبيس وأبراج 

   . بطريق اإلسكندرية

   . ى قوص ومنها إلى أسوان وعيذاب ما يقطع ذلك اآلنوآان قبل ذلك يدرج إل
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   . وحمام آل برج ينقل منه ف يكل يوم إلى البرج الذي يليه ليطلب برجه الذي هو مستوطنه إذا أرسل

فإذا عرض أمر مهم أو ورد بريد أو غيره ممن يحتاج إلى مطالعة األبواب السلطانية به إلى مكان من األمكنة التي فيها برج 
   . ن أبراج الحمام آتب وإليها المتحدث فيها بذلك لألبواب السلطانية وبعث بها على أجنحة الحمامم

وقد جرت العادة أن تكتب بطاقتان وتؤرخان بساعة آتابتهما من النهار ويعلق منها في جناح طائر من الحمام الرسائلي 
   . الوصل إلى مقصدهويرسالن وال يكتفى بواحد الحتمال أن يعرض له عارض يمنعه من 

فإذا وصل الطائر إلى البرج الذي وجه به إليه أمسكه البراج وأخذ البطاقة من جناحه وعلقها بجناح طائر من حمام البرج الذي 
يليه أي من المنقول إلى ذلك البرج وعلى ذلك حتى ينتهي إلى برج القلعة فيأخذ البراج الطائر والبطاقة في جناحه ويحضره 

فإن آان األمر الذي حضرت البطاقة بسببه خفيفًا ال   : لدوادار الكبير فيعرض عليه فيضع البطاقة عن جناحه بيدهبين يدي ا
يحتاج إلى مطالعة السلطان به استقل الدوادار به وإن آان مهمًا يحتاج إلى إعالم السلطان به استدعى آاتب السر وطلع لقراءة 

   . اتبات الواردةالبطاقة على السلطان آما يفعل في المك

   . وآذلك الحكم فيما يطرأ من المهمات باألبواب السلطانية فإنه يوجه بالحمام من برج القلعة إلى الجهة المتعلقة بذلك المهم

وفي معنى ذلك آل نيابة من النيابات العظام بالممالك الشامية آدمشق و حلب وطرابلس ونحوها مع ما تحتها من النيابات 
   . اليات على ما سيأتي ذآره في مواضعه إن شاء اهللا تعالىالصغار والو

األمر الثامن نظره في أمور الفداوية وهم طائفة من اإلسماعيلية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
   . ى اهللا عليه وسلمعلي زين العابدين الحسين السبط بن علي أبي طالب آرم اهللا وجهه من فاطمة بنت رسول اهللا صل

وهم فرقة من الشيعة معتقدهم معتقد غيرهم من سائر الشيعة أن اإلمامة بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم انتقلت بالنص إلى علي 
بن أبي طالب رضي اهللا عنه ثم إلى ابنه الحسن ثم إلى أخيه الحسين ثم تنقلت في بني الحسني إلى جعفر الصادق ثم هم يدعون 

   . اإلمامة من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل ثم تنقلت في بنيهانتقال 

   . وسموا الفداوية ألنهم يفادون بالمال على من يقتلونه

   . ويسمون في بالد العجم بالباطنية ألنهم يبطنون مذهبهم ويخفونه وتارة بالمالحدة ألن مذهبهم آله إلحاد

   . وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية

   . وسيأتي الكالم عند ذآر تحليفهم في الكالم على األيمان إن شاء اهللا تعالى

   . وآانوا في الزمن المتقدم قد علت آلمتهم واشتدت شكيمتهم وقويت شوآتهم واستولوا على عدة قالع ببالد العجم وبالد الشأم

   . لكشاه السلجوقي في المائة الخامسةفأما بالد العجم فكان بداية قوتهم وانتشار دعوتهم في دولة السلطان م

وذلك أنه آان من مقدميهم رجل اسمه عطاش فنشأ له ولد يسمى أحمد فتقدم في مذهبهم وارتفع شأنه فيهم وألم به من في بالد 
وآان من العجم منهم فغلب على قلعة بأصبهان آان قد بناها السلطان ملكشاه المتقدم ذآره وقلعة بالطالقان تعرف بقلعة الموت 

تالمذته رجل يقال له الحسن بن الصباح ذو شهامة وتقدم في عليم الهندسة والحساب والنجوم والسحر فاتهمه بالدعوة للخلفاء 
الفاطميين وهم من جملة طوائف اإلسماعيلية ففر الحسن بن الصباح منه هاربًا إلى مصر وبها يومئذ المستنصر باهللا خامس 

حسن نزله وأمره بأن يخرج إلى البالد للدعوة إلى إمامته فأجابه إلى ذلك وسأله من اإلمام بعده فقال خلفاء الفاطميين فأآرمه وأ
   . إنه ابني نزار وهو الذي تنسب إليه النزارية منهم
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فخرج ابن الصباح من مصر وسار إلى الشام والجزيرة وديار بكر وبالد الروم يدعوا إلى إمامة المستنصر ثم ابنه نزار من 
عده وسار إلى خراسان وجاوزها إلى ما وراء النهر ودخل سنة ثالث وثمانين وأربعمائة ثم استولى على قلعة أصبهان ب

واستضاف إليها عدة قالع بتلك النواحي في سنة تسع وتسعين وأربعمائة وقويت شوآة هذه الطائفة بتلك البالد وعظم أمرها 
   . على ذلك حتى مات في سنة ثمان عشرة وخمسمائةوخافها الملوك وسائر الناس وبقي ابن الصباح 

وتنقلت تلك القالع بعده حتى صار أمرها إلى شخص من عقبه يسمى جالل الدين بن حسن ألكيا الصباحي فأظهر التوبة في 
عيلية سنة سبعه وخمسين وخمسمائة وبقي على ذلك إلى سنة ثمان وستمائة فأظهر شعائر اإلسالم وآتب إلى جميع قالع اإلسما

ببالد العجم والشام فأقيمت فهيا وبقي حتى توفي سنة ثمان عشرة وستمائة وقام بعده ابنه عالء الدين محمد وتداول مقدموهم 
تلك القالع إلى أن خرج هوالآو على بالد العجم في سنة ست وخمسين وستمائة باستصراخ أهل تلك البالد من عيثهم وفسادهم 

   . فخرب قالعهم عن آخرها

ما بالد الشأم فكان أول قوتهم بها أنه دخل منهم إلى الشام رجل يسمى بهرام بعد قتل خاله إبراهيم األسدابادي ببغداد في أيام وأ
تاج الملوك بوري صاحب الشام وصار إلى دمشق ودعا إلى مذهبه بها وعاضده سعيد المردغاني وزير بروري حتى علت 

م أمر بهرام وملك عدة حصون بالجبال أظنها القالع المعروفة بهم إلى اآلن وهي آلمته في دمشق وسلم له قلعة بانياس فعظ
مصياف والرصافة والخوابي والقدموس   : سبع قالع بين حماه وحمص متصلة بالبحر الرومي على القرب من طرابلس وهي

   . والكهف والعليقة والمينقة ومن هنا سميت بقالع الدعوة

نه قتل في حرب جرت بينه وبين أهل وادي التيم وقام مقامه بقلعة بانياس رجل منهم اسمه وآان آخر األمر من بهرام أ
إسماعيل وأقام الوزير المردغاني عوض بهرام بدمشق رجًال منهم اسمه أبو الوفاء فعظم أمره بدمشق حتى صار الحكم له بها 

صاحب دمشق فقتله وقتل وزيره المردغاني ومن  وهم بتسليمها للفرنج على أن يسلموا له صور عوضًا منها فشعر به بوري
آان بدمشق من هذه الطائفة ولم يزل أمرهم يتنقل بالشام لواحد بعد واحد من مقدميهم إلى أن آان المقدم علهيم في أيام 

نة السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب أبو الحسن راشد الدين سنان البصري وآان بينهم وبين السلطان صالح الدين مباي
ووثبوا عليه مرات ليقتلوه فلم يظفروا بذلك إلى أن حاصر قالعهم في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة وضيق عليهم فسألوه 

   . الصفح عنهم فأجابهم إلى ذلك

   . وبقي راشد الدين سنان مقدمًأ عليهم حتى مات في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة

آل من ملك مصر آان مظهرًا لهم ولذلك يتولونه ويرون إتالف نفوسهم في طاعته وهم يعتقدون أن   : قال في مسالك األبصار
   . لما ينتقل إليه من النعيم األآبر بزعمهم

ولصاحب مصر بمشايعتهم مزية يخافه بها أعداؤه ألنه يرسل منهم من يقتله وال يبالي أن يقتل بعده ومن بعثه إلى عدو له   : قال
   . ا عاد إليهم و إن هرب تبعوه وقتلوهفجبن عن قتله قتله أهله إذ

   . وآانوا في الزمن المتقدم يسمون آبيرهم المتحدث عليهم تارة مقدم الفداوية وتارة شيخ الفداوية  : قلت

وأما اآلن فقد سموا أنفسهم بالمجاهدين وآبيرهم بأتابك المجاهدين وقد آانت السالطين في الزمن المتقدم تمنع هؤالء من 
الناس فال يخرجون من بالدهم إلى غيرها إال من رسم له بالخروج لما يتعلق بالسلطان وال يمكن أحد من التجار م مخالطة 

   . الدخول إلى بالدهم لشراء قماش وغيره

   . و آان يكتب بذلك مراسيم من ديوان اإلنشاء باألبواب السلطانية ويوجه بها لنائب الشام المحروس

   .  ! سخ هذه المراسيم عند ذآر مرسوم أتابكهم في الواليات إن شاء اهللا تعالىوسيأتي إيراد شيء من ن

   . األمر التاسع نظره في أمر العيون والجواسيس وهو جزء عظيم من أس الملك وعماد المملكة

   . وعلى صاحب ديوان اإلنشاء مداره وإليه رجوع تدبيره واختيار رجاله وتصريفهم
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ألن الرسول قد يتوجه إلى الصديق وقد   : أمر الجواسيس أآثر ما يحتاط في أمر البريدية والرسل فيجب عليه االحتياط في
   . يتوجه إلى العدو والجاسوس ال يتوجه إال إلى العدو وإذا وثق بجاسوسه فإنه إلى ما يأتي به صائر وعليه معتمد وبه فاعل

بنصيحة وصدقه فإن الظنين ال ينتفع بخبره وإن آان صادقًا ألنه  منها أن يكون ممن يوثق  : وقد شرطوا في الجاسوس شروطًا
   . ربما أخبر بالصدق فاتهم فيه فتفوت فيه المصلحة

   . بل ربما آثر الضرر لمن هو عين له إذ المتهم فيه فتفوت فيه المصلحة

   . بل ربما آثر الضرر لمن هو عين له إذ المتهم في الحقيقة عين عليك ال عون لك

   . ال سيما فيما يصرف فيه جليل األموال من القضايا العظيمة إن سلمت نفسيات النفوس  ! ف يكون المتهم أمينًاوآي

ليدرك بوفور عقله وصائب حدسه من أحوال العدو بالمشاهدة ما آتموه عن   : ومنها أن يكون ذا حدس صائب وفراسة تامة
ض فإذا تفرس في قضية والح له أمر آخر يعضدها قوي بحثه فيها النطق به ويستدل فيما هو فيه ببعض األمور على بع

   . بانضمام بعض القرائن إلى بعض

ليتوصل بدهائه إلى آل موصل ويدخل بحيلته في آل مدخل ويدرك مقصده من   : ومنها أن يكون آثير الدهاء والحيل والخديعة
   . أي طريق أمكنه

   . ن يقع ظفر العدو به أو يعود صفر اليدين من طلبتهفإنه متى آان قاصرًا في هذا الباب أوشك أ

ليكون أغنى له عن السؤال عنها وعن أهلها فربما آان في   : ومنها أن يكون له دربة باألسفار ومعرفة بالبالد التي يتوجه إليها
كه فدل عليه وآان عينًا عليه ال السؤال تنبه له وتيقظ ألمره فيكون ذلك سببًا لهالآه بل ربما وقع في العقوبة وسئل عن حال مل

   . له

ومنها أن يكون عارفًا بلسان أهل البالد التي يتوجه إليها ليلتقط ما يقع من الكالم فيما ذهب بسببه ممن يخالطه من أهل تلك 
ب على أهل آل المملكة وسكان البالد العالمين بأخبارها وال يكون مع ذلك ممن يتهم بمماألة أهل ذلك اللسان من حيث إن الغال

   . لسان أتحاد الجنس والجنسية علة الضم

ومنها أن يكون صبورًا على ما لعله يصير إليه من عقوبة إن ظفر به العدو بحيث ال يخبر بأحوال ملكه وال يطلع على وهن 
   . في مملكته فإن ذلك ال يخلصه من يد عدوه وال يدفع سطوته عنه

   . إلى غير ذلك من األمور التي ال يسع استيعابها  : لك مما يحتم هالآه ويفضي إلى حتفهبل وال يعرف أنه جاسوس أصًال فإن ذ

فإذا وجد من العيون والجواسيس من هو مستكمل لهذه الشرائط وما في معناها فعليه أن يظهر لهم الود والمصافاة وال يطلع 
ربما أداه ذلك في أضيق األوقات أن يكون عينًا عليه فإن أحدًا منهم في زمن تصرفه له أنه يتهمه وال أنه غير مأمون لديه ف

الضرورة قد تلجئه لمثل ذلك خصوصًا إن جذبه إلى ذلك جاذب يستميله عنه مع ما هو عليه من الضرورة والضرورة قد 
   . تحمل اإلنسان على مفاسد األمور ويجزل لهم اإلحسان والبر وال يغفل تعاهدهم بالصالت قبل احتياجه إليهم

   . ويزيد في ذلك عند توجههم إلى المهمات ويتعهد أهليهم في حضورهم وغيبتهم ليملك بذلك قلوبهم ويستصفي به خواطرهم

وإن قضي على من بعثه منهم بقضاء أحسن إلى ورد بنفسه عليه ليكون ذلك داعيًا لغيره على طلبة وهو ثقة فال يستوحش منه 
   . ه إن لم ينجع المرة نجع األخرىبل يوليه الجميل ويعامله باإلحسان فإن

   . وعليه أن يحترز عن أن تعرف جواسيسه بعضهم بعضًا ال سيما عند التوجه للمهمات
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وإن استطاع أن ال يجعل بينه وبينهم واسطة فعل وإن لم يمكنه ذلك جعل لكل واحد منهم رجًال من بعض خاصته يتولى 
   . أظهره بخالف ما إذا اختص الواجد بالسرإيصاله إليه فإنه إذا علم بعضهم ببعض ربما 

   . وأيضًا فإنه ال يؤمن اتفاقهم عليه ومماألتهم لعدوه

   . وآذلك يحترز عن تعرف أحد من عسكره عيونه وجواسيسه فإن ذلك ربما يؤدي إلى انتشار السر والعود بالمفسدة

لفت أخبارهم ويأخذ باألحوط فيما يؤديه إليه اجتهاده من وعليه أن يصغي إلى ما يلقيه إليه آل من جواسيسه وعيونه وإن اخت
ذلك وال يجعل اختالفهم ذنبًا ألحد منهم فقد تختلف أخبارهم وآل منهم صادق فيما يقوله إذ آل واحد قد يرى ما ال يرى اآلخر 

   . ويسمع ما ال يسمعه

ذلك وال يوبخه عليه فإن وبخه ففي خلوة بلطف  وإذا عثر على أحد من جواسيسه بزلة فليسترها عنه وعليه وال يعاقبه على
   . مذآرًا له أمر اآلخرة وما في مماألة العدو والخيانة من الوبال في اآلخرة

وال بأس بأن يجري له ذآر ما عليه من مصافاته ومودته وأنه مع العدو على غرر ال يدري ما هو صائر إليه فإن ذلك أدعى 
   . الستصالحه

حه إما في الوقت أو فيما بعد خير من ثبات فساده فربما أداه ذلك إلى مماألة العدو ومباطنته ال سيما إذا وال شك أن استصال
   . آان العدو معروفًا بالحلم والصفح وآثرة البذل والعطاء

ال إعراضًا وإذا حضر إليه جاسوس بخبر عن عدوه استعمل فيه التثبت ودوام البشر وال يظهر تهافتًا عليه تظهر معه الخفة و
عنه يفوت معه قدر المناصحة وال يظهر له آراهة ما يأتيه به من األخبار المكروهة فإن ذلك مما يستدعي فيه آتمان السر عنه 

   . فيما يكره فيؤدي إلى اإلضرار به

باألخبار  وقد حكي عن بعض الملوك أنه آان يعطي من يأتيه باألخبار المكروهة من الجواسيس أآثر مما يعطي من يأتيه
   . السارة

واعلم أنه ال يمكن أحدًا ممن يمنع بالده أو عسكره من جواسيس عدوه فيجب االحتراز منهم بكتمان السر وستر العورة ما 
أمكنه على أنه ربما دعت الضرورة في بعض األحيان إلى أن يعرف الملك عدوه بعض أموره على حقيقته ألمر يحاول به 

   . مكيدته

ذلك أن يتلطف إلى أن يصير جاسوس عدوه جاسوسًا له بأن يتودد إليه باالستمالة والبر وآثرة البذل حتى والطريق في 
يستخرج نصيحته فحينئذ يلقي إليه ما أراد تبليغه إلى صاحبه األول مما فيه المكيدة فيوصله إليه فيكون أقرب لقبوله من بلوغه 

   . له من غيره ممن يتهمه

ي أمور القصاد الذين يسافرون بالملطفات من الكتب عند تعذر وصول البرد إلى ناحية من النواحي وهو األمر العاشر نظره ف
   . من أعظم مهمات السلطنة وآآدها

  : أن أول من اتخذ السعاة من الملوك معز الدولة بن بويه أول ملوك الديلم بعد الثالثين والثلثمائة  : وقد ذآر ابن األثير في تاريخه
سبب ذلك أنه آان ببغداد وأخوه رآن الدولة ابن بويه بأصبهان وما معها فأراد معز الدولة سرعة إعالم أخيه رآن الدولة وآان 

بتجددات األخبار فأحدث السعاة وانتشى في أيامه ساعيان اسم أحدهما فضل واآلخر مرعوش وآان أحدهما ساعي السنة 
غ من شأنهما أن آل واحد منهما آان يسير في آل يوم نيفًا وأربعين فرسخًا واآلخر ساعي الشيعة وتعصب لكل منهما فرقة وبل

   . وأستمر حكم السعاة ببغداد إلى زماننا حتى إن منهم ساعيين لرآاب السلطان يمشيان أمامه في المواآب وغيرها على قرب

   . ولة الظاهر برقوق فارًا من تمروقد رأيتهما في خدمة السلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد حين قدم مصر في د  : قلت
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أما الديار المصرية فإنه ال يتعانى ذلك عندهم إال خفاف الشباب من مكارية الدواب ونحوهم ممن يعتاد شدة العدو إال أنه إذا 
ة طرأ مهم سلطاني يقتضي إيصال ملطف مكاتبة عن األبواب السلطانية إلى بعض النواحي وتعذر إيصاله على البريد لحيلول
عدو في الطريق أو انقطاع خيل البريد من المراآز السلطانية لعارض انتدب آاتب السر بأمر السلطان من يعرف بسرعة 

   . المشي وشدة العدو للسفر ليوصل ذلك الملطف إلى المكتوب إليه واإلتيان بجوابه

ا صحبة قاصد مفرد خوف أن يعترض واحد وربما آتب الكتابان فأآثر إلى الشخص الواحد في المعنى الواحد ويجهز آل منهم
في المعنى الواحد ويجهز آل منهما صحبة قاصد مفرد خوف أن يعترض واحد فيمضي اآلخر إلى مقصده آما تقدم في بطائق 

   . الحمام الرسائلي

كمنون نهارًا وقد أخبرني بعض من سافر في المهمات السلطانية من هؤالء أنهم في الغالب عند خوف العدو يمشون ليًال وي
وإذا مشوا في الليل يأخذون جانبًا عن الطريق الجادة يكون بين آل اثنين منهم مقدار رمية سهم حتى ال يسمع لهم حس فإذا 

   . طلع عليهم النهار آمنوا متفرقين مع مواعدتهم على مكان يتالقون فيه في وقت المسير

ا المناور فسيأتي أنه في الزمان المتقدم عند وقوع الحروب بين التتار األمر الحادي عشر نظره في أمر المناور والمحرقات أم
وأهل هذه المملكة آان بين الفرات بآخر الممالك الشامية وإلى قريب من بلبيس من أعمال الديار المصرية أمكنة مرتبة 

ث حادث عدو من بالد التتار برؤوس جبال عوال بها أقوام مقيمون فيها لهم رزق على السلطان من إقطاعات وغيرها إذا حد
فإن آان ذلك في الليل أوقدت النار بالمكان المقارب للفرات من   : واتصل ذلك بمن بالقالع المجاورة للفرات من األعمال الحلبية

لقرب رؤوس تلك الجبال فينظره من بعده فيوقد النار فينظره من بعده فيوقد النار وهكذا حتى ينتهي الوقود إلى المكان الذي با
من بلبيس في يوم أو بعض يوم فيرسل بطاقته على أجنحة الحمام باإلعالم بذلك فيعلم أنه قد تحرك عدو في الحملة فيؤخذ في 

   . التأهب له حتى تصل البرد بالخبر مفصًال

راق زروعهم بأن وأما المحرقات فسيأتي أنه آان أيضًا قوم من هذه المملكة مرتبون بالقرب من بالد التتار يتحيلون على إح
تمسك الثعالب ونحوها وتربط الخرق المغموسة في الزيت بأذناب تلك الثعالب وتوقد بالنار وترسل في زروعهم إذا يبست 

فيأخذها الذعر من تلك النار المربوطة بأذنابها فتذهب في الزروع آخذة يمينًا وشماًال فما مرت بشيء منه إال أحرقته 
   . ى بعض فتحرق المزرعة عن آخرهاوتواصلت النار من بعضها إل

وهذان األمران قد بطل حكمهما من حين وقوع الصلح بين ملوك مصر وملوك التتار على ما سيأتي ذآره في موضعه   : قلت
   . إن شاء اهللا تعالى

فصل في الكالم على األمر الثاني عشر نظره في األمور العامة مما يعود نفعه على السلطان والمملكة قد تقدم في أول هذا ال
بيان رتبة صاحب ديوان اإلنشاء من آالم صاحب مواد البيان أنه ليس في منزلة خدم السلطان والمتصرفين في مهماته أخص 

منه من حيث إنه أول داخل على الملك وآخر خارج عنه وأنه ال غنى به عن مفاوضته في آرائه واإلفضاء إليه بمهماته 
يلة وساعات نهاره وأوقات ظهوره للعامة وخلواته وإطالعه على حوادث دولته ومهمات مملكته وتقريبه في نفسه في آناء ل

وأنه ال يثق بأحد من خاصته ثقته به وال يرآن إلى قريب وال نسيب رآونه إليه ومن آان بهذه الرتبة من السلطان والقرب منه 
لبالده وأرغم ألعاديه وحساده وأثبت لدولته وأقوى ألسباب  وجب عليه أن ال يألوه نصحًا فيما يعلم أنه أصلح لمملكته وأعمر

   . مملكته

أصحبك على ثالث خالل قال وما هي قال ال تهتك لي   : أنه صحب بعض الملوك فقال للملك  : فقد حكي عن علي بن زيد الكاتب
   . سترًا وال تشتم لي عرضًا وال تقبل في قول قائل حتى تستبرئ

   . ال أفشي لك سرًا وال أؤخر عنك نصيحة وال أوثر عليك أحدًا  : ه لك عندي فمالي عندك قالهذ  : فقال له الملك

   .  ! نعم الصاحب المستصحب أنت  : قال

فإذا انتهى إلى صاحب الديوان خبر يتعلق بجلب منفعة إلى المملكة أو دفع مضرة عنها أطلع السلطان عليه في أسرع وقت 
   . يه ونحله فيه صائب رأيه ثم رد النظر فيه إلى رأي السلطان ليخرج عن عهدتهوأعجله قبل فوات النظر ف
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وإن ارتاب في خبر المخبر أحضره معه إلى السلطان ليشافهه فيه حتى يكون بريئًا عن تبعته وال يهمل تبليغ خبره بمجرد 
   . الريبة الحتمال صحته في نفس األمر فيلحق بواسطة إهماله ضرر ال يمكن تدارآه

   . وآذلك الحال في سائر ما يرجع إلى صالح المملكة وحسن تدبيرها

 الفصل الرابع في ذآر وظائف ديوان اإلنشاء بالديار المصرية وما يلزم رب آل وظيفة منهم   

  على ضربين

   . فيما آان األمر عليه في الزمن القديم واستقر عليه الحال في زماننا

   : أبو الفضل الصوري في مقدمة تذآرته أن أرباب الوظائف فيه على ضربين أما في الزمن القديم فقد ذآر

 الضرب األول الكّتاب   

   . وقد عداهم إلى سبع آّتاب األول آاتب ينشئ ما يكتب من المكاتبات والواليات تتصدى لإلنشاء ملكته وغريزة طبعه

بحيث يكون آامًال في الصفات مستوفيًا لشروط الكتابة عارفًا  ويجب أن يكون هذا الكاتب الحقًا بصفات متولي الديوان  : قال
بالفنون التي يحتاج إليها الكاتب مشتمًال على التقدم في الفصاحة والبالغة قوي الحجة في المعارضة واسع الباع في الكالم 

ي موضع اإلطناب بحيث يقتدر بملكته على مدح المذموم وذم المحمود وصرف عنان القول إلى حيث شاء واإلطناب ف
واإليجاز في موضع اإليجاز فإنه أجل آتاب الديوان وأرفعهم درجة ألنه يتولى اإلنشاء من نفسه وتلقى إليه الكلمة الواحدة 

والمعنى المفرد فينشئ على ذلك آالمًا طويًال ويأتي منه بالعبارة الواسعة وهو لسان الملك المتكلم عنه فمهما آان آالمه أبدع 
   . أوقع عظمت رتبة الملك وارتفعت منزلته على غيره من الملوك وفي النفوس

وهو الذي ينشئ العهود والتقاليد في الواليات والكتب في الحوادث الكبار والمهمات العظيمة التي تتلى فيها الكتب على 
أما بعد فإني   : هم بالعصيان فقد حكي أن يزيد بن الوليد آتب إلى إبراهيم بن الوليد وقد  : صياصي المنابر ورؤوس األشهاد

   . أراك تقدم رجًال وتؤخر أخرى فاعتمد على أيهما شئت والسالم فكان سببًا إلقالعه عما هم به

إن آان هو الذي  -الثاني آاتب يكتب مكاتبات الملوك عن ملكه وقد شرطه فيه مع ما شرط في المتصدي لإلنشاء المتقدم ذآره 
ملكينشئ المكاتبات بنفسه عن ال أن يكون على دين الملك الذي يكتب عنه ومذهبه لما يحتاج إليه في مكاتبة الملك الخالف  - 

من االحتجاج على صحة عقيدته ونصرة مذهبه وإقامة الدالئل على صحة ذلك ولن يحتج للملة أو المذهب من اعتقد خالفه بل 
   . المخالف إنما تبدو له مواضع الطعن ال مواضع الحجاج

ن يكون من علو الهمة وقوة العزم وشرف النفس بالمحل األعلى والمكان األرفع فإنه يكاتب عن ملكه وآل آاتب فإنه وآذلك أ
   . يجره طبعه وجبلته وخيمه إلى ما هو عليه من الصفات

ب أقدر وآلما فكلما آان الكاتب أقوى جانبًا وأشد عزمًا وأعلى همة آان على التفخيم والتعظيم والتهويل والترغيب والترهي
نقص من ذلك نقص من آتابته بقدره وأن يكون عالمًا بقدر طبقة المكتوب إليه في معرفة اللسان العربي فيخاطب آل قوم على 

   . قدر رتبتهم في ذلك وما يعرف من فهمهم

لعمال وإنشاء تقليدات الثالث آاتب يكتب أهل الدولة وآبرائها ووالتها ووجوهها من النواب والقضاة والكتاب والمشارفين وا
   . ذوي الخدم الصغار واألمانات وآتب األيمان والقسامات

وهي وإن آانت دون الرتبتين المتقدمتين فهي جليلة الخطر عالية القدر ويجب أن يكون الحقًا برتب الخدمة منها وأن   : قال
لع على أآثر ما يجري في الدولة ويعلم بالوالي يكون مأمونًا على األسرار آاف اليد نزه النفس عن العرض الدنيوي ألنه يط
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قبل توليه والمصروف قبل صرفه ويكون مع ذلك سريع اليد في الكتابة حسن الخط إذ آان هذا الفن أآثر ما يستعمل وال يكاد 
   . يقل في وقت من األوقات

   . لمنزلة التي قبلها وآأنها جزء منهاوهذه المنزلة الحقة با  : الرابع آاتب يكتب المناشير والكتب اللطاف والنسخ قال

ويجب أن يكون هذا الكاتب مأمونًا آتومًا للسر فيه من األدب ما يأمن معه من الخطإ واللحن في لفظه وخطه ويكون حسن 
   . الخط أو بالغًا فيه القدر الكافي

د يستقل به رجل واحد فيحاج إلى معاضدته ولكن لما آان هذا الشغل واسعًا وهو أآثر عمل الديوان والذي ال ينفك منه لم يك
بآخر يكون دونه في المنزلة ويجعل برسم تسطير المناشير والفصول المتقدمة إلى المقيمين بالحضرة وآتابة تذاآر 

المستخدمين ونقلها مما يمليه صاحب الديوان ويصدر عنه في نسخ تكون مخلدة فيه ال تغادر المبيضة بحرف لتكون موجودة 
   . يج إليهامتى احت

   . الخامس آاتب يبيض ما ينشئه المنشئ مما يحتاج إلى حسن الخط آالعهود والبيعات ونحوها

لما آانت البالغة التامة التي يصلح صاحبها لإلنشاء وحسن الخط قلما يجتمعان في أحد وجب أن يختار للديوان   : قال الصوري
بات الملوك وأن يكون حسن الخط إلى الغاية الموجودة بحيث ال يكاد يوجد مبيض برسم اإلنشاءات والسجالت والتقليدات ومكات

في وقته أحسن خطًا منه لتصدر الكتب عن الملك باأللفاظ الرائقة والخط الرائع فإن ذلك أآمل للملكة وأآثر تفخيمًا عند من 
   . يكاتبه وتعظيمًا لها في صدره

   . ونزاهة النفس على ما تقدمويجب أن يكون مع ذلك في األمانة وآتمان السر 

السادس آاتب يتصفح ما يكتب في الديوان قد تقدم أنه لما آان آل واحد ممن تقدم ذآره غير معصوم من السهو والزلل والخطإ 
   . واللحن وعثرات القلم

يكتب بديوانه  وآل واحد يتغطى عنه عيب نفسه ويظهر له عيب غيره وآان زمن متولي الديوان أضيق من أن يوفي بكل ما
   . حق النظر

وآان القصد أن يكون آل ما يكتب عن الملك آامل الفضيلة خطا ولفظًا ومعنى وإعرابًا حتى ال يجد طاعن فيه مطعنًا وجب 
   . أن يستخدم متولي الديوان معينًا يتصفح جميع اإلنشاءات والتقليدات والمكاتبات وسائر ما يسطر في ديوانه

وينبغي أن يكون هذا المتصفح عالي المنزلة في اللغة والنحو وحفظ آتاب اهللا تعالى ذآيًا حسن   : ريقال أبو الفضل الصو
الفطنة مأمونًا وأن يكون مع ذلك بعيدًا من الغرض والعداوة والشحناء حتى ال يبخس أحدًا حقه وال يحابي أحدًا فيما أنشأه أو 

   .  يترجح واحد منهم على اآلخربل يكون الكل عنده في الحق على حد واحد ال -آتبه 

وعليه أن يلزم الكتاب بعرض جميع ما يكتبونه وينشئونه عليه قبل عرضه على متولي الديوان فإذا تصفحه وحرره آتب خطه 
   . فيه بما يعرف رضاه عنه ليلتزم بدرك ما فيه ويبرأ منشئه

ويجب أن يختار لذلك آاتب مأمون طويل الروح   : قال الصوريالسابع آاتب يكتب التذاآر والدفاتر المضمنة لمتعلقات الديوان 
أن يضع في الديوان تذاآر تشتمل على مهمات  -أحدها   : والذي يلزمه من متعلقات الديوان أمور  : صبور على التعب قال

لتذاآر أيسر من األمور التي تنهى في ضمن الكتب ويظن أنه ربما سئل عنها أو احتيج إليها فيكون استخراجها من هذه ا
   . التنقيب عليها والتنقير عنها من األضابير

ويجب أن تسلم إليه جميع الكتب الواردة بعد أن يكتب باإلجابة عنها ليتأمل وينقل منها في تذاآره ما يحتاج إليه وإن آان   : قال
رؤوس األوراق عالمات باسم تلك قد أجيب عنه بشيء نقله ويجعل لكل صفقة أوراقًا من هذه التذاآر على حدة تكون على 
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مضمونه  -ورد بتاريخ آذا  -  : الصفقة أو الجهة ويكتب على هذه الصفقة فصل من آتاب فالن الوالي أو المشارف أو العامل
أجيب عنه بكذا -آذا     . إلى أن تفرغ السنة يستجد للسنة األخرى التي تتلوها تذآرة أخرى - أو لم يجب عنه  - 

تذآرة يسطر فيها مهمات ما تخرج به األوامر في الكتب الصادرة لئال تغفل وال يجاب عنها وتكون على وآذلك يجعل له 
   . الهيئة المتقدمة من ذآر النواحي وأرباب الخدم

ورد جوابه عن هذا الفصل بتاريخ آذا يتضمن آذا فإنه إذا اعتمد هذا وجد   : وإذا ورد جواب عن شيء مهم نزل عنده فيقول
   . ن جميع ما يسأل عنه حاضرًا في وقته غير متعذر عليهالسلطا

أن يضع في الديوان دفترًا بألقاب الوالة وغيرهم من ذوي الخدم وأسمائهم وترتيب مخاطباتهم وتحت اسم آل واحد  -الثاني 
تبات والمناشير بكاف الخطاب أو هاء الكناية ومقدار الدعاء الذي يدعى له به في السجالت والمكا  : منهم آيف يخاطب

الختالف ذلك في عرف الوقت وآذلك يضع فيه ألقاب الملوك األباعد والمكاتبين من اآلفاق وآتابهم وأسماءهم   : والتوقيعات
   . وترتيب الدعاء لهم ومقداره

حفظ ذلك عليهم ومتى ألنه ربما تعذر   : ويكون هذا الدفتر حاضرًا لدى آتاب اإلنشاء ينقلون منه في المكاتبات ما يحتاجون إليه
   . تغير شيء منه آتبه تحته

ويكون لكل خدمة ورقة مفردة فيها اسم متوليها ولقبه ودعاؤه ومتى صرف آتب عليه صرف بتاريخ آذا واستخدم عوضًا منه 
   . فالن بتاريخ آذا وأجري في الدعاء على منهاجه أو زيد آذا أو نقص

   . من ذلك زل بزهللا الكتاب وصاحب الديوان بل والسلطان نفسه فإنه متى أهمل شيء  : وال يتغافل عن ذلك

أن يضع بالديوان دفترًا للحوادث العظيمة وما يتلوها مما يجري في جميع المملكة ويذآر الرابع أن يعمل فهرستًا  -الثالث 
آتاب ورد بتاريخ آذا  للكتب الصادرة والواردة مفصًال مسانهة ومشاهرة ومياومة ويكتب تحت اسم آل من ورد من جهته

ويشير إلى مضمونه إشارة تدل عليه أو ينسخه جميعه إن دعت الحاجة إلى ذلك ويسلمه بعد ذلك إلى الخازن ليتولى االحتفاظ 
   . به على ما سيأتي ذآره

ورها وإذا أن يعمل فهرستًا لإلنشاءات والتقاليد واألمانات والمناشير وغير ذلك مشاهرة في آل سنة بجميع شه -الخامس 
   . انقضت سنة استجد آخر وعمل فيه على مثل ما تقدم

أن يعمل فهرستًا لترجمة ما يترجم من الكتب الواردة على الديوان بغير اللسان العربي من الرومي والفرنجي  -السادس 
   . وغيرهما مصرحًا بمعنى آل آتاب ومن ترجمه على ما تقدمت اإلشارة إليه

وعيت هذه القوانين أنضبطت أموره ولم يكد يخل منه شيء وآان جميع ما يلتمس منه موجودًا بأيسر فإذا ر  : قال الصوري
   . سعي في أسرع وقت

 الضرب الثاني غير الكتاب   

وهما اثنان أحدهما الخازن قال الصوري ينبغي أن يختار لهذه الخدمة رجل ذآي عاقل مأمون بالغ في األمانة والثقة ونزاهة 
فإن زمام جميع الديوان بيده فمتى آان قليل األمانة ربما أمالته الرشوة إلى   : ة الطمع إلى الحد الذي ال يزيد عليهالنفس وقل

   . إخراج شيء من المكاتبات من الديوان وإفشاء سر من األسرار فيضرب بالدولة ضررًا آبيرًا

منشئ أو المتصدي لمكاتبة الملوك أو المتصدي لمكاتبة ويجب أن يكون مالزمًا للحضور بين يدي آتاب الديوان فمتى آتب ال
آتاب آذا ويذآر   : أهل الدولة أو لكتابة المناشير وغيرها شيئًا سلمه للمتصدي للنسخ فينسخه حرفًا بحرف ويكتب بأعلى نسخة

   . التاريخ بيومه وشهره وسنته على ما تقدم في موضعه ويسلمه للخازن
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ورد هذا الكتاب من الجهة الفالنية بتاريخ آذا   : بعد أن يأخذ خط الكاتب الذي آتب جوابها بما مثالهوآذلك يفعل بالكتب الواردة 
   . وآتب جوابه بتاريخ آذا

وإن آان ال جواب عنه أخذ عليه خط صاحب الديوان أنه ال جواب عنه لتبرأ ذمته منه وال يتأول عليه في وقت من األوقات 
   . أنه أخفاه ولم يعلم به

ثم يجمع آل نوع إلى مثله ويجمع متعلقات آل عمل من أعمال المملكة من المكاتبات الواردة وغيرها ويجعل لك شهر إضبارة 
إضبارة لما ورد من المكاتبات باألعمال   : يجمع فيها آتب من يكاتب من أهل تلك األعمال ويجعل عليها بطاقة مثل أن يكتب

تلك األضابير ويجعله إضبارة واحدة لذلك الشهر ويكتب عليها بطاقة بذلك ليسهل استخراج الفالنية في الشهر الفالني ثم يجمع 
   . ما أراد أن يستخرجه من ذلك

ويجب على هذا الخازن أن يحتفظ بجميع ما في هذا الديوان من الكتب الواردة ونسخ الكتب الصادرة والتذاآر وخرائط   : قال
   . يدًاالمهمات وضرائب الرسوم احتفاظًا شد

ينبغي لصاحب ديوان اإلنشاء أن يقيم لديوانه حاجبًا ال يمكن أحدًا من سائر الناس أن   : الثاني حاجب الديوان قال الصوري
يدخل إليه ما خال أهله الذين هو معذوق بهم فإنه يجمع أسرار السلطان الخفية فمن الواجب آتمها ومتى أهمل ذلك لم يؤمن أن 

ون بإظهاره سبب سقوط مرتبته وإذا آثر الغاشون له والداخلون إليه أمكن أهل الديوان معه إظهار يطلع منها على ما يك
األسرار اتكاًال على أنها تنسب إلى أولئك فإذا آان األمر قاصرًا عليهم احتاجوا إلى آتمان ما يعلمونه خشية أن ينسب إليهم إذا 

   . ظهر

آتاب الدست وهم الذين يجلسون مع آاتب   : الطبقة األولى  : ب الديوان على طبقتينوأما ما استقر عليه الحال في زماننا فكتا
   . السر بمجلس السلطان بدار العدل في المواآب على ترتيب منازلهم بالقدمة ويقرأون القصص آما يوقع عليها آاتب السر

تابة بين يديه وهؤالء وقد تقدم أنهم آانوا في لجلوسهم للك  : وسموا آتاب الدست إضافة إلى دست السلطان وهو مرتبة جلوسه
أوائل الدولة الترآية في األيام الظاهرية بيبرس وما واالها قبل أن يلقب صاحب ديوان اإلنشاء بكاتب السر ثالثة آتاب رأسهم 

ن بن حسين عشرة أو القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر ثم زادوا بعد ذلك قليًال إلى أن صاروا في آخر الدولة األشرفية شعبا
نحوها ثم تتزايدوا بعد ذلك شيئًا فشيئًا خصوصًا في سلطنة الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج حتى جاوزوا العشرين وهم 

   . آخذون في التزايد

يها من وقد آانت هذه الرتبة الحقة بشأو آتابة السر في الرفعة والرياسة إلى أن دخل فيها الدخيل وقدم فيها غير المستحق وول
ال يؤهل لما هو دونها وأنحطت رتبتها وصار أهلها في الحضيض األوهد من الرياسة بعد أوجها إال األفذاذ ممن علت رتبته 

   . وقليل ما هم

آتاب الدرج وهم الذين يكتبون ما يوقع به آاتب السر أو آتاب الدست أو إشارة النائب أو الوزير أو رسالة   : الطبقة الثانية
   . ر ونحو ذلك من المكاتبات والتقاليد والتواقيع والمراسيم والمناشير واأليمان واألمانات ونحو ذلك مما يجري مجراهالدوادا

وسموا آتاب الدرج لكتابتهم هذه المكتوبات ونحوها في دروج الورق والمراد بالدرج في العرف العام الورق المستطيل 
   . بارة عن عشرين وصًال متالصقة ال غيرالمرآب من عدة أوصال وهو في عرف الزمان ع

وهو في األصل اسم للفعل أخذًا من درجت الكتاب أدرجه درجًا إذا أسرعت طيه   : قال ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب
وناقة وأدرجته إدراجًا فهو مدرج إذا أعدته على مطاويه وأصله اإلسراع في حالة ومنه مدرجة الطريق التي يسرع الناس فيها 

   . دروج إذا آانت سريعة

ويجوز أن يطلق عليهم آتاب اإلنشاء ألنهم يكتبون ما ينشأ من المكاتبات وغيرها مما تقدم ذآره وال يجوز أن يطلق عليهم 
   . لقب الموقعين لما تقدم من أن المراد من التوقيع الكتابة على جوانب القصص ونحوها
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تاب الدرج حتى خرجوا عن الحد وبلغوا نحوًا من مائة وثالثين آاتبًا وسقطت رياسة وآما زاد آتاب الدست في العدد زاد آ
هذه الوظيفة وانحط مقدارها حتى إنه لم يرضها إال من لم يكن أهًال على أن آتاب الدست اآلن هم المتصدون لكتابة المهم من 

ود والتقاليد وآبار التواقيع والمراسيم والمناشير وصار آمتعلقات البريد المختصة بالسلطان من المكاتبات والعه  : آتابة الدرج
   . آتاب الدرج في الغالب مخصوصين بالمكاتبات في خالص الحقوق وما في معناها

وآذلك صغار التواقيع والمراسيم والمناشير مما يكتب في القطع الصغير وربما شارك أعالهم آتاب الدست في التقاليد وآبار 
ناهما إذا آان حسن الخط وال نظر إلى البالغة جملة بل آل أحد يلفق ما يتهيأ له من آالم المتقدمين غير التواقيع وما في مع

   . مبال بتحريفه وال تصحيفه مبتهجًا بذلك مطالعًا لغيره في أنه الذي ابتدعه وابتكره

السلطنة ومكاتبات القانات من ملوك وآل من لفق منهم شيئًا أو أنشأه آتبه بخطه على أي طبقة آان في الخط ما خال عهود 
الشرق أما آتابة التذاآر والدفاتر فقد آان األمر مستمرًا في بعضها آكتابة ما في المكاتبات الواردة والصادرة بدفتر في الديوان 

من  إلى آخر مباشرة القاضي بدر الدين بن فضل اهللا في الدولة الظاهرية برقوق ثم رفض ذلك وترك واقتصر على ما يرد
المكاتبات وما يكتب من الملخصات وآتابة الموقع الذي يكتب الجواب بسد آل فصل تحته ليس إال وترك ما وراء ذلك واآتفى 
من الخازن بدوادار آاتب السر وصار هو المتولي لحفظ ذلك وإيداعه في األضابير على نحو ما تقدم وذلك صار أمر حجابة 

   . الديوان إليه

يسمون المدار جمع مدير شأنهم أخذ القصص ونحوها وإدارتها على آاتب السر فمن دونه من آتاب الديوان ثم للديوان أعوان 
   . ليكتب آل منهم ما يلزمه من متعلقها ولذلك سموا بهذا االسم

 المقالة األولى بعد المقدمة في بيان ما يحتاج إليه آاتب اإلنشاء من المواد   

 وفيه بابان 

  ما يحتاج إليه الكاتب من األمور العلميةالباب األول في  

 وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول فيما يحتاج إليه الكاتب على سبيل اإلجمال  

فابن قتيبة بعد أن بنى آتابه أدب الكاتب على أمور من اللغة والتصريف وطرف من   : وقد اختلفت مقاصد المصنفين في ذلك
لم يتعلق من اإلنسانية إال بالجسم وال من الكتابة إال بالرسم ولم يتقدم من األداة إال بالقلم وليس آتابنا هذا لمن   : الهجاء قال
ولكنه لمن شدا شيئًا من اإلعراب فعرف الصدر والمصدر وانقالب الياء عن الواو واأللف عن الياء وأشباه ذلك من   : والدواة

ئم الزاوية والمثلث الحاد والمثلث المنفرج ومساقط األحجار النظر في األشكال لمساحة األرضين حتى يعرف المثلث القا
والمربعات المختلفات والقسي والمدورات والعمودين وتمتحن معرفته بالعمل في األرضين ال في الدفاتر فإن المخبر عنه ليس 

   . آالمعاين

وردم المهاوي ومجاري األيام في الزيادة من مل يكن عالمًا بإجراء المياه وحفر فرض المشارب   : وذآر أن العجم آانت تقول
والنقصان ودوران الشمس ومطالع النجوم وحال القمر في استهالله واتصاله ووزن الموازين وذرع المثلث والمربع والمختلف 

 الزوايا ونصب القناطر والجسور والدوالي والنواعير على المياه وحال أدوات الصناع ودقائق الحساب آان ناقصًا في حال
   . آتابته

وال بد له مع ذلك من النظر في جمل من الفقه والحديث ودراسة أخبار الناس وحفظ عيون األخبار ليدخلها في   : ثم قال
   . تضاعيف سطوره متمثًال بها إذا آتب أو يصل بها آالمه إذا حاور

يحة فإن القليل معهما بإذن اهللا تعالى آاف ومدار األمر في ذلك آله على القطب وهو العقل وجودة القر  : وختم ذلك بأن قال
   . والكثير مع غيرهما مقصر
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ينبغي أن تعلم أن الكتابة تحتاج إلى آالت   : وتابعه أبو هالل العسكري في بعض ذلك فقال في بعض أبواب آتابه الصناعتين
ب وعلم المساحة والمعرفة باألزمنة من معرفة العربية لتصحيح األلفاظ وإصابة المعنى وإلى الحسا  : آثيرة وأدوات جمة

   . والشهور واألهلة وغير ذلك مما ليس هذا موضع ذآره وشرحه

   . وال يخفى أن ما ذآره وبعض ما ذآره ابن قتيبة يتواردان فيه في المعنى واختلف اللفظ

أن   : نية منه بعد ما يتعلق بالخطوخالف أبو جعفر النحاس في آثير من ذلك فذآر في أول آتابه صناعة الكتاب في المرتبة الثا
من أدوات الكتابة البالغة ومعرفة األضداد مما يقع في الكتاب والرسائل والعلم بترتيب أعمال الدواوين والخبرة بمجاري 

   . األعمال والدربة بوجوه استخراج األموال مما يجب ويمتنع

راد باسم يخصه وإنما هو جزء من الكتابة وأصل من أرآانها أما الفقه فهذه اآلالت ليس لواحد منها تميز بذاته وال انف  : ثم قال
والفرائض والعلم بالنحو واللغة وصناعة الحساب والمساحة والنجوم والمعرفة بإجراء المياه والعلم باألنساب فكل واحد منها 

   . لى شيء من المقصور والممدودمنفرد على حدته وإن آان الكاتب يحتاج إلى أشياء منها نح ما يكتب باأللف والياء وإ

ولو آلف الكاتب ما ذآره من ذآره لجعل األصعب طريقًا لألسهل واألشق مفتاحًا لألهون وفي طباع الناس النفار عما ألزمهم 
   . من جميع هذه األشياء

معرفة فن أو فنون تختص  والتحقيق أن ذلك يختلف باختالف حال الكتابة بحسب تنوعها فكل نوع من أنواعها يحتاج إلى  : قلت
   . به

ويلك يا   : لما خرج المعتصم من بالد الروم وصار بناحية الرقة قال لي  : وقد حكي أن عمرو بن مسعدة وزير المعتصم قال
يا   : فقلت  ! لم تزل تخدعني حتى وليت عمر بن الفرج الرخجي األهواز وقد قعد في سرة الدنيا يأآلها خضمًا وقضمًا  ! عمرو

فقلت  -آال بل تخرج إليه بنفسك آما أشرت به   : قال - أمير المؤمنين فأنا أبعث إليه حتى يؤخذ باألموال ولو على أجنحة الطير 
  : فقلت -ولم أجد بدًا من الخروج رضًا ألمير المؤمنين   ! إن هذه منزلة خسيسة بعد الوزارة أآون مستحثًا لعامل خراج  : لنفسي

فضع يدك على رأسك واحلف أنك ال تقيم ببغداد ففعلت وأحدثت عهدًا بإخواني   : قال  ! نفسي يا أمير المؤمنينها أنا خارج إليه ب
يا   : ومنزلي وأتي إلي بزورق ففرش لي فيه ومضيت حتى إذا صرت بين دير هرقل ودير العاقول إذا شاب على الشط يقول

يا غالم قرب له  : فقلت -  ! هللارجل غريب يريد دير العاقول فاحملني يأجرك ا  ! مالح يؤذيك ويضيق عليك   ! جعلت فداك  : فقال - 
   . فقرب له وحمله على مؤخر الزورق  ! قرب له ال أم لك  : فقلت -

هلم يا فتى فوثب وجلس فأآل أآل جائع لهم إال أنه نظيف األآل فلما   : وحضر الطعام فهممت أن ال أدعوه إلى طعامي ثم قلت
لطعام أحببت أن يفعل ما يفعل العوام فيتنحى ويغسل يديه ناحية فلم يفعل فغمزه الغلمان ليقوم فلم يفعل فتناومت عمدًا فرغ من ا

   . أنا حائك  ! ما صناعتك فقال جعلت فداك  ! لينهض فلم يفعل فاستويت جالسًا وقلت يا فتى

أنك قد سألتني عن صناعتي   ! جعلت فداك  : ني استثقلته فقالأنا واهللا جلبت هذه البلية وتغير لوني ففطن أ  : فقلت في نفسي
هذه واهللا أضر من األولى أال ينظر إلى غلماني ونعمتي فيعلم أن مثل هذا ال يسأل عن الجرفة   : فأجبتك فأنت ما صناعتك فقلت

  ! جعلت فداك  : فقال -أنا آاتب   : ولم أجد بدًا من الجواب فلم أذهب إلى المرتبة العظمى من الوزارة لكني قربت عليه فقلت
قال نعم هم آاتب رسائل يحتاج إلى أن يعرف  -بينهم لي   : فقلت -الكتاب خمسة فأيهم أنت فأورد علي ما لم أسمع به قبل 

 آاتب خراج  : أجل وماذا قال  : قلت -المفصول والموصول والمقصور والممدود واالبتداء والجواب حاذقًا بالعقود والفتوح 
   . يحتاج أن يعرف السطوح والمساحة والتقسيط خبيرًا بالحساب والمقاسمات

آاتب قاض يحتاج أن يعرف الحالل والحرام والتأويل والتنزيل والمتشابه والحدود القائمة والفرائض   : وماذا قال  : قلت
وآاتب جند يحتاج أن يعرف الحلى   : قال وماذا  : قلت - حافظًا لألحكام حاذقًا بالشروط  - واالختالف في األموال والفروج

وآاتب شرطة يحتاج أن يعرف القصاص والجراحات وموضع الحدود ومواقع العفو في الجنايات   : وماذا قال  : قلت -والشيات 
   . قلت حسن -
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ن أخًا من إخوانك واجب الحق فإ  : قال - أنا آاتب رسائل   : فأيهم أنت فكنت متكئًا فاستويت جالسًا متعجبًا من قوله فقلت  : قال
عليك معتنيًا بأمورك ال يغفل منها عن صغير وال آبير يكاتبك في آل محبوب ومكروه وأنت له على مثل ذلك تزوجت أمه 

   . قلت أهنيه -آيف تكتب إليه أتهنيه أم تعزيه 

  : فقلت -عن شيء وال تجد بدًا من أن تكتب إليه إنك ال تغفل له   : ال أعزيه وال أهنيه فقال  : فقلت -قال فهنه فلم يتجه لي شيء 
فإن أمير المؤمنين وجه بك إلى ناحية من عمله وأمرك بالعدل واإلنصاف وأنك ال تدع شيئًا من   : قال - أقلني فأنا آاتب خراج

قسيًا آيف حق السلطان يذهب ضياعًا وحذرك الظلم والجور فخرجت حتى قدمت الناحية فوقفوك على قراح أرض خطه قابل 
آخذ طوله وعرضه من ثالثة مواضع   : قلت -تختلف عليك العطوف   : قال -آخذ وسطه وآخذ طوله فأضربه فيه   : قلت -تمسحه 

فإن رجًال   : قال - أقلني فأنا آاتب قاض   : فقلت - فأعياني ذلك  -إن طرفيه محدودان وفي تحديده تقويس وذلك يختلف   : قال -
وسرية حاملتين فوضعتا في ليلة واحدة وضعت الحرة جارية ووضعت السرية غالمًا فوضعت هلك وخلف زوجة حرة 

ال أدري فأقلني   : قلت - الجارية في مهد السرية فلما أصبحت السرية قالت الغالم لي وقالت الحرة بل هو لي آيف تحكم بينهما 
احد وأحدهما مشقوق الشفة العليا واآلخر مشقوق الشفة فإن رجلين من أصحاب السلطان أتياك اسمهما و  : فأنا آاتب جند قال

إذن يجيء هذا ورزقه مائة فيأخذ   : فالن األعلم وفالن األعلم قال  : قلت -السفلى ورزق أحدهما مائة واآلخر ألف آيف تحليهما 
تواثبا فشج أحدهما صاحبه فإن رجلين   : قال - فأنا آاتب شرطة   : قلت أقلني - األلف ويجيء هذا ورزقه ألف فيأخذ المائة

   . قال نعم -إنك قد سألتني فبين لي   : ال أدري فأقلني قال فقلت  : قلت -موضحة وشجه اآلخر مأمومة آيف يكون الحكم فيهما 

أما بعد فإن األمور تجري على غير محاب المخلوقين واهللا يختار لعباده فخار اهللا لك في   : أما الذي تزوجت أمه فتكتب إليه
   . قبضها إليه فإن القبور أآرم األآفاء والسالم

وأما القراح من األرض فإنك تمسح اعوجاجه حتى تعلم آم قبضة تكون فيه فإذا استوى في يدك عقد تعرفه ضربت طرفه في 
   . وسطه

   . وأما الحرة والسرية فيوزن لبنهما فأيهما آان لبنها أخف فالبنت لها

   . فأعلم والمشقوق الشفة السفلى فأفلحوأما المشقوق الشفة العليا 

   . وأما المأمومة ففيها ثلث الدية وهي ثالث وثالثون من اإلبل وثلث

   . وأما الموضحة ففيها خمس من اإلبل

   . أنا حائك آالم ال حائك نساجة  : ألست تزعم أنك حائك فقال  : فقلت

تى عدت إلى المعتصم فسألني عما لقيت في طريقي فقصصت فأحسنت جائزته واستصحبته معي ح  : قال عمرو بن مسعدة
   . للعمائر  : لم يصلح فقلت  : عليه القصة فأعجب به وقال

   . هذه نعمتك وأنت أفدتها  : فقرره فيها وعلت رتبته فكنت ألقاه في الموآب النبيل فيترجل لي فأنهاه فيقول

يحتاج إليها بمفردها وآلة تخصها ال يستغنى على أن آاتب اإلنشاء في  فقد تبين بهذه الحكاية أن لكل نوع من الكتابة مادة
الحقيقة ال يستغني عن علم وال يسعه الوقوف عند فن فقد قال الوزير ضياء الدين بن األثير في المثل السائر إن صاحب هذه 

دبة بين النساء والماشطة عند جلوة الصناعة يحتاج إلى التشبث بكل فن من الفنون حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النا
ألنه مؤهل أن يهيم في آل واد فيحتاج إلى   ! العروس وإلى ما يقوله المنادي في السوق على السلعة فما ظنك بما فوق هذا وذلك

   . أن يتعلق بكل فن

ال يجوز أن ينسب المتعلق بل قد قيل إن آل ذي علم يسوغ أن ينسب إليه فيقال فالن النحوي وفالن الفقيه وفالن المتكلم و
   . بالكتابة إليها فال يقال فالن الكاتب لما يفتقر إليه من الخوض في آل فن



ض في سائر الفنون فليس احتياجه إلى ذلك على حد وأعلم أن آاتب اإلنشاء وإن آان يحتاج إلى التعلق بجميع العلوم والخو
آاللغة التي منها استمداد   : واحد بل منها ما يحتاج إليه بطريقة الذات وهي مواد اإلنشاء التي يستمد منها ويقتبس من مقاصدها

اط التحقيق والتحسين والتقبيح من المعاني والبيان والبديع التي هي من  : األلفاظ والنحو الذي به استقامة الكالم وعلوم البالغة
   . ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى

وعلى هذا اقتصر الوزير ضياء الدين بن األثير في المثل السائر وتبعه على ذلك الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي رحمه اهللا 
   . في آتابه حسن التوسل

حوها من العلوم فإنه يحتاج إلى معرفة األلفاظ الدائرة بين أهل ومنها ما يحتاج إليه بطريق العرض آالطب والهندسة والهيئة ون
آل علم وإلى معرفة المشهورين من أهله ومشاهير الكتب المصنفة فيه لينظم ذلك في خالل آالمه فيما يكتب به من متعلقات 

س الطب ونحو ذلك من الهيئة آل فن من هذه الفنون آاأللفاظ الدائرة بين أهل الطب ومشاهير أهله وآتبه فيما يكتب به لرئي
   . فيما يكتب به لمنجم ونحوه من الهندسة فيما يكتب به لمهندس

وربما احتاج إلى معرفة ما هو دون ذلك في الرتبة آمعرفة مصطلح رماة البندق فيما يكتب به في قدمات البندق ومعرفة 
  : إلى معرفة مصطلح سفل الناس لكتابة أمور هزلية مصطلح الفتيان فيما يكتب به في دسكره فتوة ونحو ذلك بل ربما احتاج

آمعرفة أحوال الطفيلية فيما يكتب به لطفيلي اقترحًا أو امتحانًا للخاطر أو ترويحًا للنفس والشجعان والجواري والغلمان 
ع الطير والخيل واإلبل وجليل الوحش وسائر أصنافه وجوارح الوحش والطير وطير الواجب والحمام الهدي وسائر أنوا

والسالح بأنواعه وآالت الحصار واآلالت الملوآية وآالت السفر وآالت الصيد وآالت المعاملة وآالت اللهو والطرب وآالت 
اللعب وآالت الشربة والمجدن والحصون والمساجد وبيوت العبادات والرياض واألشجار واألزهار والثمار والبراري والقفار 

ودية والبحار واألنهار وسائر المياه والسفن والكواآب والعناصر واألزمنة واألنواء والرياح والمفاوز والجبال والرمال واأل
والمطر والحر والبرد والثلج وما يتعلق بكل واحد من هذه األشياء أو ينخرط في سلكه ونحو ذلك مما تدعو الحاجة إلى وصفه 

   . الثاني من هذا الباب إن شاء اهللا تعالىفي حالة من حاالت الكتابة على ما سيأتي بيانه في آخر الفصل 

 الفصل الثاني من الباب األول من المقالة األولى 

فيما يحتاج الكاتب إلى معرفته من مواد اإلنشاء وفيه ثالثة اطراف الطرف األول فيما يحتاج إليه من األدوات ويشتمل  
لعربية وفيه أربعة مقاصد المقصد األول في فضلها وما الغرض منه على ثمانية عشر نوعا النوع األول المعرفة باللغة ا

اختصت به على سائر اللغات أما فضلها فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى أمير المؤمنين عمر نب الخطاب رضي اهللا عنه 
   . تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم  : أنه قال

اللحن هو اللغة  : د بن هارونقال يزي  

وال خفاء أنها أمتن اللغات وأوضحها بيانًا وأذلقها لسانًا وأمدها رواقًا وأعذبها مذاقًا ومن ثم اختارها اهللا تعالى ألشرف رسله 
وخاتم أنبيائه وخيرته من خلقه وصفوته من بريته وجعلها لغة أهل سمائه وسكان جنته وأنزل بها آتابه المبين الذي ال يأتيه 

   . ال من خلفهالباطل من بين يديه و

   . وقد انقادت اللغات آلها للغة العرب فأقبلت األمم إليها يتعلمونها  : قال في صناعة الكتاب

وأما ما اختصت به على غيرها من اللغات فقد حكى في صناعة الكتاب أنها اللغة التامة الحروف الكاملة األلفاظ لم ينقص 
ج فيها شيء فيعيبها زيادته وإن آان لها فروع أخرى من الحروف فهي عنها شيء من الحروف فيشينها نقصانه ولمن يز

تجد فيها زيادة   : آاللغة الفارسية  : راجعة إلى الحروف األصلية وسائر اللغات فيها حروف مولدة وينقص عنها حروف أصلية
   . ونقصانًا

لباطل والصواب والخطإ والحالل والحرام فال ينطق آالحق وا  : وآذلك يوجد فيها من األسماء ما ال يوجد في الفارسية وغيرها
به أهل تلك األمم اختصاصًا من اهللا تعالى وآرامة بها ومن خصائصها أن يوجد فيها من اإليجاز ما ال يوجد في غيرها من 

   . اللغات
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أن العربية أوجز اللغات ال شك   : حضرت مع رجل يهودي عارف باللغات فجري ذآر اسم الجمل فقال  : قال في المثل السائر
   . فإن اسم الجمل بالعبرانية آومل فسقط منه الواو وحولت الكاف إلى الجيم

وللعرب في آالمها عالمات ال يشرآهم فيها أحد من األمم آعالمة إدخالهم األلف والالم في أول االسم وإلزامهم   : قال أبو عبيد
ا إليه من آالم العجم إلى آالمهم فقد نقل ما قالت حكماء العجم والفالسفة إلى إياه اإلعراب في آل وجه مع نقلهم آل ما احتاجو

   . العربية ولم يقدر أحد من األمم على نقل القرآن إلى لغته لكمال لغة العرب

   . بعيد على أن الكثير من الناس حاولوا ذلك فعسر عليهم نقله وتعذرت عليهم ترجمته بل لم يصلوا إلى ترجمة البسملة إال بنقل

المقصد الثاني في وجه احتياج الكاتب إلى اللغة المرية في أن اللغة هي رأس مال الكاتب وأس آالمه وآنز إنفاقه من حيث إن 
من   : األلفاظ قوالب للمعاني التي يقع التصرف فيها بالكتابة وحينئذ يحتاج إلى طول الباع فيها وسعة الخطو ومعرفة بسائطها

ليقتدر بذلك على استعمالها في محالها ووضعها في   : والحروف والتصرف في وجوه داللتها الظاهرة والخفية األسماء واألفعال
مواضعها الالئقة بها ويجد السبيل إلى التوسع في العبارة عن الصور القائمة في نفسه فيتسع عليه نطاق النطق وينفسح له 

تاج إلى وصفه وتدعو الضرورة إلى نعمته فيستظهر على ما ينشيه ويحيط المجال في العبارة وينفتح له باب األوصاف فيما يح
علمًا بما يذره ويأتيه إذ المعاني وإن آانت آامنة في نفس المعبر عنها فإنما يقوى على إبرازها وإبانتها من توفر حظه من 

وناهيك أن ابن قتيبة لم يضمن آتابه أدب  - ليأمن تداخلها وتكريرها المهجنين للمعاني   : األلفاظ واقتداره على التصرف فيها
الكاتب غير اللغة إال النزر اليسير من الهجاء وأبا جعفر النحاس ضمن آتابه صناعة الكتاب جزءًا وافرًا من اللغة وأبا الفتح 

   . آشاجم لم يزد في آتابه آنز الكتاب على ذآر األلفاظ وصورة ترآيبها

ه الكاتب من اللغة ويرجع المقصود منه إلى خمسة أصناف الصنف األول الغريب وهو ما المقصد الثالث في بيان ما يحتاج إلي
ليس بمألوف االستعمال وال دائر على األلسنة وذلك أن مدار الكتابة على استخراج المعاني من القرآن الكريم واألحاديث 

   . الشعر على المألوف ال سيما الشعر الجاهليالنبوية والشعر وألفاظها ال تخول عن الغريب بل ربما غلب الغريب منها في 

   . وقد قال األصمعي توسلت بالملح ونلت بالغريب

والغريب وإن لم ينفق منه الكاتب فإنه يجب أن يعلم ويتطلع إليه ويستشرف فرب لفظة في   : قال صاحب الريحان والريعان
أن تفتح لك بقي في الصدر منها حزازة تحوج إلى السؤال خالل شعر أو خطبة أو مثل نادر أو حكاية فإن بقيت مقفلة دون 

   . وإن صنت وجهك عن السؤال رضيت بمنزلة الجهال

   . وقد بعثت به أبيض الظهر والشفتين  : وقد عاب ابن قتيبة جًال آتب في وصف برذون

إنما جهلت من الشفتين ما جهلتم   : ندري فقال فبياض الظهر قالوا ال  : فقال لهم  ! هال قلت في بياض الشفتين أرثم المظ  : فقيل له
   . من الظهر

وذم قومًا من وجوه الكتاب بأنه اجتمع معهم في مجلس فتدارآوا عيب الرقيق فلم يكن فيهم من يفرق بين الوآع والكوع وال 
طفاه بعض الخلفاء وأي مقام أخزى لصاحبه من رجل من الكتاب اص  : بين الحنف والفدع وال بين اللمى واللطع ثم قال

وما الكأل فتردد في الجواب   : وارتضاه لسره فقرأ عليه يومًا آتابًا فيه مطرنا مطرًا آثر عنه الكأل فقال له الخليفة ممتحنًا له
م وهذا الخليفة هو المعتص  : سل عنه قال أبو القاسم الزجاجي في شرح مقدمة أدب الكاتب  : ال أدري فقال  : وتعثر لسانه ثم قال

والكاتب أحمد بن عمار وآان يتقلد العرض عليه وآان المعتصم ضعيف البصر بالعربية فما قرأ عليه أحمد بن عمار الكتاب 
من يقرب منا من آتاب الدار فعرف   : خليفة أمي وآاتب عامي ثم قال  ! إنا هللا وإنا إليه راجعون  : وسأله عن الكإل فلم يعرفه قال

النبات   : الزيات وآان يقف على قهرمة الدار فأمر بإشخاصه فلما مثل بين يديه قال له ما الكأل قالمكان محمد بن عبد الملك 
آله رطبه ويابسه فإذا آان رطبًا قيل له خًال وإذا آان يابسًا قيل له حشيش وأخذ في ذآر النبات من ابتدائه إلى اآتهاله إلى 

   . هيجه فقال المعتصم ليتقلد هذا العرض علينا

   . م خص به استوزرهث
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   . فقد ظهر أن معرفة الغريب من األمور الضرورية للكاتب التي هي من أهم شأنه وأعنى مقاصده

وجل آتب اللغة المصنفة في شأنها راجعة إليه آصحاح الجوهري ومحكم ابن سيده ومجمل ابن فارس وغيرها من المصنفات 
   . والمحكم أمثلها طريقة وأآثرها جمعًا وأآملها تحقيقًا التي ال تكاد تحصى آثرة والصحاح أقربها مأخذًا

آأوصاف الرجال والنساء   : وقد صرف قوم من المصنفين العناية من ذلك إلى االقتصار على ذآر األسماء واألوصاف
لسباع من ا  : المحمودة والمذمومة وما يختص من ذلك بالرجل والنساء وأوصاف الذآور واإلناث منها وأوصاف الوحوش

من الجوارح الصائدة والطيور المصيدة وبغاث الطير آالرخم   : والظباء والوعول والبقر والحمر الوحشيين وأسماء الطير
من السماء   : من الحيات والوزغ ونحو ذلك وأوصاف العلويات  : وصغاره آالنحل والجراد وأوصاف الهوام آالحشرات

من   : أوقات الليل والنهار وأوقات الشهر وفصول السنة ونحو ذلك وأسماء النباتآ  : والسحاب والرياح واألمطار واألزمنة
  : الشجر البري آالطلح واألراك والبستاني آالنخل والعنب والنبات البري آالشيح والقيصوم وأنواع المرعى وأسماء األماآن

والعيون والسيول والرياض والمحال واألبنية وأسماء من البراري والقفار والرمال والجبال واألحجار والمياه والبحار واألنهار 
من اليواقيت ونحوها وسائر مستخرجات المعادن آالنحاس والرصاص وما يجري مجراها ومستخرجات   : جواهر األرض

وأسماء من الحبوب والفواآه واألطعمة المصنوعة واألطبخة   : من اللؤلؤ والعنبر والمرجان وغيرها وأسماء المأآوالت  : البحر
من السيوف والرماح والقسي والسهام والدروع وغيرها وأسماء   : آالماء واللبن والعسل والخمر وأسماء السالح  : األشربة
من المسك والند والغالية والزعفران   : من الثياب على اختالفها وأسماء األمتعة واآلنية وسائر اآلالت وأسماء الطيب  : اللباس

   . وما أشبهها

   . ك آل ما يجري هذا المجرىوآذل

   . وآفاية المتحفظ البن األجدابي والمذهبة والمعقبة البن أصبغ آافلتان بالكثير من ذلك

   . وفي أدب الكاتب البن قتيبة وفقه اللغة للثعالبي الجزء الوافر من ذلك

   . وصرف آخرون عنايتهم إلى التأليف في األفعال وتصاريفها آابن درستويه وغيره

   . وفي فصيح ثعلب جزء وافر من ذلك ولعصرينا الشيخ مقبل الصرغتمشي النحوي آتاب زاد فيه عليه جمعًا ووضوحًا

الصنف الثاني الفروع المتشعبة في المعاني المختلفة وهي فروع آثيرة متسعة األرجاء متباينة المقاصد ال يكاد يجمعها مصنف 
   . وإن آان الكاتب منها المتباين والمترادف

فأما المتباين فهو ما دل لفظ الكلمة منه على خالف ما دلت عليه الكلمة األخرى آالسواد والبياض والطول والعرض ويحتاج 
   . إليه في التعبير عن المعاني المختلفة التساع نطاق الكالم

   . تثنية والقلوص للناقة ونحو ذلكوأما المتراف فهو المتوارد األلفاظ على مسمى واحد آاألسد والسبع للحيوان المفترس وال

ويحتاج إلى معرفة ذلك للمخلص عند ضيق الكالم عليه في موضع لطول لفظه أو قصرها أو اختالف وزنها في شعر أو 
وثنية جاوزنها   : رعاية الفاصلة آخر الفقرة في نثر أو غير ذلك مما يضطر فيه إلى إيراد بعض األلفاظ بدل بعض آما في قوله

   . حرف يعارضها جنيب أدهم فإنه أراد بالثنية األولى العقبة وبالثنية الثانية الناقة والجنيب األدهم استعارة لظلهابثنية 

   . فالثنية من حيث وقوعها على الناقة والعقبة أوفق للتجنيس من الناقة إذ لو ذآر الناقة مع الثنية التي هي الطريق لفاته التجنيس

   . ب الفقه ونحوهاومحل الكالم عليهما آت

   . ومنها الحقيقة والمجاز
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   . والحقيقة هي اللفظ الدال على موضوعه األصلي آاألسد للحيوان المفترس والحمار للحيوان المعروف

والمجاز هو ما أريد به غير الموضوع له في أصل اللغة آاألسد للرجل الشجاع بعالقة الشجاعة في آل منهما والحمار للبليد 
البالدة في آل منهما ويحتاج إليه لنقل األلفاظ من حقائقها إلى االستعارة والتمثيل والكناية لما بينهما من العالقة  بعالقة

والمناسبة آاليد فإنها في أصل اللغة للجارحة أطلقت على القوة والنعمة مجازًا من حيث إن القوة تظهر في اليد والنعمة تولى 
   . ا في معناهابها ومحل ذآرهما أصول الفقه وم

ومنها األلفاظ المتضادة وهي التي تقع آل لفظة منها على ضد ما تقع عليه األخرى آاألمانة والخيانة والنصيحة والغش والفتق 
والرتق والنقض واإلبرام ونحو ذلك فإن الكالم آثيرًا ما ينبني على األضداد وربما غلط الكاتب فجعل مقابل الشيء غير ضده 

   . في صناعته وفوات ما يقصده من المقابلة والطباق اللذين هما من أحسن أنواع البديع فيلزمه النقص

   . وفي صناعة الكتاب ألبي جعفر النحاس جملة صالحة من ذلك وفي آنز الكتاب ألبي الفتح آشاجم جملة جيدة منه أيضًا

والحيض والصريم لليل والنهار ووراء لخلف  ومنها تسمية المتضادين باسم واحد آالجون لألسود واألبيض والقرء للطهر
   . وقدام ونحو ذلك

   . ويحتاج إليه للتمييز بين الحقائق التي يقع اللبس فيها

   . وفي أدب الكاتب جملة من ذلك

ومنها المقصور والممدود آالندى للجود وندى األرض والحفا لكالل القدم والحافر والممدود آالسماء للفلك وآل ما عالآن 
   . والبقاء لضد الفناء ونحو ذلك ما يجوز فيه المد القصر جميعًا آالزناء والشراء وما أشبههما

أحدها أن الداللة تختلف باعتبار المد والقصر آلفظ الهوى فغنه إن قصر آان بمعنى هوى   : ويحتاج إليه الكاتب من ثالثة أوجه
   . النفس وإن مد آان بمعنى ما بين السماء واألرض

ثاني أنه إذا أضيف الممدود أضيف المقصور في الكتابة في حالة الرفع وزيادة ياء في حالة الخفض وإذا أضيف بزيادة واو ال
في الكتابة في حالة الرفع وزيادة ياء في حالة الخفض وإذا أضيف المقصور لم يحتج إلى زيادة واو وال ياء ولو آان مما 

   . اتهيجوز فيه المد والقصر جاز فيه بعض حرآ

   . وبما يمد آالبالء والقالء فإنه إذا آسر أولهما قصرا وآتبا بالياء وإذا فتح مدًا وآتبا باأللف

وآالباقالء فإنه إذا خفف مد وإذا شدد قصر فمتى لم يعرف الكاتب ذلك آان قاصرًا في صناعته وفي أدب الكاتب من ذلك 
   . جملة

  : باعتبار التذآير والتأنيث في آثير من األمور وذلك أن المؤنث على ضربين ومنها المذآر والمؤنث فإنه تختلف أحواله
أحدهما ما فيه عالمة من عالمات التأنيث الثالث وهي الهاء نحو حمزة وطلحة واأللف الممدودة نحو حمراء واأللف 

   . المقصورة نحو حبلى

   . لقوس والحرب وما أشبههاآالسماء واألرض وا  : وضرب ال عالمة فيه وإنما يؤخذ من السماع

وربما آان منه ما يجوز فيه التذآير والتأنيث آالطريق والسبيل والموسى واللسان والسلطان وما أشبهها فإن من العرب من 
   . يذآر ذلك ومنهم من يؤنثه

   . وهاوربما وقع لفظ التأنيث على الذآر واألنثى جميعًا آالسخلة والحية والحمامة والنعامة والبطة ونح
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فإنه إن آان بمعنى مفعول آقتيل بمعنى   : وأيضًا فإن من وصف المؤنث ما يحذف منه الهاء باعتبار تأويل آخر آصيغة فعيل
فيقال امرأة قتيل وآف خضيب وما أشبه ذلك وإن آان بمعنى فاعل   : مقتول وخضيب بمعنى مخضوب حذفت الهاء من مؤنثه

   . م تثبت الهاء في مؤنثه فتقول فيه عليمة ورحيمةآعليم بمعنى عالم ورحيم بمعنى راح

وعلى العكس من ذلك فعول فإنه إن آان بمعنى فاعل آان بغير هاء نحو امرأة صبور وشكور بمعن المحلوبة والرآوبة بمعنى 
صيغة فاعل المرآوبة وصيغة مفعل مما ال يوصف به الذآور تكون بغير هاء آامرأة مرضع فإن أرادوا الفعل قالوا مرضعة و

مما ال يكون وصفًا لمذآر تكون بغير هاء أيضًا نحو امرأة طالق وحامل وربما حذفت الهاء مما يكون للمذآر والمؤنث جميعًا 
   . فتقول امرأة عاقر ورجل عاقر

   . وفي أدب الكاتب وفصيح ثعلب جملة من ذلك

   . وفي آتب النحو المبسوطة قواعد موصلة إلى مقاصده

آما تقول عبأت المتاع بالهمز   : موز وغير المهموز فإن المعنى قد يختلف في اللفظ الواحد باعتبار الهمز وعدمهومنها المه
   . وعبيت الجيش بغير همز وبارأت الكري بالهمز من اإلبراء وباريت فالنًا من المفاخرة بغير همز

   . كوتقول زنى من الزنا بغير همز وزنا في الجبل إذا رقي فيه ونحو ذل

   . وربما جاء الهمز وعدمه في الكلمة الواحدة آما تقول شئت بالهمز وشيت بإسكان الياء من غير همز ونحو ذلك

   . فمتى لم يكن الكاتب عارفًا بالهمز ومواضعه ضل ي طريق الكتابة

   . وفي أدب الكاتب باب مفرد لذلك

يريدون بالطم البحر وبالرم الثرى وآقولهم الحجر والمدر فالحجر  ومنها ما ورد من آالم العرب مزدوجًا آقولهم الطم والرم
   . معروف والمدر التراب الندي ونحو ذلك

فإذا عرف الكاتب ذلك تمكن من وضعه في مواضعه لتحسين الكالم وتنميقه في الطباق والمقابلة وفي أدب الكاتب نبذة من 
   . ذلك

آقولهم القمران يريدون الشمس والقمر والعمران يريدون أبا بكر   : التغليب ومنها ما ورد من آالمهم مثنى إما على سبيل
آقولهم ذهب منه األطيبان يريدون األآل والكاح واختلف عليه الملوان أو الجديدان يريدون الليل   : وعمر وإما على الحقيقة

   . والنهار ونحو ذلك وفي أدب الكاتب أيضًا طرف منه

العرب مرتبًا آقولهم أول النوم النعاس وهو االحتياج إلى النوم ثم الوسن وهو ثقل النعاس ثم الكرى ومنها ما ورد من آالم 
والغمض وهو أن يكون بين النائم واليقظان ثم التغفيق وهو النوم وأنت تسمع آالم القوم ثم اإلغفاء وهو النوم الخفيف ثم 

ثم الهجوع وهو النوم الغرق ثم التسبيخ وهو أشد النوم وما أشبه ومنها ما  التهجاع وهو النوم القليل ثم الرقاد وهو النوم الطويل
   . إما على بابه  : ورد من آالمهم مورد الدعاء

استأصل اهللا شأفته يريدون أذهب اهللا أثره آما يذهب أثر الشأفة وهي قرحة تخرج من القدم فتكوى فتذهب وقولهم أباد اهللا 
   . خضراءهم أي سوادهم ومعظمهم

أولم يقصد به حقيقة الدعاء آقولهم تربت يداك أي ألصفت بالتراب من الفاقة وقولهم أرغم اهللا أنفه أي ألصقه بالرغم وهم ال 
   . يقصدون به الدعاء

   . وفي أدب الكاتب جملة من ذلك
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ار والظلف للبقر والمنسم ومنها ما تختلف أسماؤه مع المشابهة في المعنى آالظرف لإلنسان أو الحافر للفرس والبغل والحم
   . للبعير والبرثن للسباع وما يجري هذا المجرى

   . وفي فقه اللغة جزء وافر منه

ومنها ما تختلف أسماؤه وأوصافه باختالف أحواله آالكأس ال يقال فيه آأس إلى إذا آان في شراب وإال فهو قدح وال مائدة إال 
إال آان مبريًا وإال فهو أنبوبة وال خاتم إال وفيه فص وإال فهو فتخة ونحو ذلك وفي  إذا آان عليها طعام وإال فهي خوان وال قلم

   . فقه اللغة جملة منه

ومنها معرفة األصول التي تشتق منها األسماء آتسمية القمر قمرًا لبياضه إذ األقمر هو األبيض وآتسمية ليلة الرابع عشر من 
الطلوع أو لتمامه وأمتالئه حينئذ من حيث إن آل تام يقال له بدر وآتسمية النجم نجمًا الشهر ليلة البدر لمبادرة الشمس القمر ب

أخذًا من قولهم نجم إذا طلع ومنها ما نطقت به العجم على وفق لغة العرب لعدم وجوده في لغتهم وهو المعرب آالكف والساق 
   . في فقه اللغة جزء من ذلك آافوالدالل والوزان والصراف والجمال والقصاب والبيطار وما أشبه ذلك و

ومنها ما اشترك فيه العربية والفارسية آالتنور والخمير والدينار والدرهم والصابون وما أشبه ذلك وفي فقه اللغة أيضًا نبذة 
   . منه

الطبق ومنها ما اضطرت العرب إلى تعريبه واستعماله في لغتهم من اللغة العجمية آالكوز واإلبريق الطست والخوان و
وغيرها من اآلنية والسكباج والزيرباج والطباهج والجوذاب ونحوها من األطعمة والجالب والسكنجبين ونحوهما من األشربة 

   . والخولنجان والكافور والصندل وغيرها من األفاويه والطيب ونحو ذلك وفي فقه اللغة من ذلك جملة جيدة

   . ا مما في أدب الكاتب وفقه اللغة الكثير منهإلى غير ذلك من األمور التي ال يسع استيفاؤه

   . ومنها ما تعددت لغاته ولتعلم أن لغة العرب متعددة اللغات متسعة أرجاء األلسن بحيث ال تساويها في ذلك لغة

بضم فمن ذلك ما فيه لغتان آقولهم رطل بكسر الراء وفتحها وَسم وُسم بفتح السين وضمها وما فيه ثالث لغات مثل برُقع 
القاف وبْرَقع بفتحها وُبْرُقوع بضم الباء وزيادة الواو وخاِتم بكسر التاء وخاَتم بفتحها وَخْيتام وما فيه أربع لغات مثل َنْطع 

بكسر النون وفتحها وسكون الطاء وَنَطع بفتح النون والطاء جميعًا وآسر النون وَصَداق بفتح الصاد وِصَداق بكسرها وُصداق 
ضم الصاد وسكون الدال وما فيه خمس لغات آقولهم ِريح الشَّمال بفتح الشين من غير همز والشَّْمأل بالهمز بضمها وُصْدقة ب

والشَّاَمل بغير همز والشََّمل بفتح الميم والشَّْمل بسكونها وما فيه ست لغات آُفْسطاط بضم الفاء وِفْسطاط بكسرها وُفْستاط بضم 
سر الفاء وُفسَّاط بضم الفاء وتشديد السين وِفسَّاط بكسر الفاء وما فيه تسع لغات آاَألْنملة بفتح الفاء وإبدال الطاء تاء وِفْستاط بك

الهمزة وضمها وآسرها مع فتح الميم وضمها وآسرها وما فيه عشر لغات آاألصبع بفتح الهمزة وضمها وآسرها مع فتح 
   . الباء وضمها وآسرها والعاشر ُأصْبوع

   . من هذا النمطوفي أدب الكاتب جملة 

الصنف الثالث الفصيح من اللغة وأعلم أن اللغة العربية قد تنوعت واختلفت بحسب تنوع العرب واختالف ألسنتهم والذي 
اعتمده حذاق اللغة وجهابذة العربية من ذلك ما نطق به فصحاء العرب وهم الذين حلوا أوساط بالد العرب ولم يخالطهم من 

آقريش وهذيل   : الطة ولم يصاقبوا بالد العجم فبقيت ألفاظهم سالمة من التغيير واالختالط بلغة غيرهمسواهم من األمم آثير مخ
   . وآنانة وبعض تميم وقيس عيالن ونحوهم من عرب الحجاز وأوساط نجد

  : الن واألزدآحمير وهمدان وخو  : بخالف الذين حلوا في أطراف بالد العرب وجاوروا األعاجم فتغيرت ألفاظهم بمخالطتهم
لمجاورتهم أهل الجزيرة   : لمجاورتهم بالد الروم بالشام وبعض تميم وعبد القيس  : لمجاورتهم بالد الحبشة وطيء وغسان

   . وفارس
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آما يستعمل أهل اللغة الحميرية ثب بمعنى   : منها أن تبدل آلمة بغيرها  : وأعلم أن التغيير يدخل في لغة العب من عدة وجوه
   . هي في عامة لغة العرب لألمر بالطفرةاجلس و

   . وربما غلبت العجمة على أحدهم حتى ال يفهم عنه شيء  : قال القاضي الرشيد في شرح أمنية األلمعي

آما تبدل حمير آاف الخطاب شينًا معجمة فيقولون في قلت لك قلت لش وربما   : ومنها أن تبدل حرفًا من الكلمة بحرف آخر
أيضًا آافًا فيقولون في قلت قلك وآما تبدل ربيعة الباء الموحدة ميمًا فيقولون في بكر مكر ونحو ذلك وآما يبدل أبدلوا التاء 

بعض العرب الصاد المهملة بالسين المهملة فيقولون في صابر سابر وآما يبدل بعضهم الطاء المهملة بتاء مثناة فوق فيقولون 
   . ًا وآما يبدل قول التاء المثناة فوق بضاد معجمة فيقولون في أتر أضرفي طال تال وتسمع من عرب أهل الشرق آثير

   . ومنها أن يعاقب بين حرفين في الكلمة آما يقول بعضهم في بلخ فلخ وفي أصبهان أصفهان

   . ومنها أن يأتي بحرف بين حرفين فيأتون بكاف آجيم فيقولون في آمل جمل

يرة في أهل بغداد ويأتون بجيم آكاف على العكس من األول فيقولون في رجل رآل وهي لغة في اليمن آث  : قال ابن دريد
يقربونها من الكاف ويأتون بشين معجمة آجيم فيقولون في اجتمعوا اشتمعوا ويأتون بصاد مهملة آزاي فيقولون في صراط 

ودة قاله ابن سعيد عن سماعه من زراط ويأتوت بجيم آزاي فيقولون في جابر زابر ويأتون بقاف بين القاف والكاف المعق
   . العرب وال يكاد يوجد منهم من ينطق بها على أصلها الموصوف في آتب النحويين

   . وقد ذآر الشيخ أثير الدين أبو حيان ذلك جميعه في شرحه على تسهيل ابن مالك

آقولهم في َجْفن العين بفتح   : تكسرهالصنف الرابع ما تلحن في العامة وتغيره عن موضعه بأن يكون مفتوح األول والعامة 
آقولهم في الَقُبول الذي هو خالف الرّد ُقُبول بضمها أو مكسور األول   : الجيم ِجْفن بكسرها أو مفتوح األول والعامة تضمه

مساح بكسر التاء آقولهم في التِّ  : آقولهم في ِدْرهم بكسر الدال َدْرِهم بفتحها أو مكسور األول والعامة تضمه  : والعامة تفتحه
آقولهم في الُعْصفور بضم العين َعْصفور بفتحها أو مضموم األول والعامة   : ُتمساح بضمها أو مضموم األول والعامة تفتحه

آقولهم في القاَلب بفتح الالم قاِلب بكسرها أو مكسور   : آقولهم في الظُُّفر بضم الظاء ِظفر بكسرها أو مفتوح الوسط  : تكسره
ُموسوس وُمّسوَّس   : آقولهم في الرجل الُمَوْسِوس والُبرِّ المّسوِّس والجبن المدوِّد بكسر الواو في الثالثة  : والعامة تفتحهالوسط 

  : ومدوَّد بفتحها أو مضموم الوسط والعامة تفتحه آقولهم في الُجُدد جمع جديد ُجَدد بفتحها أو محرك الوسط والعامة تسكنه
آقولهم في الحْلقة بإسكان الالم َحَلقة بفتحها أو   : بفتح الحاء وُتْحفة بإسكانها أو ساآن الوسط والعامة تحرآه آقولهم في التَُّحفة

آقولهم في الكَراِهَية بتخفيف   : آقولهم في العاريَّة بتشديد الياء عاِرَية بتخفيفها أو مخففًا والعامة تشدده  : مشددًا والعامة تخففه
   . ديدها أو مهموزًا والعامة تحذف الهمز من أولهالياء آراهيَّة بتش

آقولهم في المرءاة بإثبات الهمزة   : آقولهم في اإلهليلج بإثبات همزة في أوله هليلج بحذفها أو مهموز الوسط والعامة تسهله
لظاء المعجمة فجعلته بالضاد آقولهم في الكرة أآرة أو آان با  : مراة بحذفها أو غير مهموز األول والعامة تثبت الهمزة في أوله

آقول بعضهم في البيضة بيظة أو بالذال المعجمة فجعلته بالدال المهملة   : المعجمة آالوظيفة ونوها أو بالضاد فجعلته بالظاء
آقولهم في دخاريص القميص تخاريص ونحو ذلك مما شاع وذاع وفي أدب   : آالذراع أو آان بالجيم فجعلته بالتاء المثناة فوق

لكاتب البن قتيبة نبذة من لحن أهل المشرق وآتاب تثقيف اللسان البن مكي التونسي موضوع في لحن أهل الغرب وفصيح ا
   . ثعلب مشتمل على آثير من هذا المقصد

   . وهي ألفاظ انتخبها الكتاب وانتقوها من اللغة استحسانًا لها وتميزًا لها في الطالوة والرشاقة على غيرها

   . ما رأيت أمثل طريقة من هؤالء الكتاب فإنهم التمسوا من األلفاظ ما لم يكن متوعرًا حوشيًا وال ساقطًا سوقيًا قال الجاحظ

   . أن الكتاب غربلوا اللغة وانتقوا منها ألفاظًا رائقة استعملوها  : وقد ذآر ابن األثير في المثل السائر
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في المدح فالن غرة القبيلة وسنامها وذؤابتها وذروتها وهو نبعة أرومته وأبلق فاألسماء آقولك   : ثم هذه األلفاظ أسماء وأفعال
أصلح الفاسد ولم الشعث ورأب الشعب وضم النشر ورم   : آتيبته ومدرة عشيرته ونحو ذلك واألفعال آقولك في إصالح الفاسد

   . الرث وجمع الشتات وجبر الكسر وأسا الكلم ورقع الخرق ورتق الفتق وشعب الصدع

   . وفي آتاب األلفاظ لعبد الرحمن بن عيسى الكاتب آفاية من ذلك وله مختصر أربى عليه وفي آنز الكتاب لكشاجم ما فيه مقنع

المقصد الرابع في آيفية تصرف الكاتب في األلفاظ اللغوية وتصريفها في وجوه الكتابة ال خفاء أنه إذا أآثر من حفظ األلفاظ 
مترادفة على المعنى الواحد والمتقاربة المعاني تمكن من التعبير عن المعاني التي يضطر إلى الكتابة اللغوية وعرف األلفاظ ال

   . فيها بالعبارات المختلفة واأللفاظ المتباينة وسهل عليه التعبير عن مقصوده وهان عليه إنشاء الكالم وترتيبه

المعنى الواحد بعبارات متعددة ما يرشد إلى الطريق في ذلك وفي األمثلة التي أوردها آشاجم في آنز الكتاب حيث يعبر عن 
   . يهدي إلى سلوك الجادة الموصلة إلى القصد منه

قد جعلك اهللا من نبعة طابت مغارسها أرومة رسخت   : وهذه نسخة مكاتبة منه في التهنئة بمولود يستضاء بها في ذلك وهي
آت عالئقه جوهر شاعت مكارمه عنصر بسقت فروعه محتد ذاعت عروقها شجرة زآت غصونها فرع شرفت منابته معدن ز

محامده أصل نجبت مآثره سنخ خلصت مناقبه نصاب صرحت مفاخره نجر نمت مساعيه أصل فضلت معالمه عنصر نصرت 
   . محاسنه منتمى آثرت مناقبه

مال نعمة آاملة السعادة غبطة تصل فالزيادة فيها زيادة في جوهر الكرم مظاهر في محو ثرى اإلفضال ذخيرة نفيسة لذوي اآل
   . إلى األحرار ابتهاج لذوي األخطار

فتولى اهللا نعمه عندك بالحراسة الوافية بالوالية الكافية الكفاية المتظاهرة الدفاع الكالي الحفاظ الداعي الصنع الجميل الدفاع 
   . الحسن العافية المتكاتفة

المبارك الفرع الطيب السليل الرضي الولد الصالح االبن السار الثمرة المثمرة الساللة وبلغني الخبر بهبة اهللا المستجدة الولد 
   . الزآية النجل الميمون الذي عمر أفنية السيادة

زاد في مواثيق العهد والرياسة أرسى قواعد السيادة ثبت أساس الرفعة أوثق عر المجد مكن أرآان الفضل وطد أساس المكارم 
أبد أواخي الكرم أبرم حبال الجود أمر أسباب الطول شيد بنيان الكمال أحصف أيدي السماحة أحكم قوى أآد عالئق الشرف 

   . الرجاحة أوثق عقد العال رفع دعائم الظهارة أنار أعالم الغارة أظهر عالمات الخير

   . فتباشرت به ابتهجت اجتذلت اغتبطت فرحت سررت استبشرت

   . يدًا ميمونًا مبارآًا طيبًا عزيزًا سعيدًا ظهيرًا عونًا ناصرًا راجحًا زآيًا وزرًا ملجأجعله اهللا برًا تقيًا سيدًا حم

يتقيل سلفه ويقتفي أثرهم يسلك منهاجهم يسن سنتهم يتبع قصدهم يسير سيرتهم يسعى مساعيهم ينحو مثالهم يحذو حذوهم 
   . يتخلق بأخالقهم يتبصر بصيرته من ينوط أفعالهم يترسم رسومهم

وأيمن به عددك آثر به ذريتك أراك فيه غاية أملك شفعه اهللا بإخوة بررة وفقه اهللا ألداء حقك جعله خير خلف آما هو لخير 
   . سلف

زين به العشيرة وهب له النماء بلغ به أآأل العمر مكن له في رفيع المراتب حقق فيه فراستك وهب له تمام الفضيلة وأوزعك 
الثكل سرك بفائدته أسعدك برؤيته أطاب عيشك به متعك بعطيته ألهمك شكر ما خولك واصل لك الشكر عليه أجارك فيه من 

   . المزيد برحمته

   . فإنه إذا أراد الكاتب أن يستخرج من ألفاظ هذا الكتاب عدة آتب بتهنئة بولد فعل
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الكرم فتولى اهللا نعمه عندك بالحراسة وبلغني قد جعلك اهللا من نبعة طابت مغارسها فالزيادة فيها زيادة في جوهر   : آما إذا قال
ه الخبر بهبة اهللا الجديدة المستجدة الولد المبارك الذي عمر أفنية السيادة فتباشرت به جعله اهللا تعالى برًا تقيا يتقيل سلفه وأيمن ب

   . عددك وأوزعك الشكر عليه وواصل لك المزيد برحمته آان ذلك آتابًا آافيًا في هذا النوع

   . تأمل ذلك وقس عليهف

النوع الثاني المعرفة باللغة العجمية وهي آل ما عدا العربية من الترآية والفارسية والرومية والفرنجية والبربرية والسودان 
   . وغيرهم وفيه مقصدان

له إلى معرفة لغة المقصد األول في بيان وجه احتياج الكاتب إلى معرفة اللغات العجمية ال يخفى أن الكاتب يحتاج في آما
الكتب التي ترد عليه لملكه أو أميره ليفهمها ويجيب عنها من غير إطالع ترجمان عليها فإنه أصون لسر ملكه وأبلغ في بلوغ 

   . مقاصده

قال لي رسول اهللا   : وقد روى محمد بن عمر المدائني في آتاب القلم والدواة بسنده إلى زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنه قال
فتعلمتها في ستة عشر يومًا   !  " إنه يرد علي أشياء من آالم السريانية ال أحسنها فتعلم آالم السريانية   "   : لى اهللا عليه وسلمص

   . قلت ال  " أتحسن السريانية فإنه يأتيني آتب بها   "   : قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : وفي رواية قال

فتعلمتها في سبعة عشر يومًا فكنت أجيب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقرأ آتب يهود إذا وردت   !  " فتعلمها   " قال 
  " يا زيد تعلم آتاب يهود فإني واهللا ال آمن يهود على آتابي   "   : قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : عليه وفي رواية قال

شرة ليلة حتى حذقته فكنت أقرأ له آتبهم إذا آتبوا إليه وأجيب إذا آتب وفي رواية فتعلمت آتابتهم فما مر لي ست ع  : قال
   . العبرانية بدل السريانية

بل قد قيل إن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يفهم اللغات آلها وإن آان عربيًا ألن اهللا تعالى بعثه   : قال محمد بن عمر المدائني
   . الذي يبعث نبيًا إلى قوم ال يفهم عنهم ولذلك آلم سلمان بالفارسيةإلى الناس آافة ولم يكن اهللا ب

سئل ابن عباس هل تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفارسية قال نعم دخل عليه سلمان   : وساق بسنده إلى عكرمة أنه قال
   . أظنه مرحبًا وأهًال  : فقال له درسته وسادته قال محمد بن أميل

ون النبي صلى اهللا عليه وسلم إنما أمر زيدًا بتعلم آتابة السريانية أو العبرانية لتحريم الكتابة عليه ال أنه أمره بتعلم وحينئذ فيك
   . لغتهم

المقصد الثاني في بيان ما يتصرف فيه الكاتب من اللغة العجمية اعلم أن الذي ينبغي له تعلمه من اللغات العجمية هو منا تتعلق 
   . المخاطبة والمكاتبةبه حاجته في 

آما غلبت   : أما المخاطبة فبأن يكون لسان ملكه بعض األلسن العجمية أو آان الغالب عليه لسان عجمي مع معرفته بالعربية
اللغة الترآية على ملوك الديار المصرية وآما غلبت اللغة الفارسية على ملوك بالد العراق وفارس وآما غلب لسان البربر 

الد المغرب مع تبعية عسكر آل ملك في اللسان الغالب عليه له في ذلك فيحتاج الكاتب إلى معرفة لسان السلطان على ملوك ب
من فهم الخطاب وتفهيمه وسرعة إدراك ما يلقى إليه من ذلك   : الذي يتكلم به هو وعسكره ليكون أقرب إلى حصول قصده
ة والتقريب بالموافقة في اللسان فإن الشخص يميل إلى من يخاطبه وتأدية ما يقصد تأديته منهن مع ما يحصل له من الحظو

   . من العلماء والكتاب ومن في معناهم على ما هو معلوم مشاهد  : بلسانه ال سيما إذا آان يتكلم بالترآية

بها فإن في ذلك  وأما المكاتبة فبأن يكون يعرف لسان الكتب الواردة على ملكه ليترجمها له ويجيب عنها بلغتها التي وردت
وقعًا في النفوس واستجالبًا للقلوب وصونًا للسر عن اطالع ترجمان عليه وأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم لزيد ابن ثابت بتعلم 

   . السريانية أو العبانية على ما تقدم ظاهر في طلب ذلك من الكاتب وحثه عليه
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كتب به في تلك اللغة آالغة الفارسية واللغة الرومية واللغة الفرنجية أحدهما ما له قلم ي  : ثم اللغات العجمية على ضربين
   . ونحوها فإن آل منها قلما يخصه يكتب به في تلك اللغة

   . والثاني ما ليس له قلم يكتب به وهي لغات القوم الذين تغلب عليهم البداوة آالترك والسودان

د الشمال المعروف في القديم ببيت برآة واآلن بمملكة أزبك باللغة المغلية وألجل ذلك ترد الكتب من القانات ملوك الترك ببال
   . بالخط العربي وترد الكتب الصادرة عن ملوك السودان باللفظ العربي والخط العربي

ممن للغته آالكتب الواردة من ملوك الروم والفرنج ونحوهما   : أما اللغات التي لها أقالم تخصها فإن آتبهم ترد بخطهم ولغتهم
   . قلم يخصه على اختالف األلسنة واللغات

النوع الثالث المعرفة بالنحو وفيه مقصدان المقصد األول في بيان وجه احتياج الكاتب إليه ال نزاع أن النحو هو قانون اللغة 
   . ه وآنز إنفاقهالعربية وميزان تقويمها وقد تقدم في النوع األول أن اللغة العربية هي رأس مال الكاتب وأس مقال

ليرتسم اإلعراب   : وحينئذ فيحتاج إلى المعرفة بالنحو وطرق اإلعراب واألخذ في تعاطي ذلك حتى يجعله دأبه ويصيره ديدنه
   . في فكره ويدور على لسانه وينطلق به مقال قلمه وآلمه ويزول به الوهم عن سجيته ويكون على بصيرة من عبارته

ة بأعلى رتبة ولحن في آالمه ذهبت محاسن ما أتى به وانهدمت طبقة آالمه وألغي جميع ما حسنه فإنه إذا أتى من البالغ
   . ووقف به عند ما جهله

وهو أول ما ينبغي إثبات معرفته على أنه ليس مختصًا بهذا العلم خاصة بل بكل علم ال بل ينبغي معرفته   : قال في المثل السائر
   . ليأمن معرة اللحنلكل أحد ينطق باللسان العربي 

ولم يزل الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم يحثون على تعلم العربية وحفظها   : قال صاحب الريحان والريعان
   . والرعاية لمعانيها إذ هي من الدين بالمكان المعلوم والمحل المخصوص

تعلموا العربية   : عنه ونحن بأذربيجان يأمرنا بأشياء ويذآر فيهاأتانا آتاب عمر بن الخطاب رضي اهللا   : قال عثمان المهري
   . فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة

إن الوليد بن عبد الملك يعبث بي ويحتقرني فدخل خالد على عبد الملك   : وآان لخالد بن يزيد بن معاوية أخ فجاءه يومًا فقال
والوليد عنده فقال يا أمير المؤمنين !  إن الوليد قد احتقر ابن عمه عبد اهللا واستصغره وعبد الملك مطرق فرقع رأسه وقال :   "  إن 

اآلية فقال عبد الملك :  أفي عبد اهللا تكلمني وقد  اآلية فقال خالد  "  وإذا أردنا أن نهلك قرية  "  الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها  " 
أفعلي الوليد تعول فقال عبد اهللا يلحن فإن أخاه خالد في آالم آثير طويل ليس هذا   : دخل علي فما أقام لسانه لحنًا فقال خالد

   . موضع ذآره

   . أيسر أحدآم أن يكون لسانه آلسان عبده وأمتهما ضر أحدآم لو تعلم من العربية ما يصلح به لسانه   : وقال الرشيد يومًا لبنيه

   . ومن آالم مالك بن أنس اإلعراب حلي اللسان فال تمنعوا ألسنتكم حليها

   . وهللا در أبي سعيد البصري

قال النحو يبسط من لسان األلكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم األلسن   : حيث يقول
واللحن قبيح في آبراء الناس وسراتهم آما أن اإلعراب جمال لهم وهو يرفع الساقط من السلفة   : صاحب الريحان والريعان

   . ويرتقي به إلى مرتبة تلحقه بمن آان فوق نمطه وصنفه
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لى ضده حتى يفهم السامع خالف وإذا لم يتجه اإلعراب فسد المعنى فإن اللحن يغير المعنى واللفظ ويقلبه عن المراد به إ  : قال
   . المقصود منه

  وقد روي أن إعرابيًا سمع قارئًا يقرأ  "  إن اهللا بريء من المشرآين ورسوله  "  . 

اهللا عنه فأمر أن ال  أو بريء اهللا من رسوله فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي  : بجر رسوله فتوهم عطفه على المشرآين فقال
   . يقرأ القرآن إال من يحسن العربية

   . على أن الحسن قد قرأها بالجر على القسم وقد ذهب على األعرابي فهم ذلك لخفائه

برفع األول ونصب الثاني فوقع في الكفر بنقل فتحة إلى ضمة وضمة إلى  وقرأ آخر :   "  إنما يخشى اهللا من عباده العلماء  " 
   . فتنبه لذلك وتفطن له  ! يا هذا إن اهللا تعالى ال يخشى أحدًا  : فتحة فقيل له

   . أشهد أن محمدًا رسول اهللا بفتح رسول اهللا فتوهم أنه نصبه على النعت فقال يفعل ماذا  : وسمع أعرابي رجًال يقول

   . فظن أنه يسأله عن شين به فقال عظم في وجهي وقال رجل آلخر ما شأنك بالنصب

   . آيف أهلك بكسر الالم وهو يريد السؤال عن أهله فتوهم أنه يسأله عن آيفية هالك نفسه فقال صلبًا  : وقال رجل ألعرابي

   . إن أبونا مات وإن أخينا وثب على مال أبانا فأآله  : ودخل رجل على زياد بن أبيه فقال

للذي أضعته من آالمك أضر مما أضعته من مالك وقيل لرجل من أين أقبلت فقال من عند أهلونا فحسده أخر حين   : فقال زياد
   .  "سمعه وظن ذلك فصاحة فقال أنا واهللا أعلم من أين أخذها من قوله :   "  شغلتنا أموالنا وأهلونا  

   . ا من نفسهفأضحك آل منهم

وآان من يؤثر عقله من الخلفاء يعاقب على اللحن وينفر من خطإ القول وال يجيز أن يخاطب   : قال صاحب الريحان والريعان
   . وهو الوجه  : به في الرسائل البلدانية وال أن يوقف به على رؤوسهم في الخطب المقامية قال

   . األفعال فكيف في إحكام األقوال فأنديتهم مطلب الكمال ومظان الصواب في إحكام

وجه إلي إسحاق بن إبراهيم المصعبي وهو أمير فأحضرني فلم أدر ما السبب فلما قربت من مجلسه   : قال ابن قادم النحوي
ومر غير متلبث   ! تلقاني آاتبه على الرسائل ميمون بن إبراهيم وهو على غاية الهلع والجزع فقال لي بصوت خفي إنه إسحاق

حتى رجع إلى إسحاق فراعني ما سمعت فلما مثلت بين يديه قال آيف يقال وهذا المال مال أو وهذا المال ماًال فعلمت ما أراد 
  : ميمون الكاتب فقلت له الوجه وهذا المال مال ويجوز وهذا المال ماًال فأقبل إسحاق على ميمون آاتبه بغلظة وفظاظة ثم قال

ورمى بكتاب آان في يديه فسألت عن الخبر فإذا بميمون قد آتب عن إسحاق إلى المأمون   ! يجوزالزم الوجه في آتبك ودع ما 
  : وهذا المال ماًال فخط المأمون على الموضع من الكتاب ووقع بخطه في حاشيته  : وهو ببالد الروم وذآر ماًال حمله إليه فقال

ال   : ءة الكتاب فقامت عند إسحاق فكان ميمون الكاتب بعد ذلك يقولتكاتبني باللحن ويقال إنه لم يتجاوز موضع اللحن في قرا
   . أدري آيف أشكر ابن قادم بقى علي روحي ونعمتي

   . قنع آاتبك هذا سوطًا معاقبة على لحنه  : ووقف بعض الخلفاء على آتاب لبعض عماله فيه لحن في لفظه فكتب إلى عامله

   . هل العلم وبحسبه آانت الرغبة في طلبه والحذر من الزللآان هذا مقدار أ  : قال أحمد بن يحيى

فكيف لو أبصر بعض آتاب زماننا هذا قلت قد قال ذلك في زمانه هو وفي الناس بعض الرمق   : قال صاحب الريحان والريعان
   .  " تلك أمة قد خلت   " والعلم ظاهر وأهله مكروون وإال فلو عمر إلى زماننا نحن لقال 
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رجع في المعرفة النحو إلى التلقي من أفواه العلماء الماهرين فيه والنظر في الكتب المعتمدة في ذلك من آتب المتقدمين ثم الم
   . والمتأخرين

   . من المبسوطات والمختصرات والمتوسطات أآثر من أن يأخذها الحصر  : واعلم أن آتب النحو

   . المفصل للزمخشري والكافية البن الحاجب ومن الكتب المعتمدة في زماننا عند أبناء المشرق

   . آالتسهيل والكافية الشافية واأللفية وغير ذلك من آتب ابن مالك وغيرها  : وعند المصريين آتب ابن مالك

وقد صار أآثر الناس يطعن على متعلمي العربية جهًال وتعديًا حتى إنهم يحتجون بما يزعمون أن   : قال أبو جعفر النحاس
وهذا آالم ال معنى له ألن أول الفقه شغل وأول الحساب شغل وآذا   : النحو أوله شغل وآخره بغي قال  : اسم بن مخيمرة قالالق

   . أوائل العلوم

   . أفترى الناس تارآين العلوم من أجل أن أولها شغل

واستحقر من يلحن فهذا موجود في غيره  وأما قوله وآخره بغي إن آان يريد به أن صاحب النحو إذا حذقه صار فيه زهو  : قال
   . من العلوم

من الفقه وغيره في بعض الناس وإن آان مكروهًا وإن آان يريد بالبغي التجاوز فيما ال يحل فهذا آالم محال فإن النحو إنما 
   . هل السماءهو العلم باللغة التي نزل لها القرآن وهي لغة النبي صلى اهللا عليه وسلم وآالم أهل الجنة وآالم أ

وقد آان الكتاب فيما مضى أرغب الناس في علم النحو وأآثرهم تعظيمًا للعلماء حتى دخل فيهم من ال   : ثم قال بعد آالم طويل
يستحق هذا االسم فصعب عليه باب العدد فعابوا من أعرب الحساب وبعدت عليهم معرفة الهمزة التي ينضم وينفتح ما قبلها أو 

   . يقرؤه بزيادة ألف ال معنى لها في آالم آخر يتعلق بالهجاء ليس هذا موضع لذآره  : رآة ما قبلها فيكتبونتختلف حرآتها وح

أما التعمق في اإلعراب والمبالغة فيه فإن حكمه في االستكراه حكم التقعر في الغريب وقد آانوا يذمون من يتعاناه ويسخرون 
   . بمن يتعاطاه

بن عمر النحوي رجًال إلى بالل بن أبي بردة فجعل عيسى يشبع اإلعراب ويتعمق في األلفاظ  خاصم عيسى  : قال األصمعي
ألن يذهب بعض حق هذا أحب إليه من ترآه اإلعراب فال تتشاغل به واقصد   : وجعل الرجل ينظر إليه فقال له القاضي

   . بحجتك

واهللا   : لي على هذا درهمان فقال خصمه  ! لح اهللا القاضيأص  : وخاصم نحوي نحويًا آخر عند بعض القضاة في دين عليه فقال
   . إن هي إال ثالثة دراهم ولكنه لظهور اإلعراب ترك من حقه درهمًا  ! أصلحك اهللا

فهذا وشبهه قد صار مذمومًا والمتشبث به ملومًا ولذلك آان بعض الكتاب لشدة اقتداره على اإلعراب يعرب آالمه وال يخيل 
نه يعرب فإن عرض مع التعمق في اإلعراب لحن آان ذلك أبلغ في الشناعة وأجدر بتوجه اللوم على صاحبه إلى السامع أ

   . والسخرية من المتكلم به

   . إن أقبح اللحن لحن أصحاب التقعير والتشديق والتمطيط والجهورية والتفخيم  : وقد قال الجاحظ

   . ريق السابلة وبقرب مجامع األسواقوقال وأقبح من ذلك لحن األعاريب النازلين على ط

   . وعلى الجملة فالنحو ال يستغنى عنه وال يوجد بد منه إذ هو حلي الكالم وهو له آما قيل آالملح في الطعام
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والجهل بالنحو ال يقدح في فصاحة وال بالغة ولكنه يقدح في الجهل به نفسه ألنه رسوم قوم تواضعوا   : قال في المثل السائر
وهم الناطقون باللغة فوجب اتباعهم ولذلك لم ينظم الشاعر شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول أو ما جرى  عليه

   . مجراهما وإنما عرضه إيراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبالغة

اء زيد راآب بالرفع لو لم يكن حسنًا إال بأن يقال جاء زيد راآبًا ألنه إذا قيل ج  : ولذلك لم يكن اللحن قادحًا في نفس الكالم  : قال
بالنصب لكان النحو شرطًا في حسن الكالم وليس آذلك فتبين أنه ليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعراب آلماته وإنما 

لجماعة من الشعراء  الغرض أمر وراء ذلك وهكذا يجري الحكم في الخطب والرسائل من المنثور مع ما حكي أن اللحن وقع
يا خير من آان من يكون إال النبي الطاهر المأمون فرفع المستثنى من   : المتقدمين في شعرهم آقول أبي نواس في محمد األمي

أرأيت همة ناقتي في ناقة نقلت يدًا سرحًا وخفًا مجمرا ترآت دخان الرمث في أوطانها طلبًا لقوم   : الموجب وآقول المتنبي
عنبرا وتكرمت رآباتها عن مبرك تقعان فيه وليس مسكًا أذفرا فجمع في حالة التثنية ألن الناقة ليس لها إال رآبتان يوقدون ال

   . وقد قال رآباتها

   . واعلم أن اللحن قد فشا في الناس واأللسنة قد تغيرت حتى صار التكلم باإلعراب عيبًا والنطق بالكالم الفصيح عيًا

حال الزمان والجري على منهاج الناس أن يحافظ على اإلعراب في القرآن الكريم واألحاديث النبوية وفي  والذي يقتضيه  : قلت
الشعر والكالم المسجوع وما يدون من الكالم ويكتب من المراسالت ونحوها ويغتفر اللحن في الكالم الشائع بين الناس الدائر 

مخاطباتهم وعلى ذلك جرت سنة الناس في الكالم مذ فسدت األلسنة  على ألسنتهم مما يتداولونه بينهم ويتحاورون به في
وتغيرت اللغة حتى حكي أن الفراء مع جاللة قدره وعلو رتبته في النحو دخل يومًا على الرشيد فتكلم بكالم لحن فيه فقال 

إن طباع أهل البدو   ! أمير المؤمنينيا أمير المؤمنين إنه قد لحن فقال الرشيد للفراء أتلحن يا يحيى فقال يا   : جعفر بن يحيى
   . اإلعراب وطباع أهل الحضر اللحن فإذا حفظت أو آتبت لم ألحن وإذا رجعت إلى الطبع لحنت فاستحسن الرشيد آالمه

 ومتى سمعت حفظك اهللا نادرة من آالم اإلعراب فإياك أن تحكيها إال مع إعرابها  : وقد قال الجاحظ في آتابه البيان والتبيين
ومخارج ألفاظها فإنك إن غيرتها بأن لحنت في إعرابها أو أخرجتها مخرج آالم المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية 

وعليك فضل آبير وإن سمعت نادرة من نوادر العوام وملحة من ملحهم فإياك أن تستعمل لها اإلعراب أو تتخير لها لفظًا حسنًا 
   . ا من صورتها التي وضعت لها ويذهب استطابتهم إياهافإن ذلك يفسد اإلمتاع بها ويخرجه

واللحن من الجواري الظراف ومن الكواعب النواهد ومن الشواب المالح ومن ذوات الخدور أيسر وربما استملح الرجل   : قال
غاء إذا آانت حديثة ذلك منهن ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف ولكن إذا آان اللحن على سجية سكان البلد آما يستملحون اللث

   . السن فإذا أسنت واآتهلت سئم ذلك االستمالح

أمغطى مني على بصري للحب أم أنت أآمل الناس   : وممن استملح اللحن في النساء مالك بن أسماء فقال في بعض نسائه  : قال
حديث ما آان لحنا والناس في ذلك حسنا وحديث ألذه هو مما تشتهيه األسماع يوزن وزنا منطق صائب وتلحن أحيا نًا وخير ال

آله بحسب البالد وأهلها أال ترى أن العرب وإن تغيرت ألسنتهم بمخالطة من عداهم فإنهم ال يخلو آالمهم من موافقة اإلعراب 
   . في بعض الكالم والجري على قواعد العربية خصوصًا عرب الحجاز وأهل البادية منهم

هل المدينة ألسنة ذلقة وألفاظ حسنة وعبارة جيدة واللحن في عوامهم فاش وعلى من لم وقد قال الجاحظ في أثناء آالمه وأل
   . ينظر منهم في النحو غالب

أحدهما اإلعراب وما يلحق   : المقصد الثاني في آيفية تصرف الكاتب في علم العربية واعلم أن انتفاع الكاتب بالنحو من وجهين
سب لكثرة استعماله في األلقاب ونحوها وآذلك العدد فإنه مما يقع فيه اللبس على المبتدئ به ومن أهم ما يعتنى به من ذلك الن

   . ومحل ذلك آله آتب النحو

الثاني فيما يقع الكاتب فيه بطريق العرض فيحتاج من ذلك إلى معرفة النحاة ومشاهير أهل العربية آأبي األسود الدؤلي و 
المازني وغيرهم من المتقدمين وابن عصفور وابن مالك وابن معطي وغيرهم من سيبويه والفراء وأبي علي وأبي عثمان 

من المبسوطات والمختصرات من آتب المتقدمين والمتأخرين   : المتأخرين وآذلك أسماء آتبهم المشهورة في هذا الفن
بر والحال والتمييز وألقاب من ذآر االسم والفعل والمعرفة والنكرة والمبتدأ والخ  : ومصطلحاتهم التي اصطلحوا عليها
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من الرفع والنصب والجر والجزم وغير ذلك مما تجري به عباراتهم ويدور على ألسنتهم في استعماالتهم من قولهم   : اإلعراب
   . ضرب زيد عمرًا ونحو ذلك ليدرج ما عن له من ذلك في خالل آالمه حيث احتاج إليه في التواقيع والمكاتبات وغيرها

وهو زيد الزمان الذي يضرب به المثل وعمرو األوان وقد آثر من سيبويه الملل ومازني   : عريف في وصية نحويقال في الت
الوقت لكنه لم يستبح اإلبل وآسائي الدهر الذي لو تقدم لما اختار غيره الرشيد للمأمون وذو السؤدد ال أبو األسود على أنه ذو 

   . السابقة واألجر الممنون

   . المأثور والقدر المرفوع ولواؤه المنصوب وذيل فخاره المجروروهو ذو البر 

   . والمعروف بما ال ينكر لمثله من الحزم والذاهب عمله الصالح بكل العوامل التي لم يبق منها لسحوده إال الجزم

   . وهو ذو األبنية التي ال يفصح عن مثلها اإلعراب وال يعرف أفصح منها فيما أخذ عن األعراب

   . الذي أصبحت أهدابه فوق عمائم الغمائم ثالث ولم يزل طول الدهر يشكر منه أمسه ويومه وغده وإنما الكلمات ثالثو

   . فليتصد لإلفادة وليعلمهم مثل ما ذآر فيه من علم النحو نحو هذا وزيادة

   . أوليكن للطلبة نجمًا به يهتدي وليرفع بتعليمه قدر آل حبر يكون حبرًا له وهو المبتد

   . وليقدم منهم آل من صلح للتبريز واستحق أن ينصب إمامًا بالتمييز

   . وليورد من موارده أعذب النطاف وليجر إليه آل مضاف إليه ومضاف

   . وليوقفهم على حقائق األسما ويعرفهم دقائق البحوث حتى اشتقاق االسم هل هو من السمو أو من السما

المنقولة والعربية الخالصة ويدلهم على أحسن األفعال ال ما يتشبه بصفات آان وأخواتها من وليبين لهم األسماء العجمية 
   . األفعال الناقصة وليحفظهم المثل وآلمات الشعراء ولينصب نفسه لحد أذهان بعضهم ببعض نصب اإلغراء

   . بقوة وال غاية بعسف وليعامل جماعة المستفيدين منه بالعطف ومع هذا آله فليترفق بهم فما بلغ أحد علمًا

   . وألنه في البيان ذو االنتقاد واالنتقاء  : وآما قال الشيخ جمال الدين بن نباته رحمه اهللا من جملة توقيع مدرس

   . والعربي الذي آان لرقاب الفضالء ابن مالك فإن قريبه أبو البقاء

وال زال   ! حرس اهللا نعمة موالي  : ليه في هذا الباب وهيوآما آتب القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر في رسالة اقترحت ع
آلم السعد من اسمه وفعله وحرف قلمه يأتلف ومنادي جوده ال يرخم وأحمد عيشه ال ينصرف وال عدم مستوصل الرزق من 

   . ودبراعته التي ال تقف الوصل وال عدمت نحاة الجود من نواله آل موزون ومعدود ومن فضله وظله آل مقصور وممد

تفهمه أنا بلغنا أن فالنًا   ! وال خاطبت األيام ملتمسه إال بالم التوآيد وال عدوه إال بالم الحجود هذه المفاوضة إليه أعزه اهللا
   . أضمر سيدنا له فعًال غدا به منتصبًا للمكايد ومعتًال وليس موصوًال آالذي بصلة وعائد

   . وما ذاك إال ألن معرفتها داخلها التنكير

   . وقدر لها من االحتماالت أسوأ التقدير

   . ونعوت صحبته تكررت فجاز قطعها بسبب ذلك التكرير
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وسيدنا يعلم بالعلمية المدآون من اإلنافة وما إلضافته إلى جاللته من االنتماء الذي يجب أن يكون ألجله عيشه به خفضًا على 
   . اإلضافة

تكون جمع تكسير بل جمع سالمة وآية ال تكلف تعليمًا على وصول ألنه في الديوان  وآان الظن أن األشغال التي جمعت له ال
   . آالحرف ال يخبر به وال عنه والحرف لست له عالمة

أن يصبح معرب إحسانه مبنيًا وأن نزيل آرمه يكون للنكرات بأي محكيًا أو أن يأتي سيدنا بالماضي من األفعال في   ! وحاش هللا
   . معنى االستقبال

أو أن يجعل بدل غلطه اإلبدال لالشتمال أو يدغم من مودته مظهرا أو أنه ال يجعل لمبتدأ محبته مخبرا أو أن ال يكون له من 
وال زال حلمه يتناسى الهفوات ال يشتغل مفعوله عن فعله   ! أبنية تدبير سيدنا مصدرا وال برح سيدنا نسيج وحده في أموره

   . بضميره

معرفة بالتصريف ويجب على الكاتب المعرفة به ليعرف أصل الكلمة وزيادتها وحذفها وإبدالها فيتصرف فيها النوع الرابع ال
ألنه إذا أراد جمع الكملة أو تصغيرها أو النسبة إليها ولم يعرف األصل في حروف   : بالجمع والتصغير والنسبة إلهيا وغير ذلك

   . السبيل ونشأ من ذلك مجال للعائب والطاعن الكلمة وزيادتها وحذفها وإبدالها ضل حينئذ عن

وتظهر لك فائدة ذلك ظهورًا واضحًا فيما إذا قيل للنحوي الجاهل بعلم التصريف   : قال ضياء الدين بن األثير في المثل السائر
يقولون إذا آيف تصغير لفظة اضطراب فإنه يقول ضطيريب وال يالم في ذلك ألنه الذي تقتضيه صناعة النحو ألن النحاة 

آانت الكلمة على خمسة أحرف وفيها حرف زائد أو لم يكن حذفته منها نحو قولهم في منطلق مطيلق وفي جحمرش 
   . جحيمرش

ولفظة منطلق على خمسة أحرف وفيها حرفان زائدان هما الميم والنون إال أن الميم زيدت فيها لمعنى فلذلك لم تحذف وحذفت 
   . سية ال زيادة فيها وحذف منها حرف أيضًاالنون وأما لفظة جحمرش فخما

   . فإذا بنى النحوي على هذا األصل فإما أن يحذف من لفظة اضطراب األلف أو الضاد أو الطاء أو الراء أو الباء

وهذه الحروف غير األلف ليست من حروف الزيادة فال تحذف بل األولى أن يحذف الحرف الزائد ويترك الحرف األصلي 
ظة اضطراب حينئذ على ضطيريب ولم يعلم النحوي أن الطاء في اضطراب مبدلة من تاء وأنه إذا أريد تصغيرها فيصغر لف

   . تعاد إلى األصل الذي آانت عليه

فيقال ضتيريب فإن هذا مما ال يعلمه إال التصريفي والنحاة أطلقوا ما أطلقوه من ذلك اتكاًال منهم على تحقيقه من علم 
ن النحو والتصريف علم منفرد برأسه فتكليف النحوي الجاهل بعلم التصريف إلى معرفة ذلك آتكليفه ما التصريف إذ آل م

   . ليس من علمه

   . فثبت بما ذآر أن علم التصريف مما يحتاج إليه لئال يغلط في مثل ذلك  : قال

نعيم وهو من أآبر القراء السبعة قدرًا وأفخمهم ومن العجب أن يقال إنه ال يحتاج إلى معرفة التصريف وهذا نافع بن أبي   : قال
ألن الياء فيها ليست مبدلة   : شأنًا قد قال في معايش معائش بالهمز وهذه اللفظة مما ال يجوز همزه بإجماع من علماء العربية

بعدها حرف واحد  من همزة وإنما الياء التي تبدل من الهمزة في هذا الموضع تكون بعد ألف الجمع المانع من الصرف ويكون
وال يكون عينًا نحو سفائن ولم يعلم نافع األصل في ذلك فأخذ عليه وعيب عليه من أجله وذلك أنه اعتقد أن معيشة على وزن 

فعيلة تجمع على فعائل ومن ينظر إلى أن األصل في معيشة معيشة على وزن مفعلة ألن أصل هذه الكلمة من عاش لكن 
م مضارع فعل المعتل العين يفعل لتصح الياء نحو يعيش ثم تنتقل حرآة العين إلى الفاء أصلها عيش على وزن فعل ويلز

فتصير يعيش ثم يبني من يعيش مفعول فيقال معيوش به آما يقال مسيور به ثم يخفف ذلك بحذف الواو فيقال معيش به آما 
   . يقال مسير به ثم تؤنث هذه اللفظة فتصير معيشة
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   . إن نافعًا لم يدر ما العربية  : ثمان المازني فقال في آتابه في التصريفومن جملة من عابه أو ع

وقد لهوت عن جباية   : وحكى أبو جعفر النحاس أن عبيد اهللا بن سليمان نظر في بعض آتب الكتاب فإذا فيه حرف مصلح هو
   . وقد لهيت بالياء بدل الواو  : الخراج فاغتاظ وقال ال يحكه غيري فحكه فأصلحه

وآانت رسومهم مساناة ثم صارت مشاهرة ثم صارت مياومة   : قال وحكي عن أحمد بن إسرائيل مع تقدمه في الكتابة أنه قال
   . ثم صارت مساعاة فأخطأ وآطان يجب أن يقول مساوعة

هم بها وال إطالع لهم عليها وآثيرًا ما يقع أهل العلم في مثل هذه المواضع فكيف الجهال الذين ال معرفة ل  : قال في المثل السائر
وقد وقع الغلط ألبي نواس فيما وهو أظهر من ذلك   : وإذا علم حقيقة األمر في ذلك لم يقع الغلط فيما يوجب قدحًا وال طعنًا قال

آأن صغرى وآبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب فإن فعلى أفعل ال يجوز حذف األلف والالم منها وإنما 
ها من فعلى التي ال أفعل لها نحو حبلى إال أن تكون فعلى أفعل مضافة وها هنا قد عريت عن اإلضافة وعن األلف يجوز حذف

   . آأن الصغرى والكبرى أو آأن صغراها وآبراها  : والالم وآان الصواب أن يقال

بالقائم الثامن المستخلف   : قوله فانظر آيف وقع أبو نواس في مثل هذا الموضع مع قربه وسهولته وغلط أبو تمام أيضًا في
اطأدت قواعد الملك ممتدًا لها الطول فقال اطأدت والصواب اتطدت ألن التاء تبدل من الواو في موضعين أحدهما مقيس عليه 

منه  ألنك إذا بنيت افتعل من الوعد قلت اتعد وآذلك اتطدت في البيت فإنه وطد يطد آما يقال وعد يعد فإذا بني  : آهذا الموضع
افتعل قيل اتطدت وال يقال اطأد وأما غير المقيس فقولهم في وجاه تجاه وقالوا تكالن وأصله الواو ألنه من وآل فأبدلت الواو 

   . تاء لالستحسان

إن المخطئ في التصريف أندر وقوعًا من المخطئ في النحو ألنه قلما تقع له آلمة يحتاج في استعمالها إلى اإلبدال   : ثم قال
   . لنقل في حروفهاوا

   . والمعصوم من عصمه اهللا والكالم في تصرف الكاتب في التصريف على ما تقدم في النحو

المعرفة بعلوم المعاني والبيان والبديع وفيه مقصدان المقصد األول في وجه احتياج الكاتب إلى ذلك اعلم أنه لما آانت صناعة 
اء سنن البالغة وآانت هذه العلوم هي قاعدة عمود الفصاحة ومسقط حجر البالغة الكتابة مبنية على سلوك سبل الفصاحة واقتف

   . اضطر الكاتب إلى معرفتها واإلحاطة بمقاصدها

ليتوصل بذلك إلى فهم الخطاب وإنشاء الجواب جاريًا في ذلك على قوانين اللغة في الترآيب مع قوة الملكة على إنشاء األقوال 
صحاء والبلغاء من الخطب والرسائل واألشعار من جهة بالغتها وخلوها عن اللكن وتأدية المطلوب المرآبة المأخوذة عن الف

بها وتكميل األقاويل الشعرية نثرًا آانت أو نظمًا في بلوغها غايتها وتأدية ما هو مطلوب بها وأنها آيف تتعين بحسب 
بسط وقبض والشيء يذآر بضده فيذآر المحاسن بالذات األغراض لتفيد ما يحصل بها من التخيل الموجب النتقال النفس من 

   . والعيوب بالعرض

فإن صاحب العربية إذا أخل بطلب هذه العلوم وفرط في التماسها فاتته فضيلتها وعلقت به رذيلة   : قال أبو هالل العسكري
رديء ولفظ حسن وآخر قبيح وشعر فوتها وعفى على جميع محاسنه وعمى سائر فضائله ألنه إذا لم يفرق بين آالم جيد وآخر 

نادر وآخر بارد بان جهله وظهر نقصه وإذا أراد أن ينشئ رسالة أو يضع قصيدة وقد فاتته هذه العلوم مزج الصفو بالكدر 
   . وخلط الغرر بالعرر فجعل نفسه مهزأة للجاهل وعبرة للعاقل

ساء اختياره وقبحت آثاره فأخذ الرديء المردود وترك  وآذلك إذا أراد تصنيف آالم منثور أو تأليف شعر منظوم وتخطى هذه
   . الجيد المقبول فدل على قصور فهمه وتأخر معرفته

مع ما في هذه العلوم الثالثة من الوسيلة إلى فهم آتاب اهللا تعالى وآالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم اللذين منهما يستمد الكاتب 
   . منهما تستفاد سائر العلوم وتقتبس نفائس الفضائلشريف المعاني ويستعير فصيح األلفاظ بل 
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وقبيح لعمري بالقيه المؤتم به والقارئ المقتدى بهديه والمتكلم المشار إليه في حسن مناظرته وتمام آلته في مجادلته وشدة   : قال
الجهة التي يعرفها منها شكيمته في حجاجه وبالعربي الصليب والقرشي الصريح أن ال يعرف فهم إعجاز آتاب اهللا إال من 

   . الزنجي والنبطي وأن يستدل عليه بما يستدل به الجاهل الغبي

على أن الشيخ بهاء الدين السبكي رحمه اهللا قد ذآر في شرح تلخيص المفتاح أن أهل مصر ال يحتاجون إلى هذه العلوم وأنهم 
نون عن ذلك بما طبعهم اهللا تعالى عليه من الذوق السليم والفهم أما أهل بالدنا فهم مستغ  : يدرونها بالطبع فقال في أثناء خطبته

المستقيم واألذهان التي هي أرق من النسيم وألطف من ماء الحياة في المحيا الوسيم أآسبهم النيل تلك الحالوة وأشار إليهم 
غمار األعمار ويرون في مرآة بأصابعه فظهرت عليهم هذه الطالوة فهم يدرآون بطباعهم ما أفنت فيه العلماء فضًال عن األ

   . قلوبهم الصقيلة ما احتجب من األسرار خلف األستار

والسيف ما لم يلف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بصقال فيا لها غنيمة لم يوجف عليها من خيل وال رآاب ولم يزحف إليها 
تي هي نتيجة أو مادة لعمل البيان آاللغة والنحو بعدو عيدية وال بلحقا الحق وانسكاب سكاب فلذلك صرفوا هممهم إلى العلو ال

وأما أهل بالد الشرق الذين لهم اليد الطولى في العلوم وال سيما العلوم العقلية والمنطق   : ثم قال  : والفقه والحديث وتفسير القرآن
   . فاستوفوا هممهم الشامخة في تحصيله واستولوا بجدهم على جملته وتفصيله

   . ذا العلم فصدروا عنها بملء سجلهم وآيف ال وقد أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهمووردوا مناهل ه

   . فلذلك عمروا منه آل دارس وعبروا من حصونه المشيدة ما رقد عنها الحارس

   . وبلغوا عنان السماء في طلبه ولو آان الدين في الثريا لناله رجال من فارس

   . لق دونهم وظهر من مشكاة بالد الغرب المصباح فكأنما حيل بينه وبينهمإلى أن خرج عنهم المفتاح فكأن الباب أغ

   . وأدارت المنون على قطبهم الدوائر فتعطلب بوفاته من علومه أفواه المحابر وبطون الدفاتر

   . وانقطعت زهراتهم الطيبة عن المقتطف وتسلط على العضد لسان من يعرف آيف تؤآل الكتف

األئمة رحمهم اهللا من أهل تلك البالد بمن مخض هذا العلم فألقى للطالب زبدته ومحض النصح فنشر على  فلم نظفر بعد هؤالء
أعطاف العاري بردته وال حملت قبول القبول إلينا عنهم بطاقة وال حصلت للمتطلعين لهذا العلم على تلك األبواب طاقة وال 

   . ة تحري الفرقة ولم يبق إال رسوم هي من فضائلهم مسترقةرأينا بعد أن أنطمست تلك الشموس المشرقة واندرست طبق

من أطلع غصن قلمه من روض األذهان زهرة على ورقة وال من علق شنه بطبقتهم فيقال وافق شن طبقة بل رآدت بينهم في 
   . ورب آلمة تقول دعني  : هذا الزمان ريحه وخبت مصابيحه وناداهم األدب سواآم أعني

   . في ديار يهان بها الفتى إال بالء فعند ذلك أزمع هذا العلم الترحل وآذن بالتحول وما بعض اإلقامة

وإذا الكريم رأى الخمول نزيله في منزل فالرأي أن تيحوال وفزع إلى مصر فألقى بها عصا التسيار وأنشد من نادى من تلك 
   . الديار

حسن رحمه اهللا في بيان السبب والتعويل في انجبال أهل أقمت بأرض مصر فال ورائي تخب بي الرآاب وال أمامي ولقد أ
  : مصر على هذا العلم على عالقة الصهر والنسب حيث قال في أوائل خطبته في أثناء الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم

لما   : أهل مصر صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ما خفقت للبالغة راية مجد في بني غالب بن فهر وتعلقت بأزمة الفصاحة
   . لهم من نسب وصهر

وهذه العلوم وإن لم يضطر إليها   : قال الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي رحمه اهللا في آتابه حسن التوسل إلى صناعة الترسل
لم بها متمكن ذو الذهن الثاقب والطبع السليم والقريحة المطاوعة والفكرة المنقحة والبديهة المجيبة والروية المتصرفة لكن العا
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من أزمة المعاني وصناعة الكالم يقول عن علم ويتصرف عن معرفة وينتقد بحجة ويتخير بدليل ويستحسن ببرهان ويصوغ 
   . الكالم بترتيب

   . وحقيق ما قاله

ل آل فإن األديب والكاتب العاريين عن هذه العلوم قاصران عن أدنى رتب الكمال يحيدان وال يدريان آيف يجيبان فلو سئ
   . منهما عن علة معنى استحسنه أو لفظ استحاله أو ترآيب استجاده لم يقدر على اإلتيان بدليل على ذلك

 - إني أجد في آالم العرب حشو   : رآب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له  : وقد حكى اإلمام عبد القادر الجرجاني قال
وجدت العرب تقول عبد اهللا قائم ثم يقولون إن عبد اهللا قائم ثم يقولون إن عبد اهللا   : قال - فقال له أبو العباس في أي موضع 

ال بل المعاني مختلفة الختالف األلفاظ فقولهم عبد اهللا قائم إخبار عن   : لقائم فاأللفاظ متكررة والمعنى واحد فقال له أبو العباس
م إن عبد اهللا لقائم جواب على إنكار منكر قيامه فما أحار المتفلسف قيامه وقولهم إن عبد اهللا قائم جواب عن سؤال سائل وقوله

   . جوابًا

فإذا ذهب مثل هذا على الكندي فما الظن بغيره وإن آان من محاسن الكالم ما ال يحكم في امتزاجه بالقلوب غير الذوق 
ا هو لكن الغالب في الكالم أن يعلم سبب شيء به فتن الورى غير الذي يدعى الجمال ولست أدري م  : الصحيح آما قال الشاعر

   . تحسينه وتعليل مواد تمكينه ويجاب عن العلة في انحطاطه وارتفاعه ويذآر المعنى في ارتقائه من حضيض القول إلى يفاعه

ن األثير في آما قال أبو هالل العسكري في آتابه الصناعتين والوزير ضياء الدين ب  : وهذا العلم وإن شحن أئمة الكتاب  : قلت
المثل السائر والشيخ شهاب الدين محمود الحلبي في حسن التوسل فإنه ليس مختصًا بفن الكتابة هو آلة لكل آالم اقتضى 

   . البالغة آما أن المنطق آلة لكل العلوم العقلية التي يحتاج منها إلى تصحيح الفكر

ا وأآثر اعتماد أهل الزمان فيه على تلخيص المفتاح للقاضي وقد آثر الناس من المصنفات فيه آالرماني والجرجاني وغيرهم
   . جالل الدين القزويني فأغنى ما وضع فيه عن إيراده هنا

المقصد الثاني في آيفية انتفاع الكاتب بهذه العلوم غير خاف أنه إذا مهر فيه وعرف طرقه أتى في آالمه بالسحر الحالل 
فصاحة التامة والبالغة الكاملة من وجوه تحقيق الكالم وتحسينه وتدبيجه وتنميقه وإذا صاغ من ألفاظه ومعانيه ما يقضي له بال

   . فاتته هذه العلوم أو آان ناقصًا فيها نقصت صناعته بقدر ما ينقص من ذلك

بهم المثل ثم آما يحتاج إلى هذه العلوم بطريق الذات آذلك يحتاج إليها بطريق العرض من جهة المعرفة بالبلغاء الذين يضرب 
   . في البالغة آقس بن ساعدة وسحبان وائل وعمرو بن األهتم ونحوهم من بلغاء العرب وابن المقفع ونحوه من المحدثين

وهو رجل انتهى به العي إلى أنه اشترى ظبيًا بأحد عشر درهما فسأله سائل في الطريق وهو ممسك  -وآما قيل في عي باقل 
التعبير عن أحد عشر ففرق أصابعه العشرة وأخرج لسانه مشيرًا إلى أحد عشر فتفلت الظبي  بكم اشتريته فلم يحسن  : الظبي

   . وفر هاربًا

   . آالجرجاني والرماني  : وآمعرفة أئمة الصناعة

وآذلك المعرفة باألسماء التي اصطلح عليها أهلها من الفصل والوصل والتشبيه آما تقدم والمقابلة والمطابقة وغير ذلك من 
   . أنواعها

أما أحتياجه إلى المعرفة بأسماء البلغاء ولغة أهل الصناعة فألنه ربما احتاج إلى تفضيل بعض من يكتب له ممن ينسب مثله 
  : آما آتب الوزير ضياء الدين بن األثير في ذم آاتب  : إلى البالغة فيفضله بمساواته لبليغ من البلغاء أو إمام من أئمة الصنعة

ي أنه في الفصاحة أتانا وما داناه سحبان وائل بيانًا وعلمًا بالذي هو قائل فما زال عند اللقم حتى آأنه من العي لما هذا وهو يدع
أن تكلم باقل ومما أتى على ذآر جماعة من أهل هذا الشأن قولي في آالم قليل جاء ذآره في آخر رسالة آتبت بها في تقريظ 
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على أني أستقيل من التقصير في   : وهو -لشريف باألبواب السلطانية بالديار المصرية المقر الفتحي صاحب دواوين اإلنشاء ا
   . إطرائه والتعرض في مدحه لما ال أنهض بأعبائه

فلو أن الجاحظ نصيري وابن المقفع ظهيري وقس بن ساعدة يسعدني وسحبان وائل ينجدني وعمرو بن األهتم يرشدني لكان 
   . آتيه وإقراري بالقصور أولى مما أخفيه من توالي طوله وأياديه اعترافي بالتقصير أبلغ مما

وأما احتياجه إلى معرفة ألفاظ أهل الصناعة فألنه ربما ورى بها في تفاصيل آالمه ونحو ذلك آما آتب الشيخ زين الدين أبو 
وبعد فقد وقفت على   : في الحلي فقالبكر بن العجمي على البديعية التي نظمها عيسى العالية الشاعر مضاهيًا بها بديعية الص

هذه المعجزة التي أحيا بها عيسى ميت البديع وجود ما شاء فيها من التصريع والترصيع ورقم ألعطافها حلل التوشيح 
والتوشيع ونظم ألجياد أبياتها فرائد المعاني المستخرجة من بحر فكره على يد يراعه المريع وقلدها من درر لفظه بما هو 

من زهر الزهر على نهر المجرة وهاالت البدور وشنف المسامع منها بما هو أبهى من النور في العيون وأوقع من أزهى 
الشفاء في الصدور وأولج الليل في النهار بما طرس به الطروس وأطلع في ذلك الليل من ناصع معانيه نجومًا تزهي على 

ر عن وجوه حسان تفوق ابتسام ثغور األزاهر بين الخمائل وسلك الشموس وأودع المهارق شذورًا تزيف ذهب األصائل وتسف
في البديع طريقة مثلى أظهر فيها من شهد ألفاظه وجواهر معانيه ما حال وحلى ولم يدع للحلي في بهجتها محًال وأحسن 

حسن تصرفه إلى رآن التذييل والترشيح والتهلكم عليه من غير التفات لما أهمله ولم يتعرض إليه وعادت المعاني تأوي من 
شديد وتحوي بشبا أقالمه آل ما رامه من تأبيد التأبيد وتلقي مقاليدها منه إلى ملي بحسن التحليل والتحول في نظمه ونثره 
وتحكم لمن حكم له بكمال وصفه ووصف آماله بأنه نسيج وحده وفريد عصره وأجرى في حلبة البديع جياد أقالمه فحاز 

وارد النفس فارتوت واستخرجت من ظلماته جواهر البيان ونطقت بما هو المألوف من غرائب قصب الرهان وأصفى لها م
حكمه الحسان وتأملتها فوجدتها قد أجاد فيها براعة المطلع وبالغ في تحسين المنزع والمقطع ودخل جنان الجناس فاجتنى من 

باق وقابل وجوه حورها أحسن المقابلة آمنًا فيها من قطوفها الدانية ما راق واطردت له أنهارها فاستطرد منها في أعلى الط
االشتراك والمماثلة وأوضح الفروق بين التورية واإلبهام والتوجيه واالستخدام وأبان في التتميم نقص أبي تمام وأودب في 

ييل والتذنيب بل أتى إبهامه عقد الخناصر على نظمه وفوض بنزاهته التسليم له وطلب سلمه ولم يقنع بما فيه االآتفاء من التذ
في االستدارك على من تقدمه بالعجب العجيب معتمدًا في تكميل مقاصده االقتصار واإليجاز ولو ادعى اإلعجاز على الحقيقة 
ال المجاز لجاز وتحققت أن ليس له في هذا الفن مقاو وال مقاوم وال مساو وال مساوم فكم جلب من بحر براعته درة أشرقت 

المسودة وآم حلب من ثدي يراعته درة لها ألف زبدة وآم بلغ الناظر من وصف بيانه مجمع البحرين وسمع  في ليالي الفترة
ورأى من فصله الجزل وفضله الجزيل ما هو عين المراد ومراد العين وآم جال من عرائس أفكاره وابتكاره صباح الوجوه 

   . الصباح وخفق في الخافقين لمقاصده وبصائره جناح النجاح

وقد أصبحت آلماته لخصور الفرائد مناطق ولبدور الفوائد مشارق ولطالئع أسرار المباني آالت ولمطالع أقمار المعاني 
هالالت وقد وقعت حين وقفت على بديعيته هذه بين داءين آل منهما األخطر وبين أمرين أمرين آل منهما األعسر إن لم أآتب 

ن آتبت فقد فضحت نفسي وعرضتها للمعايب ولكني رحت على ظلعي متحامًال عليها شئيًا فقد أخللت بالفرض الواجب وإ
عاش البديع وآان ميتًا وانثنى بادي المحاسن زاهيًا محروسا النوع السادس   : وغدوت على حسب طاقتي في هذا الباب قائًال

وال بد   : آتابته قال في حسن التوسلحفظ آتاب اهللا العزيز وفيه مقصدان المقصد األول في بيان احتياج الكاتب إلى ذلك في 
للكاتب من حفظ آتاب اهللا تعالى وإدامة قراءته ومالزمة درسه وتدبر معانيه حتى ال يزال مصورًا في فكره دائرًا على لسانه 

إلى قيام قواطع ممثًال في قلبه ليكون ذاآرًا له في آالمه وآل ما يرد عليه من الوقائع التي يحتاج إلى االستشهاد به فيها ويفتقر 
 وآفى بذلك معينًا له على قصده ومغنيًا له عن غيره .   األدلة عليها  "  فلله الحجة البالغة  " 

  وقال جل وعز  "  تبيانًا لكل شيء  "  .  قال تعالى :   "  ما فرطنا في الكتاب من شيء  " 

   . لو ضاع لي عقال لوجدته في القرآن الكريم  : آان بعضهم يقول  : قال في المثل السائر

مع قصور آل وقد أخرج من الكتاب العزيز شواهد لكل ما يدور بين الناس في محاوراتهم ومخاطباتهم   : قال في حسن التوسل
لفظ ومعنى عنه وعجز اإلنس والجن عن اإلتيان بسورة من مثله آما حكي أن سائًال سأل بعض العلماء أين تجد في آتاب اهللا 

معنى قولهم  "  الجار قبل الدار  "  قال في قوله تعالى  "  ضرب اهللا مثًال للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتًا 
 فطلبت الجار قبل الدار ونظائر ذلك آثيرة .   في الجنة  " 
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فذهب أآثر العماء إلى جواز ذلك ما لم يحل عن لفظه   : وقد اختلف في جواز االستشهاد بالقرآن الكريم في المكاتبات ونحوها
   . ولم يتغير معناه

فقد ثبت في الصحيح :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آتب في آتابه إلى هرقل  "  قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى آلمة سواء 
إلى قوله مسلمون وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فكتب أبو بكر الصديق رضي  بيننا وبينكم  " 

   . ولكل امرئ ما اآتسب من اإلثم  " ه لعمر بن الخطاب اهللا عنه في عهد

 على ما سيأتي في ذآر عهود الخلفاء عن الخلفاء إن شاء اهللا تعالى .   وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  " 

وآتب علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه في آخر آتاب إلى معاوية وقد علمت مواقع سيوفنا في جدك وخالك وأخيك  "  وما هي 
   .من الظالمين ببعيد  "  

   .وقال للمغيرة بن شعبة لما أشار عليه بتولية معاوية  "  وما آنت متخذ المضلين عضدًا  "  

وآتب إلى عامل من عماله بعد البسملة  "  قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا المكيال والميزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال 
   .تعثوا في األرض مفسدين بقيت اهللا خير لكم إن آنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ  "  

   .وقال الحسن بن علي لمعاوية حين نازعه في الخالفة  "  وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين  "  

   . ويروى عن ابن عباس مثله

وآتب الحسن إلى معاوية :  أما بعد فإن اهللا بعث محمدًا صلى اهللا عليه وسلم رحمة لعالمين وآافة للناس أجمعين  "  لينذر من 
   .آان حيًا ويحق القول على الكافرين  "  

وآتب محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن علي إلى المنصور في صدر آتاب  "  طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبإ 
   .  "إلى قوله  "  ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما آانوا يحذرون   موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون  " 

ن غير نكير وذلك آله دليل ولم يزل العلماء وفضالء الكتاب يستشهدون بالقرآن الكريم في مكاتباتهم في القديم والحديث م
   . الجواز

أنسي نفسه حين   : ونقل عن الحسن البصري ما يدل تعلى آراهة ذلك حيث بلغه أن الحجاج أنكر على رجل استشهد بآية فقال
آتب إلى عبد الملك بن مروان :  بلغني أن أمير المؤمنين عطس فشمته من حضر فرد عليهم  "  يا ليتني آنت معهم فأفوز فوزًا 

   .عظيمًا  "  

وإذا صحت هذه الرواية عن الحسن فيمكن أن يكون إنكاره على الحجاج لكونه أنكر على غيره ما فعله   : قال في حسن التوسل
   . هو

   . وذهب بعضهم إلى أن يكون إنكاره على الحجاج لكونه أنكر على غيره ما فعله هو

وذهب بعضهم إلى أن آل ما أراد اهللا به نفسه ال يجوز االستشهاد به إال فيما يضاف إلى اهللا سبحانه مثل قوله :   "  ونحن أقرب 
 ونحو ذلك مما يقتضيه األدب مع اهللا تعالى .   وقوله  "  بلى ورسلنا لديهم يكتبون  "  إليه من حبل الوريد  " 

وإذا ضمنت اآليات في أماآنها الالئقة بها ومواضعها المناسبة لها فال شبهة فيما يصير للكالم من   : قال في المثل السائر
   . الفخامة والجزالة والرونق

   . كريم إقامة الحجة وقطع النزع وإذعان الخصمومن شرف االستشهاد بالقرآن ال  : قال في حسن التوسل
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قال في حسن التوسل :  وأين قول العرب - القتل أنفى للقتل -  لمن أراد االستشهاد في هذا المعنى من قوله تعالى  "  ولكم في 
وقد روي أن الحجاج قال لبعض العلماء :  أنت تزعم أن الحسين من ذرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  القصاص حياة  " 

فأتني على ذلك بشاهد من آتاب اهللا تعالى وإال قتلتك فقرأ عليه  "  ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
 فعيسى ابن بنته فأسكت الحجاج .   وآذلك نجزي المحسنين وزآريا ويحيى وعيسى  " 

   . وأيضًا فإن اآلية الواحدة تقوم في بلوغ الغرض وتوفية المقاصد ما ال تقوم به الكتب المطولة واألدلة القاطعة

غير فمن أخصر ما وقع في ذلك وأبلغ أنه آان على الروم بهرقلة في أيام الرشيد امرأة منهم وآانت تالطف الرشيد ولها ابن ص
فلما نشأ فوضت األمر إليه فعاث وأفسد وخاشن الرشيد فخافت على ملك الروم فقتلت ولدها فغضب الروم لذلك فخرج عليها 

أما بعد فإن هذه المرأة وضعتك موضع الشاه ووضعت   : رجل منهم يقال له يقفور فقتلها واستولى على الملك وآتب إلى الرشيد
   . فلما قرأ الكتاب  ! أني أنا الشاه وأنت الرخ فأد إلي ما آانت المرأة تؤدي إليكنفسها موضع الرخ وينبغي أن تعلم 

   . فأتوا بما لم يرتضه وآان الرشيد بسم اهللا الرحمن الرحيم  ! أجيبوا عنه  : قال للكتاب

   . من عبد اهللا هارون أمير المؤمنين إلى يقفور آلب الروم

   . تراه ال ما تسمعه والسالم على من اتبع الهدىأما بعد فقد فهمت آتابك والجواب ما 

ثم خرج في جمع له لم يسمع بمثله فتوغل في بالده وفتك وسبى فأوقد يقفور في طريقه نارًا شديدة فخاضها محمد بن يزيد 
رأسه وعن الشيباني وتبعه الناس حتى صاروا من ورائها فلما رأى يقفور أنه ال قبل له به صالحه على الجزية يؤديها عن 

   . سائر أهل مملكته

بسم   : وآتب ملك الروم إلى المعتصم يتوعده ويتهدده فأمر الكتاب أن يكتبوا جوابه فلم يعجبه مما آتبوا شيئًا فقال لبعضهم اآتب
   .اهللا الرحمن الرحيم أما بعد فقد قرأت آتابك وفهمت خطابك و الجواب ما ترى ال ما تسمع  "  وسيعلم  الكفار لمن عقبى الدار  "  

   . هذا مع ما ينسب إليه المعتصم من ضعف البصر بالعربية آما تقدم في الكالم على اللغة

   . وال يستكثر مثل ذلك على الطبع السليم والرجوع إلى سالمة العنصر وطيب المحتد

ألدفونش ملك الفرنج باألندلس آتب إلى يعقوب بن عبد المؤمن أمي المسلمين باألندلس ومثل ذلك في الجواب وأخصر منه أن ا
  : باسمك اللهم فاطر السموات واألرض والصالة على السيد المسيح ابن مريم الفصيح أما بعد  : بخط وزير له يقال له ابن الفخار

آما أنك أمير الملة الحنيفية وقد علمتم ما هم عليه رؤساء فال يخفى على ذي ذهن ثاقب وعقل الزب أني أمير الملة النصرانية 
جزيرة األندلس من التخاذل والتواآل واإلخالد إلى الراحة وأنا أسومهم الخسف وأخلي منهم الديار وأجوس البالد وأسبي 

نصرهم وقد أمكنتك يد الذراري وأقتل الكهول والشبان ال يستطيعون دفاعًا وال يطيقون امتناعًا فال عذر لك في التخلف عن 
القدرة وأنتم تعتقدون أن اهللا عز وجل فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم واآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا 

فلتقاتل عشرة منكم الواحد منا ثم بلغني أنك أخذت في االحتفال وأشرفت على ربوة اإلقبال وتماطل نفسك عامًا بعد عام وأراك 
وتؤخر أخرى ولست أدري إن آان الجبن أبطأك أو التكذيب بما أنزل عليك ربك ثم حكي لي أنك ال تجد إلى تقدم رجًال 

الجواز سبيًال لعلة ال يجوز لك التفخم به معها فأنا أقول ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك على أن تفي لي بالعهود والمواثيق 
ك بالمراآب والشواني وأجوز بحملتي إليك وأبارزك في اعز األماآن عليك واالستكثار من الرهن وترسل إلي بجملة من عبيد

فإن آانت لك فغنيمة وجهت إليك وهدية عظيمة مثلت بين يديك وإن آانت لي آانت يدي العليا عليك وأستوجب سيادة الملتين 
   . خير إال خيرهوالحكم على الدينين واهللا تعالى يسهل ما فيه اإلرادة ويوفق للسعادة ال رب غيره وال 

ونظير ذلك أن السلطان  "فكتب رحمه اهللا جوابًا على أعلى آتابه  "  ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود ال قبل لهم بها ولنخرجنهم
   . في إقامة دعوة بني العباس بمصرصالح الدين يوسف بن أيوب آتب إلى الديوان العزيز ببغداد آتابًا يعدد فيه مواقفه 

 فكتب جوابه من ديوان الخالفة  "  يمنون عليك أن أس
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 المقصد الثاني في آيفية استعمال آيات القرآن الكريم   

االستشهاد بالقرآن الكريم وهو   : أحدهما  : نواعلم أن تضمين الكالم بعض آي القرآن الكريم ينقسم عند أهل البالغة إلى قسمي
وهو أن يضمن الكالم شيئًا من القرآن الكريم وينبه عليه مثل قول الحريري في   : أقلهما وقوعًا في الكالم ودورانًا في االستعمال

   .مقاماته :  فقلت وأنت أصدق القائلين  "  وما أرسلناك إال رحمة للعالمين  "  

فإذا اطلع اهللا منه على نقاء حبيبه وطهارة ذيله   : وقول أبي إسحاق في عهد لملك عن خليفة بعد األمر بالتقوى والحث عليها
وصحة مروءته واستقامة سيرته أعانه على حفظ ما استحفظه وأنهضه بثقل ما حمله وجعل له مخلصًا من الشبهة ومخرجًا من 

   . الحيرة

وقد قال اهللا عز وجل  "  يا أيها الذين آمنوا  فقد قال اهللا تعالى :   "  ومن يتق اهللا يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث ال يحتسب  " 
إلى آي  وقال عز اسمه  "  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآونوا مع الصادقين  "  اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون  " 
آثيرة حضنا بها على آرم الخلق وأسلم الطرق فالسعيد من نصبها رأي ناظره والشقي من نبذها وراء ظهره وأشقى منه من 

   . ليها وهو صادف عنها فأجاب إليها وهو بعيد منهايحث ع

وأآثر مشي الصابي  وله وألمثاله يقول اهللا عز وجل  "  أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون  " 
بيه على آي القرآن في خالل آالمه دون اإلشارة إليه واالقتصار على اقتباس في آتابه على هذا األسلوب من االستشهاد والتن

   . معناه

ومن ذلك قول عالء الدين بن غانم من خطبة قدمة آتب بها لمظفر الدين موسى بن أقوش وقد صرع لغلغة وادعى بها للملك 
المؤيد صاحب حماه :  نحمده على توفيقه الذي ساد به من ساد وسما وأصاب بتفويقه بمعونة ربه طير السما فحسن أن يتلى  "  

   .وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى  "  

فقد نطق القرآن الكريم بفضلها وجاءت   : ومن ذلك قولي في المقامة التي أنشأتها في آتابة اإلنشاء في الكالم على فضل الكتابة
   .  "السنة الغراء بتقديم أهلها فقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه  "  وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى  

فقد نطق القرآن الكريم بفضلها وجاءت   : ومن ذلك قولي في المقامة التي أنشأتها في آتابة اإلنشاء في الكالم على فضل الكتابة
فأخبر  السنة الغراء بتقديم أهلها فقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه  "  اقرأ وربك األآرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم  " 

جوده وفائض ديمه  تعالى أنه علم بالقلم حيث وصف نفسه بالكرم إشارة إلى أن تعليمها من جزيل نعمه وإيذانًا منحها من أوفر
فأقسم بالقلم وما سطرته األقالم وأتى بذلك في آآد  وقال جلت قدرته  "  ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون  " 

   . قسم فكان من أعظم األقسام

فجعل الكتابة من وصف الكرام آما قد جاء فعلها عن جماعة األنبياء  وقال جلت عظمته  "  وإن عليكم لحافظين آرامًا آاتبين  " 
عليهم السالم وإنما منعها النبي صلى اهللا عليه وسلم معجزة قد بين اهللا تعالى سببها حيث ذآر أخبارهم بقوله :   "  وقالوا أساطير 

   .  "األولين اآتتبها  

   . وقولي من هذه المقامة في التعبير عن المقر البدري بن فضل اهللا

قلت حسبك قد دلني عليه عرفه وأرشدني إليه وصفه وبان لي محتده الفاخر وحسبه الصميم وعرفت أصله الزاآي وفرعه 
   .الكريم  "  ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم  "  

فلما تحققت أني قد أثبت في ديوانه وآنت من جملة غلمانه   : وقولي في اختتام هذه المقامة معبرًا عن المقر البدري المشار إليه
ه عن الطعام والشراب وتحققت أن رجعت القهقري عن طلب الكسب وتساوى عندي المحل والخصب فاستغنيت بنظري إلي

قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك وقولي في بيعة   " نظرة منه ترقيني إلى السحاب وتلوث بلسان الصدق على المإل وهم يسمعون 
وأشهدوا عليهم بذلك من حضر مجلس العقد من األئمة األعالم والشهود والحكام   : خليفة أنشأنها بعد ذآر تحليف أهل البيعة
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وجعلوا اهللا على ما يقولون وآيًال فاستحق عليهم الوفاء بقوله تعالى  "  وال تنقضوا األيمان بعد توآيدها وقد جعلتم اهللا عليكم 
   .  "آفيًال  

وهم يرغبون إلى اهللا تعالى أن يضاعف لهم بحسن نيتهم األجور ويلجأون إليه أن يجعل أئمتهم ممن أشار تعالى إليه بقوله :   "  
   .  "الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزآاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهللا عاقبة األمور  

ن يسرى إلى يمنى ويحقق لهم بمن استخلفه عليهم وعده واله يجعل أنتقالهم من أدنى إلى أعلى وم  : وقولي في بيعة أخرى
الصادق بقوله تعالى  "  وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض آما استخلف الذين من قبلهم 

   .وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا  "  

نحمده على فواضل زادت   : آقوله في خطبة التعريف  : االقتباس وهو أن يضمن الكالم شيئًا من القرآن وال ينبه عليه  : الثاني
   .محاسن العلوم وعرفت تفاوت درجات األولياء إذ قالوا  "  وما منا إال له مقام معلوم  "  

   .  "وقوله بعد ذلك :  وسماء الشبيبة بضحى المشيب قد تجلت والنفس قد  "  ألقت ما فيها وتخلت  

وقوله ابن نباتة السعدي في بعض حطبه :  فيا أيها الغفلة المطرقون !  أما أنتم بهذا الحديث مصدقون ما لكم ال تسمعون !   "  فورب 
 وقوله يوم يبعث اهللا العالمين خلقًا جديدًا ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداً .   السماء واألرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون  " 

  .  "ويوم تكونوا  "  شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

   .يوم تجد آل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا  "  "

   .وقول غيره :  أتظنون أنكم دون غيرآم مخلدون  "  آال سوف تعلمون ثم آال سوف تعلمون  "  

   .  "وقول الحريري :  فلم يكن إال  "  آلمح البصر أو هو أقرب  

   . حتى أنشد فأعرب

   .وقوله :   "  أنا أنبئكم بتأويله  "  

   . وأميز صحيح القول من عليله

وقد علم أن المال الذي يختزن آالماء الذي يحتقن   : وقول ضياء الدين بن األثير في فصل من آتاب في مدح الجود وذم البخل
   . فكما أن هذا يأجن بتعطيل األيدي عن امتياح مشاربه

   . فكذلك يأجن هذا بتعطيل األيدي عن امتناع مواهبه

   . فرق بين وجوده وعدمه لوال أن تملك به القلوب و أي

   . وتفل به الخطوب

ويرآب به ظهر العزم الذي ليس برآوب ومن بسط يده فيه ثم قبضها بخله فإنه يقف دون الرجال مغمورًا ويقعد عن نيل 
   . المعالي محسورًا

   . وإذا أدرآته منيته مضى وآأنه لم يكن شيئًا مذآورًا
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   . له بنت فكر ما تمخضت بمعنى إال نتجته من غير ما تمهله  : ف آاتبوقوله في وص

   .  " "  وأتت به قومها تحمله  

   . ولم تعرض على مإل من البلغاء إال ألقوا أقالمهم أيهم يستعيره ال أيهم يكفله

 وقول الشيخ شهاب الدين محمود الحبي من عهد السلطان :  وجمع بك شمل األمة بعد أن  "  آاد يزيغ قلوب فريق منهم  " 
وعضدك إلقامة إمامته بأولياء دولتك الذين رضي اهللا عنهم وخصك بأنصار دينه الذين نهضوا بما أمروا به من طاعتك وهم 
وقوله من عهد السلطان الملك المنصور الحين :   فارهون  "  وقلبوا لك األمور حتى جاء الحق وظهر أمر اهللا وهم آارهون  " 

   . وجعل عدوه وإن أعرض بجيوش الرعب محصورًا

   .وآفاه بالنصر على األعداء التوغل في سفك الدماء  "  فال يسرف في القتل إنه آان منصورًا  "  

   . وأحيا به األمم وقد قضى دينهم  : وقوله في خطبة صداق في وصف نكاح

 وجمع بين متفرقين  "  لو أنفقت ما في األرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن اهللا ألف بينهم  "  .  

   . وليعلم أنه في المحراب مناجيًا لربه واقفًا بين يدي من يحول بين المرء وقلبه  : وقوله من توقيع بإمامة صالة

فتوجهت إليها عزائم الصحابة زمن الفاروق فجاسوا خالل   : وقولي في خطبة هذا الكتاب في اإلشارة إلى فتح الديار المصرية
وقولي في المقامة المتقدمة الذآر :  قال  الديار وعرها وسهلها واقتطعتها أيدي المسلمين من الكفار وآانوا  "  أحق بها وأهلها  " 

   . إذن قد تعلقت من الصنعة بأسبابها

   . وأتيت البيوت من أبوابها

   . قلت قد بانت لي علومها  : وقولي فيها

   . ها قال إن أعباءها لباهظة حمًالفما رسوم

   . وإنها لكبيرة إال

   . ولكن سأحدث لك ذآرًا وأنبئك بما تحط به خبرًا

صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه الذين   : وقولي في المفاخرة بين السيف والقلم في الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم
ائر الدول وآرعت في دماء الكفر سيوفهم فعادت بخلوق النصر ال بحمرة قامت بنصرتهم دولة اإلسالم فسمت بهم على س

   . الخجل

   . صالة ينقضي دون انقضائها تعاقب األيام

   .وتكل ألسنة األقالم عن وصفها  "  ولو أنما في األرض من شجرة أقالم  "  

آقول القاضي الفاضل فيما آتب به عن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب   : ح واإلشارة خاصةوربما اقتصر على التلوي
وها هي في سبيلك مبذولة وأخي  إلى الديوان العزيز ببغداد في االستصراخ وتهويل أمر الفرنج :   "  رب إني ال أملك إال نفسي  " 

   . اجر إليك هجرة يرجوها مقبولةوقد ه

   . وعقد العجاج سقفًا فانعقد  : وقول ضياء الدين بن األثير في وصف غبار الحرب
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   . وأرانا آيف رفع السماء بغير عمد

   . غير أنها سماء بنيت بسنابك الجياد

   . وزينت بنجوم الصعاد

   . ففيها ما يوعد من المنايا ال ما يوعد من األرزاق

   . نها تقذف شياطين الحرب ال شياطين االستراقوم

والطريق في استنباط المعاني من القرآن الكريم واستعمال اآليات في خالل   : قال والوزير ضياء الدين بن األثير رحمه اهللا
إلى آخرها ثم تأخذ  الكالم أن تعمد إلى سورة من القرآن وتأخذ في تالوتها وآلما مر بك معنى أثبته في ورقة مفردة حتى تنتهي

في استعمال تلك المعاني التي ظهرت وإدخالها في خالل الكالم وآلما عاودت التالوة وآررتها ظهر لك من المعاني ما لم 
   . يظهر لك في المرة التي قبلها

غيره آما فعل ضياء  ولتعلم أن اآلية الواحدة قد تقع في االستعمال على عدة وجوه يورده الناثر في معنى ثم ينقله لمعنى آخر
الدين بن األثير في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السالم  "  إني رأيت أحد عشر آوآبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 

 "  .   

خطرها وقضى من العلياء وطرها وأظهر على  وصل آتاب من الحضرة السامية أحسن اهللا أثرها وأعلى  : فقال في دعاء آتاب
   . يدها آيات المكارم وسورها وأسجد لها آواآب السيادة وشمسها وقمرها

   . أآرم النعم ما آان فيه ذآرى للعابدين  : ثم أبرزه في معنى آخر فقال

   . وتقدمه إني رأيت أحد عشر آوآبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

   . التي تأتي بتيسير العسيرفهذه النعمة هي 

   . وتجلوا ظلمة الخطب بإيضاح المنير

   . فانظر إلى أثر رحمة اهللا آيف يحيي األرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على آشل شيء قدير

أدنى مجلسه من وقد علم أن أمير المؤمنين   : ثم نقله إلى معنى آخر فقال من تقليد يكتب من ديوان الخالفة لبعض الوزراء
   . سمائه وآنسه على وحدة االنفراد بحفل نعمائه

   . ورفعه حتى ودت الشمس لو آانت من أترابه والقمر لو آان من ندمائه

   . وذلك مقام ال تستطيع الجدود أن ترقى إلى رتبته

   . وال اآلمال أن تطوف حول آعبته وال الشفاه أن تتشرف بتقبيل تربته

   . بما نالته من مواطئ أقدامه ولينظر إلى سجود الكواآب له في يقظته ال في منامهفليزدد إعجابًا 

والناس في استخراج المعاني من القرآن الكريم واستعمالها في الكالم على قدر طبقاتهم وتفاوت   : قال في حسن التوسل
   . درجاتهم
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   . فمفرط في الحسن ومفرط وفوق آل ذي علم عليم

حتاج الكاتب إلى حفظ آتاب اهللا تعالى والعلم بتفسيره ليقتبس من معانيه آذلك يحتاج إلى معرفة العلوم المختصة وآما ي  : قلت
به آالعلم بالقراءات السبع والشواذ ومعرفة رجالها ومن اشتهر منه وعرف بجودة القراءات السبع والشواذ ومعرفة رجالها 

عيان المفسرين ورؤوسهم ليماثل بأفاضلهم ويقايس بأعيانهم في خالل ما ومن اشتهر منهم وعرف بجودة القراءة ومعرفة أ
وليدم على ما هو عليه   : يعرض له من الكالم مطابقًا لذلك آما قال في التعريف في وصية مقرئ في القسم الثالث من الكتاب

   . من تالوة القرآن فإنه مصباح قلبه

   . وليجعل سوره له أسوارًا وآياته تظهر بين عينيه أنوارًا وصالح قربه وصباح القبول المؤذن له برضا ربه

   . وليتل القرآن بحروفه وإذا قرأ استعاذ وليجمع طرقه وهي التي عليها الجمهور ويترك الشواذ

 وال يرتد دون غاية إلقصار وال يقف فبعد أن أتم لم يبق بحمد اهللا إحصار وليتوسع في مذاهبه وال يخرج عن قراءة القراء
ولير الناس ما وهبه اله من االقتدار فإنه احتضن   : السبعة أئمة األمصار وليبذل للطلبة الرغاب وليشبع فإن ذوي النهمة سغاب

السبع ودخل الغاب وليتم مباني ما أتم ابن عامر وأبو عمرو له التعمير ولفه الكسائي في آساه ولم يقل جدي ابن آثير وحم به 
ان وعرف أنه ال عاصم من أمر اهللا يلجأ معه إليه وهو الطوفان وتدفق يتفجر علمًا وقد وقفت لحمزة أن يعود ذاهب الزم

السيول الدوافع وضر أآثر قراء الزمان لعدم تفهيمهم وهو نافع وليقبل على ذوي اإلقبال على الطلب وليأخذهم بالتربية فما 
   . ذهم بالتربية فما منهم إال من هو إليه قد انتسبمنهم إال من هو نافع وليقبل على ذوي اإلقبال على الطلب وليأخ

   . وهو يعلم ما من اهللا عليه بحفظ آتابه العزيز من النعماء ووصل سببه منه بحبل اهللا الممتد من األرض إلى السماء

   . عليمفليقدر حق هذه النعمة بحسن إقباله على التعليم واإلنصاف إذا سئل فعلم اهللا ال يتناهى وفوق آل ذي علم 

 النوع السابع االستكثار من حفظ األحاديث النبوية  

  المقصد األول في بيان وجه احتياج الكاتب إلى ذلك  

ال بد للكاتب من حفظ الكثير من األحاديث النبوية واآلثار المروية عن الصحابة رضوان اهللا عليهم   : قال في حسن التوسل
تأمل فصاحتها والنظر في معرفة معانيها وغريبها وفقه ما ال بد م معرفته من وخصوصًا في السير والمغازي واألحكام و

أحكامها لينفق منها على سعة ويستشهد بكل شيء في موضعه ويحتج بمكان الحجة ويستدل بموضع الدليل ويتصرف عن علم 
له الخصم وأذعن له المعاند  بموضوع اللفظ ومعناه ويبني آالمه على المقصد إذا استند إلى النص قويت فيه الحجة وسلم
   . أنا أفصح من نطق بالضاد  : والفصاحة والبالغة إذا طلبت غايتها فإنها بعد آتاب اهللا في آالم من أوتي جوامع الكلم وقال

وقد آان الصدر األول من الصحابة والتابعيين رضي البله عنهم يحتجون بالحديث ويستدلون به في مواطن الخالف والنزاع 
اد الجموح يستسهل الصعب وقد رجع األنصار يوم السقيفة إلى حديث األئمة من قريش حيث رواه لهم أبو بكر الصديق فينق

   . منا أمير ومنكم أمير  : رضي اهللا عنه وأذعنوا له وبايعوه بعد ما اجتمعوا إلى سعد بن عبادة وقالوا

   . على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء اهللا

ي اهللا عنه لحديث النهي عن دخول بلد الطاعون فعاد إلى المدينة بعد أن قارب الشام حين بلغه أن به ورجع عمر رض
   . الطاعون

أزول معكم حيث ما   "   : لو زالوا لزلت معهم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : وقال علي رضي اهللا عنه في حق األنصار
   . زلتم
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آقوله   : ة في أدب الكاتب أن األحاديث التي نيبغي للكاتب حفظها األحاديث المتعلقة بالفقه وأحكامهثم الذي أشار إليه ابن قتيب
   . البينة على المدعي  "   : صلى اهللا عليه وسلم

   . واليمين على المدعى عليه

   . والخراج بالضمان

   . وجرح العجماء جبار

   . وال يغلق الرهن

   . والمنحة مردودة

   . ية مؤداةوالعار

   . والزعيم غارم

   . وال وصية لوارث

   . وال قطع في ثمر وال آثر

   . وال قود إال بحديدة

   . والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها

   . وال تعقل العاقلة عمدًا وال عبدًا وال صلحًا وال اعترافًا

   . وال طالق في إغالق والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا

   . أحق بصقبهوالجار 

   . والطالق بالرجال والعدة بالنساء

وآنهية في البيوع عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والثنيا وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يقبض وعن 
تلقي بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف وعن بيع الغرر وبيع المواصفة وعن الكاليء بالكاليء وعن 

   .  " الرآبان وما أشبه ذلك ليغتني بحفظها وتدبر معانيها عن إطاالت الفقهاء 

والحقيق أن حاجة الكاتب ال تختص بأحاديث األحكام ودالئل الفقه بل تتعلق بما هو أعم من ذلك خصوصَا الحكم   : قلت
   . اس من معانيهواألمثال والسير وما أشبه ذلك مما يكثر االستشهاد به في الكتابة واالقتب

وينبغي أن يكون أول ما يحفظه من األخبار ما تضمنه آتاب الشهاب في المواعظ واآلداب للقضاعي   : قال في المثل السائرة
فإنه آتاب مختصر وجميع ما فيه يستعمل ألنه يتضمن حكمًا وآدابًا فإذا حفظته وتدربت باستعماله حصل عندك قوة على 

خل في االستعمال وما ال يدخل وعند ذلك تتصفح آتاب صحيح البخاري ومسلم والموطأ والترمذي التصرف والمعرفة بما يد
   . وسنن أبي داود وسنن النسائي وغيرها من آتب الحديث وتأخذ ما تحتاج إليه وأهل مكة أخبر بشعابها
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  : ثقة وإن آان لك محفوظات آثيرة والذي تأخذه إن أمكنك درسه وحفظه فهو المراد ألن ما ال تحفظه فلست منه على  : قال
آالقرآن الكريم ودواوين آثيرة من الشعر وما ورد من األمثال السائرة وغير ذلك مما تقدمت اإلشارة إليه وما يأتي ذآره 

فعليك بمداومة المطالعة لألخبار واإلآثار من استعمالها في آالمك حتى ترتقم على خاطرك فتكون إذا احتجت منها إلى شيء 
   . جدته وسهل عليك أن تأتي به ارتجاًال فتأمل ذلك واعمل بهو

وآنت جردت من األخبار النبوية آتابًا يشتمل على ثالثة آالف خبر تدخل آلها في االستعمال وما زلت أواظب   : ثم قال
ا يزيد على مطالعته مدة تزيد على عشر سنين فكنت أنهي مطالعته في آل أسبوع مرة حتى دار على ناظري وخاطري م

   . خمسمائة مرة وصار محفوظًا ال يشد منه عني شيء

قال الوزير ضياء الدين بن األثير واعلم أن أآثر األحاديث تدخل في االستعمال و ال يخرج عنه إال القليل النادر ولقد دار بيني 
أ إال في الشيء اليسسير من األخبار هذا ال يتهي  : وبين بعض علماء األدب في هذا األسلوب آالم فاستوعره واستنكره وقال

   . النبوية

أنه اختصم إليه فغي جنين فقضى على من   "   : فقال قد ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم -فقلت ال بل يتهيأ في األآثر منها  -
قد آثر   : دعته فيه وهوفأين تستعمل هذا فأفكرت فيما ذآره ثم أنشأت هذا الفصل من الكالم وأو  " أسقطه بغرة عبد أو أمة 

   . الجهل حتى ال يقال فالن عالم وفالن جاهل

وضرب المثل بباقل وآم في هذه الصورة الممثلة من باقل ولو عرف آل إنسان قدره لما مشى بدن إال تحت رأسه وال انتصب 
   . رأس إال على بدنه ولكان صاحب العمامة أحق بعمامته وصاحب الرسن أحق برسنه

   . ت بكاتب من الكتاب آلمه إلى غثائة ال يستنسر وأي بطش لبغاثةوآنت سمع

   . وإذا وجب الوضوء على غيره بالخارج من السبيلين وجب عليه من سبل ثالثة

هذا وهو يدعي أنه في الفصاحة أمة وحده ومن قس إياد أو سحبان وائل عنده وإذا آشف خاطره وجد بليدًا ال يخرج عن العمه 
ام أن يستنتجه في حين من األحيان قضى عليه بغرة عبد أو أمة وآثيرًا ما يتقدم ونقيصته هذه على األفاضل من والكمه وإن ر

   . العلماء وقد صار الناس إلى زمان يعلو فيه حضيض األرض على هام السماء

وهو ال تدخل المالئكة بيتًا فيه   " وقد ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا الحديث   : فلما أوردته عليه ظهرت ثم قال
   .  " صورة وال تمثال 

هذا يستعمل في آتاب إلى ديوان الخالفة وأمليت عليه   : فهذا أين يستعمل من المكاتبات فترويت في قوله ترويًا يسيرًا ثم قلت
األولياء عن مقامه وعلموا أنه إذا أفاض الخادم في وصف والته نكصت همم   "   : الكتاب فجاء هذا الحديث في فصل منه وهو

أخذ األمر بزمامه فقد أصبح وليس بقلبه سوى الوالء واإليمان فهذا يظهر أثره في طاعة السر وهذا في طاعة اإلعالن وما 
ى عداهما فإن دخوله إلى قلبه من األشياء المحظورة والمالئكة ال تدخل بيتًا فيه تمثال وال صورة فليعول الديوان العزيز منه عل

   . سيف من سيوف اهللا يفري بال ضارب ويسري بال حامل وال يسل إال بيد حق وال يغمد إال في ظهر باطل

   .  " وليعلم أن آرشه وعيبته في تضمين األسرار وأنه أحد سعديه إذا عدت مواقف األنصار 

   . فلما رأى هذا الفصل بهت له وعجب منه

األنصار آرشي   "   : ر حتى أضفت إليه حديثًا آخر وهو قول النبي صلى اهللا عليه وسلمولم أقنع بإيراد الحديث الذي ذآ  : قال
   .  " وعيبتي 

   . ثم تضمين الكالم شيئًا من األحاديث على ما تقدم في القرآن الكريم فينقسم إلى االستشهاد واالقتباس على ما تقدم
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آقول أبي إسحاق الصابي في وصية عهد من خليفة   : ينبه عليهفأما االستشهاد فهو أن يضمن الكالم شيئًا من الحديث و
  : وأن يقوم بما يعقده الرجل نم عرض المسلمين فإن ذمته ذمة جميع المؤمنين وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : السلطان

   .  " المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم   " 

والحمد هللا على أن صار إلى أمير المؤمنين ميراث الطاهرين من   : ي صدر آتاب لديوان الخالفةوآما آتب بعض الكتاب ف
وآقوله من عهد   " بي ختمت النبوة وبولدك تختم الخالفة   ! أال أبشرك يا عم  " آبائه وخصه بما حاز له العباس رضوان اهللا عليه 

وأن   : ة من أباق العبيد واالحتياط عليهم وعلى ما يكون معهم إلى أن قالوأمره أن يضع الرصد على من يختار في الحمال  : آخر
   . يعرفوا اللقط ويتبعوا أثرها ويشيعوا خبرها فإذا حضر صاحبها وعلم أنه مستوجبها سلمت إليه ولم يعترض فيها عليه

   .  "واهللا جل وعز يقول :   "  إن اهللا يأمرآم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها  

   . إلى غير ذلك من االستشهادات  " ضألة المؤمن حرق النار   "   : ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

   . وأما االقتباسات فهو أن يضمن الكالم شيئًا من الحديث وال ينبه عليه

   . وآتمان الفقر زهاده وانتظار الفرج بالصبر عباده  : فمن ذلك ما ذآره الحريري في مقاماته من قوله

   . شاهت الوجوه وقبح الهكع ون يرجوه  : وقوله

   . أعاذ اهللا أيامه من الغير وبين بخطر مجده نقص آل خطر  "   : فمن ذلك قوله في دعاء آتاب

   . وجعل ذآره زادًا لكل رآب وأنسًا لكل سمر

   . وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشرومنحه من فضله ما ال عين رأت 

فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر   " أخذ ذلك من قوله صلى اهللا عليه وسلم في وصف نعيم الجنة 
 "  .   

   . فنقله إلى الدعاء

ر الذي نرجوه ونبذنا في وجه ومن ذلك ما ذآره في النصر على العدو في مواطن القتال وهو أخذ بسنة رسول اهللا في النص
   . العدو آفًا من التراب وقلنا شاهت الوجوه فثبت اهللا ما تزلزل من أقدامنا وأقدم حيزوم فأغنى عن إقدامنا

أخذا المعنى األول من حديث غزوة حنين وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم أخذ قبضة من التراب وألقى بها في وجوه الكفار 
وذلك أن رجًال من المسلمين القى رجًال من المشرآين   : وأخذ المعنى الثاني من حديث غزوة بدر  " لوجوه شاهت ا  "   : وقال

وأراد أن يضربه فخر على األرض ميتًا قبل أن يصل إليه وسمع الرجل المسلم صوتًا من فوقه وهو يقول أقدم حيزوم فجاء 
   .  " مدد السماء الثالثة  ذلك من  "   : النبي صلى اهللا عليه وسلم فأخبره فقال

وضاق الضرب بين الفريقين حتى اتصلت مواقع البيض الذآور وتصافحت   : ومن ذلك ما ذآره في ضيق مجال الحرب وهو
   . الغرر بالغرر والصدور بالصدور

   . واستظل حينئذ بالسيوف الشتباك مجالها وتبوئت مقاعد الجنة التي هي تحت ظاللها

   .  " الجنة تحت ظالل السيوف   " النبي صلى اهللا عليه وسلم أخذ ذلك من قول 
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ومن صفاتها أنها مدرة مستوبلة الطينة مجموع لها بين حر مكة   : ومن ذلك ما ذآره في وصف بعض البالد الوخمة وهو
   . وألواء المدينة

   . إال أنها لم يؤمن حرها من الخطفة وال نقلت حماها إلى الجحفة

   .  " من صبر على حر مكة وألواء المدينة ضمنت له على اهللا الجنة   "   : األول من قوله صلى اهللا عليه وسلمأخذ المعنى 

  " اللهم حببها إلينا آما حببت إلينا مكة وانقل حماها إلى الجحفة   : والمعنى الثاني من قوله صلى اهللا عليه وسلم في دعائه للمدينة
حيث قال إال أنها لم يؤمن حرها  ورشح ذلك بمعنى قوله تعالى :   "  أولم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم  " 

   . من الخطفة

ا مسير فأغنى بجوده إغناء المطر وسما إلى المعالي سمو الشمس وسار في منازله  : ومن ذلك ما ذآره في وصف آريم وهو
   . القمر

   . ونتج من أبكار فضائله

   . ما إذا ادعاه غيره قيل للعاهر الحجر

   .  " الولد للفراش وللعاهر الحجر   " أخذ ذلك من قول النبي صلى اهللا عليه وسلم 

   . إلى غير ذلك من مقتبساته المستكثرة واستنباطاته التي هي غير قاصرة وال مستنكرة

وبدأ القلم فتكلم ومضى في الكالم بصدق عزم فما توقف وال تلعثم   : أنا في المفاخرة بين السيف والقلم وهو ومن ذلك ما ذآرته
فقال باسم اهللا تعالى أستفتح وبحمده أتيمن وأستنجح إذ من شأني الكتابة ومن فني الخطابة وآل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باسم اهللا 

   . حمد اهللا فأساسه غير محكمتعالى فهو أجذم وآل آالم ال يفتتح ب

   .  " آل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باسم اهللا أو بحمد اهللا فهو أجذم   " أخذت ذلك من قوله صلى اهللا عليه وسلم 

   . على اختالف الرواية في ذلك

معانيها على ما تقدم بيانه واعلم أنه آما يحتاج الكاتب إلى حفظ األحاديث واآلثار بطريق الذات لالستشهاد بها واالقتباس من 
آالصحيح والحسن والمرسل والمرفوع والمسند والمتصل والمنقطع ونحو   : آذلك يحتاج إلى المعرفة بأنواع الحديث وأقسامها

   . ذلك

إليه  ليورد ما يحتاج  : آالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم  : وآذلك المعرفة بأسماء الرجال والمشاهير من المحدثين
من ذلك في غضون آالمه عند احتياجه إليه في آتابة ما يتعلق بذلك من توقيع محدث ونحوه آما قال في التعريف في وصية 

لمحدث في قسم الوصايا من الكتاب وقد أصبح بالسنة النبوية مضطلعًا وعلى ما جمعه طرق أهل الحديث مطلعًا وصح 
   . الطلب مقطوع عنه آل ذي لسنالصحيح أن حديثه الحسن وأن المرسل منه في 

   . وأن مسنده هو المأخوذ عن العوالي وسماعه هو المرقص منه طول الليالي

   . وأن مثله ال يوجد في نسبه المعرق

   . وال يعرف مقدار طلب الطالب فإنه طال ما شد له النطاق وسعى له سعيه وتجشم المشاق

   . هه له طلبه والجفون مقفلة والعيون مهمومهورحل له يشتد به حرصه والمطايا مزمومه ويب
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   . ووقف على األبواب ال يضجره طول الوقوف حتى يؤذن له في ولوجها وقعد القرفصاء في المجالس ال تضيق به فروجها

ن قريب فليعامل الطلبة إذا أتوه للفائدة معاملة من جرب وليبسط لألقرباء منهم ويؤنس الغرباء فما هو إال ممن طلب آونة م
   . وآونة تغرب

وليسفر لهم صباح قصده عن النجاح وليفتق لهم منه عقوده الصحاح وليوضح لهم الحديث وليرح خواطرهم بتقريبه ما آان 
يسار إليه السير الحثيث وليؤتهم مما وسع اهللا عليه فيه المجال ويعلمهم ما يجب تعليمه من المتون والرجال ويبصرهم بمواقع 

   . ل والتوجيه والتعليل والصحيح والمعتل الذي تتناثر أعضاؤه سقمًا آالعليلالجرح والتعدي

   . وغير ذلك مما لرجال هذا الشأن به عناية وما ينقب فيه عن دراية أو يقنع فيه بمجرد رواية

   . ومثله ما يزاد حلمًا وال يعرف بمن رخص في حديث موضوع أو آتم علمًا

وآما قال الشيخ جمال الدين بن نباتة من جملة توقيع لبعض مدرسي   : ضعها إن شاء اهللا تعالىوسيأتي ذآر هذه الوصية في مو
   . وألنه الحافظ الذي أحيا ذآر ابن نقطة بعد ما دارت عليه الدوائر وأغنى وحده دمشق عمن أتى في النسب بعساآر  : الشام

ه مقصدان المقصد األول في وجه احتياج الكاتب إلى ذلك قال اإلآثار من حفظ خطب البلغاء والتفنن في أساليب الخطباء وفي
وهي من آآد ما يحتاج إليه الكاتب وذلك أن الخطب من مستودعات سر البالغة ومجامع الحكم بها تفاخرت   : أبو جعفر النحاس

والعام وعلى منوال  العرب في مشاهدهم وبها نطقت الخلفاء واألمراء على منابرهم بها يتميز الكالم وبها يخاطب الخاص
   . الخطابة نسجت الكتابة وعلى طريق الخطباء

والرسائل والخطب متشاآلتان في أنهما آالم ال يلحقه   : مشئت الكتاب وقد قال أبو هالل العسكري رحمه اهللا في الصناعتين
والعذوبة وآذلك فواصل الخطب  وزن وال تفقيه وقد يتشاآالن أيضًا من جهة األلفاظ الخطب تشبه ألفاظ الكتاب في السهولة

   . مثل فواصل الرسائل

   . والفرق بينهما أن الخطبة يشافه بها بخالف الرسالة والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة في أيسر آلفة  : قال

العرب من أهل إن ما تكلمت به   : واعلم أنه آان للعرب بالخطب والنثر غاية االعتناء حتى قال صاحب الريحان والريعان
المدر والوبر من جيد المنثور ومزدوج الكالم أآثر مما تكلمت به من الموزون إال أنه لم يحفظ من المنثور عشره وال ضاع 
من الموزون عشره ألن الخطيب إنما آان يخطب في المقام الذي يقوم فيه في مشافهة الملوك أو الحاالت أو اإلصالح بين 

   . إذا انقضى المقام حفظه من حفظه ونسيه من نسيهالعشائر أو خطبة النكاح ف

   . بخالف الشعر فإنه ال يضيع منه بيت واحد

ولوال أن خطبة قس ابن ساعدة آان سندها مما يتنافسه األنام وهو أن النبي صلى اهللا عليه وسلم هو الذي رواها عنه   : قال
   . فأطار ذآرها ما تميزت عما سواها

ر إليه لرفض النثر عندهم وقلة اعتنائهم به بل لسهولة حفظ الشعر وشيوعه في حاضرهم وباديهم وخاصهم وليس ما أشا  : قلت
   . فلذلك عز حفظها وقل عنهم نقلها  : وعامهم بخالف الخطابة فإنه لم يتعاطها منهم إال القليل النادر من الفصحاء المصاقع

ؤهم ممن فاز بقدح القصل وسبق إلى ذرى المجد ويخصون ذلك وقد آانت تقوم بها في الجاهلية سادات العرب ورؤسا
بالمواقف الكرام والمشاهد العظام والمجالس الكريمة والمجامع الحفيلة فيقوم الخطيب في قومه فيحمد اهللا ويثني عليه ثم يذآر 

   . مما يقتضيه المقاممن وعظ يذآر أو فخر أو إصالح أو نكاح أو غير ذلك   : ما سنح له من مطابق قصده وموافق طلبه

   . فمن خطبهم في الجاهلية خطبة آعب بن لؤي جد النبي صلى اهللا عليه وسلم فيما ذآره أبو هالل العسكري في آتاب األوائل
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   . ليل ساج  ! اسمعوا وعوا وتعلُموا َتْعَلموا وتفهُموا َتْفَهموا  : وهي

رين آل ذلك إلى بالء فصلوا أرحامكم وأصلحوا أموالكم فهل رأيتم ونهار صاج واألرض مهاد الجبال أوتاد واألولون آاآلخ
من هلك رجع أو ميتًا نشر الدار أمامكم والظن خالف ما تقولون زينوا حرمكم وعظموه وتمسكوا به وال تفارقوه فسيأتي له نبأ 

   . عظيم وسيخرج منه نبي آريم

ريرها يؤوبان باألحداث حتى تأوبا وبالنعم الضافي علينا ستورها نهار وليل واختالف حوادث سواء علينا حلوها وم  : ثم قال
يا   : صروف وأنباء تقلب أهلها لها عقد ما يستحيل مريرها على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارًا صدوقًا خبيرها ثم قال

دي بسوق عطاظ فيما نقله ليتني شاهد فحواء دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذالنا ومن ذلك خطبة قس بن ساعدة األيا
أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وآل   : أصحاب السير عن إخبار النبي صلى اهللا عليه وسلم عنه وهي

   . ما هو آت آت ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وجبال مرساة وأرض مدحاة وأنهار مجراة

ما بال الناس يذهبون وال يرجعون ارضوا فأقاموا أم ترآوا فناموا يقسم قس باهللا   ! وإن في األرض لعبرا إن في السماء لخبرًا
ويروى أن قسًا أنشأ بعد   ! قسمًا ال إثم فيه إن هللا دينًا هو أرضى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه إنكم لتأتون من األمر منكرًا

  : من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردًا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضيفي الذاهبين األولين   : ذلك يقول
األآابر واألصاغر ال يرجع الماضي إل ي وال من الباقين غابر أيقنت أني ال محا لة حيث صار القوم صائر قال صاحب 

م يوم القيامخة على قس بن ساعدة فإن آان قاله هللا يعرض هذا الكال  : يروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  : األوائل
   . فهو من أهل الجنة

الحمد هللا الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية   : ومن ذلك خطبة أبي طالب حين خطب النبي صلى اهللا عليه وسلم خديجة وهي
   . إسماعيل وجعل لنا بيتًا محجوبًا وحرمًا آمنًا

المطلب ابن أخي من ال يوازن بأحد إال رجحه وال يعدل بأحد إال فضله وإن آان في المال قل  ثم إن محمد بن عبد اهللا بن عبد
أيها الناس آأن   " فإن المال ظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه مثلها وما آان ومن خطب النبي صلى اهللا عليه وسلم 

وآأن الذي نشيع من األموات سفر عما قليل إلينا الموت فيها على غيرنا قد آتب وآأن الحق فيها على غيرنا قد وجب 
راجعون نبوئهم أجداثهم ونأآل من تراثهم آأنا مخلدون بعدهم ونسينا آل واعظة وأمنا آل جائحة طوبى لمن شغله عيبه عن 

ى لمن عيوب الناس طوبى لمن أنفق ماًال اآتسبه من غير معصية وجالس أهل الفقه والحكمة وخالط أهل الذل والمسكنة طوب
زآت وحسنت خليقته وطابت سريرته وعزل عن الناس شره طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله 

   .  !  " ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة 

أال إن أشقى الناس في   : ومن خطب أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه فيما ذآره أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب وهي
واألخرة الملوك الملك إذا ملك زهده اهللا جل وعز فيما عنده ورغبه فيما في يدي غيره وانتقصه شطر أجله وأشرب قلبه  الدنيا

اإلشفاق وإذا وجبت نفسه ونضب عمره وضحا ظله حاسبه اله جل ثناؤه وأشد حسابه وأقل عفوه وسترون بعدي ملكًا 
نزوة وألهل الحق جولة يعفو لها األثر وتموت السنن فالزموا المساجد عضوضًا وأمة شحاحًا ودمًا مباحًا وإن آانت للباطل 

   . واستشيروا القرآن وليكن اإلبرام بعد التشاور والصفقة بعد التناظر

إنه أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد اهللا وما عنده أال وإنه   ! أيها الناس  : ومن خطب عمر رضي اهللا عنه
إلي أن أقوامًا يقرأون القرآن يريدون ما عند الناس أال فأريدوا اهللا بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم فإنما آنا نعرفكم إذ قد خيل 

الوحي ينزل وإذ النبي صلى اهللا عليه وسلم بين أظهرنا فقد رفع الوحي وذهب النبي عليه السالم فإنما أعرفكم بما أقول لكم أال 
خيرًا وأثنينا به عليه ومن أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه اقدعوا هذه النفوس عن  فمن أظهر لنا خيرًا ظننا به

   . شهواتها فإنها لملقة وإنكم إال تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية

إن هذا الحق ثقيل مريء وإن الباطل خفيف وبي وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة ورب نظرة زرعت شهوة وشهوة 
   .  ! ة أورثت حزنًا طويًالساع
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أما بعد فإن لكل شيء آفة وآفة هذا الدين   : وقد أنكروا عليه تقديم بني أمية على غيرهم  : ومن خطب عثمان رضي اهللا عنه
   . وعاهة هذه الملة قوم عيابون طعانون يظهرون لكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون

لقد عبتم علي أشياء ونقمتم مني أمورًا قد أقررتم البن الخطاب بمثلها ولكنه وقمكم   ! أما واهللا يا معشر المهاجرين واألنصار
وقمًا ودمغكم حتى ال يجترئ أحد منكم يمأل بصره منه وال يشير بطرفه إال مسارقة إليه أما واهللا ألنا أآثر من ابن الخطاب 

   . عددًا وأقرب ناصرًا وأجدر إن قال هلم أن يجاب

قكم وأعطياتكم شيئًا فإني إال أفعل في الفضل ما أريد فلم آنت إمامًا إذن أما واهللا ما عاب علي من عاب هل تفقدون من حقو
   . منكم أمرًا أجهله وال أتيت الذي أتيت إال وأنا أعرفه

خير ودعو الشر إن اهللا أنزل آتابًا هاديًا بين فيه الخير والشر فخذوا بال  : ومن خطب علي آرم اهللا وجهه حين بويع بالخالفة
   . الفرائض أدوها إلى اهللا تؤديكم إلى الجنة

   . إن اهللا حرم حرمًا غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم آلها وسدد باإلخالص والتوحيد حقوق المسلمين

   . أحدآم الموت فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بالحق ال يحل أذى المسلم إال بما يجب فأدوا أمر العامة وخاصة

   . فإن الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تذآرآم

   . تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بالناس أخراهم

اتقوا اهللا عباد اهللا في عباده وبالده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم أطيعوا اهللا وال تعصوه وإذا رأيتم الخر فخذوا به 
   . وا إذ أنتم قليل مستضعفون في األرضوإذا رأيتم الشر فدعوه واذآر

اعلموا أن الحلم زين والوقار مودة والصلة نعمة واإلآثار صلف والعجلة سفه   : ومن خطب الحسن بن علي رضي اهللا عنه
   . والسفه ضعف والقلق ورطة ومجالسة أهل الدناءة شين ومخالطة أهل الفسوق ريبة

إن الحرب صعبة وإن السلم من ومبرة أال وقد زبنتنا   ! أيها الناس  : عنه بصفين ومن خطب معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا
   . الحرب وزبناها وألفتنا وألفناها فنحن بنوها وهي أمنا

استقيموا على سبيل الهدى ودعوا األهواء المضلة والبدع المردية ولست أراآم تزدادون بعد الوصاة إال استجراء   ! أيها الناس
بعد اإلعذار والحجة عليكم إال عقوبة وقد التقينا نحن وأنتم عند السيف فمن شاء فليتحرك أو يتقهقر وما مثلي ومثلكم  ولن أزداد

من يصل ناري بال ذنب وال ترة يصلى بنار آريم غير غدار أنا النذير لكم مني   : إال آما قال ابن قيس بن رفاعة األنصاري
ومن خطب عتبة بن أبي سفيان وهو يومئذ أمير مصر وقد بلغه عن أهلها أمور أن  مجاهرة آي ال أالم علي نهيي وإنذاري

إنما قلمت أظفاري عنكم ليلين مسي إياآم وسألتكم صالحكم لكم إذ   ! يا حاملي أألم أنوف رآبت بين أعين  : صعد المنبر وقال
ى السلف والخلفاء فواهللا ألقطعن بطون السياط على آان فسادآم راجعًا عليكم فأما إذ أبيتم إال الطعن على األمراء والعتب عل

   . فإن حسمت مستشري دائكم وإال فالسيف من ورائكم  ! ظهورآم

فكم من عظة لنا قد صمت عنها آذانكم وزجرة منا قد مجتها قلوبكم ولست أبخل عليكم بالعقوبة إذا جدتم علينا بالمعصية وال 
   . رتم إلى التي هي أبر وأتقىمؤيسًا لكم من المراجعة إلى الحسنى إن ص

أما بعد فإن الجهالة الجهالء والضاللة العمياء والغي الموفي بأهله على النار ما   : ومن خطب زياد بن أبيه حين قدم إلى البصرة
ب اهللا ولم فيه سفهاؤآم ويشتمل عليه حلماؤآم من األمور التي ينبت فيها الصغير وال يتحاشى عنها الكبير آأنكم لم تقرأوا آتا
   . تسمعوا ما أعد اهللا من الثواب الكريم ألهل طاعته والعذاب األليم ألهل معصيته في الزمن السرمدي الذي ال يزول
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إنه ليس منكم إال من طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية وال تذآرون أنكم أحدثتم في 
من ترآكم الضعيف يقهر والضعيفة المسلوبة في النهار ال تنصر والعدد غير قليل والجمع   : وا إليهاإلسالم الحدث الذي لم تستبق

   . غير مفترق

وباعدتم الدين تعتذرون بغير العذر وتغضون على   ! قربتم القرابة  ! ألم يكن منكم نهاة يمنعون الغواة عن دلج الليل وغارة النهار
   . النكر

   . سفيه صنع من ال يخاف عقابا وال يرجو معادا آل امرئ منكم يرد عن

   . فلم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم اإلسالم ثم أطرفوا وراءآم آنوسًا في مكانس الريب

ا صلح إني رأيت آخر هذا األمر ال يصلح إال بم  ! حرام علي الطعام والشراب حتى أضع هذه المواخير باألرض هدمًا وإحراقًا
لين في غير ضعف وشدة في غير عنف وإني ألقسم باهللا آلخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمطيع بالعاصي   : به أوله

   . حتى يلقى الرجل أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم

ي وقد آان بيني وبين قوم إحن فجعلت ذلك دبر أذني إن آذبة األمير بلقاء مشهورة فإذا تعلقتم عليؤ بكذبة فقد حلت لكم معصيت
   . وتحت قدمي

إني لو علمت أن أحدآم قد قتله السل من بغضي لم أآشف له قناعًا ولم أهتك له سترًا حتى يبدي لي صفحته فإذا فعل ذلك لم 
   .  ! تئسأناظره فاستأنفوا أمورآم وراعوا على أنفسكم فرب مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور بقدومنا سيب

أيها الناس إنا قد أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان اهللا الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء اهللا الذي خولنا فلنا عليكم 
   . السمع والطاعة فيما أحببنا ولكم علينا العدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيأنا بمناصحتكم لنا

   . آذبت ذاك نبي اهللا داود  : أيها األمير لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب قال  : الفقام إليه عبد اهللا بن األهتم وق

إرموا بأبصارآم نحو أهل المعصية واجعلوا   : ومن خطب عبد الملك بن مروان لما قتل عمرًا األشدق بن سعيد بن العاص
جائحة السطوات وتجوس خاللكم بوادر النقمات سلفكم لمن غبر منكم عظة وال تكونوا أغفاًال من حسن االعتبار فتنزل بكم 

   . وتطأ رقابكم بثقلها العقوبة فتجعلكم همدًا رفاتًا وتشتمل عليكم بطون األرض أمواتًا

فإنما بيني وبينكم أن أسمع النعوة فأصمم تصميم الحسام المطرور وأصول صيال الحنق   ! فأي من قول قائل ورشقة جاهل
ة والمكافحة بظبات السيوف وأسنة الرماح والمعاودة لكم بسوء الصباح فتاب تائب وهدل خائب الموتور وإنما هي المصافح

   . والتوب مقبول واإلحسان مبذول لمن عرف رشده وأبصر حظه

فانظروا ألنفسكم وأقبلوا على حظوظكم ولتكن أهل الطاعة يدًا على أهل الجهل من سفهائكم واستديموا النعمة التي ابتدأتكم 
عاجل الخفض والدعة وآجل الجزاء والمثوبة عصمكم اهللا من   : د عيشها ونفيس زينتها فإنكم من ذلك بين فضيلتينبرغي

الشيطان وفتنته ونزغه وأمدآم بحسن معزته وحفظه انهضوا رحمكم اهللا إلى قبض أعطياتكم غير مقطوعة عنكم وال مكدرة 
   . عليكم

   . تكون السطوة به فخرج القوم من عنده بدارًا آلهم يخاف أن

أنا ابن جال   ! يا أهل العراق أنا الحجاج بن يوسف  : ومن خطب الحجاج بن يوسف الثقفي عند قدومه الكوفة أميرًا على العراق
واهللا   ! إني ألرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها  : وطالع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني واهللا يا أهل العراق

   . لكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى

   . ما يغمز جانبي آتغماز التنين وال يقعقع لي بالشنان  ! يا أهل العراق



 

97 
 

ولقد فررت عن ذآاء وفتشت عن تجربة وأجريت من الغاية وإن أمير المؤمنين عبد اهللا نثر آنانته بين يديه فعجم عيدانها عودًا 
  : وأشدها مكسرًا فوجهني إليكم ورماآم بي يا أهل الكوفة أهل الشقاق والنفاق ومساوي األخالقعودًا فوجدني أمرها عودًا 

ألنكم طالما أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في منام الضالل وسننتم سنن الغي وأيم اهللا أللحونكم لحو العود وألقرعنكم قرع 
   . المروة وألعصبنكم عصب السلمة وألضربنكم ضرب غريبة اإلبل

   . إني واهللا ال أحلف إال صدقت وال أعد إال وفيت

   . إياي وهذه الزرافات وقال وما يقول وآان وما يكون

   . وما أنتم وذاك يأهل العراق

   . إنما أنتم أهل قرية آانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من آل مكان فكفرت بأنعم اهللا فأتاها وعيد القرى من ربها

   . عتدلوا وال تميلوا واسمعوا وأطيعوا وشايعوا وبايعوافاستوثقوا وا

واعلموا أن ليس مني اإلآثار واإلهذار وال مع ذلك النفار وال الفرار إنما هو انتضاء هذا السيف ثم ال يغمد الشتاء وال الصيف 
   . حتى يذل اهللا ألمير المؤمنين عزتكم ويقيم له أودآم وصعرآم

   . ر ووجدت البر في الجنة ووجدت الكذب من الفجور ووجدت الفجور في النارثم إني وجدت الصدق من الب

وإن أمير المؤمنين أمرني أن أعطيكم أعطياتكم وأشخصكم لمجاهدة عدوآم وعدو أمير المؤمنين وقد أمرت لكم بذلك وأجلتكم 
   . ائه أحد ألضربن عنقه وانهبن مالهلئن تخلف منكم بعد قبض عط  : ثالثًا وأعطيت اهللا عهدًا يؤاخذني به ويستوفيه مني

ثم التفت إلى أهل الشام فقال :  أنتم البطانة والعشيرة !  واهللا لريحكم أطيب من ريح المسك األذفر وإنما أنتم آما قال اهللا تعالى :   "  
اآلية والتفت إلى أهل العراق فقال :  واهللا لريحكم أنتن من ريح األبخر وإنما أنتم آما قال اهللا  "   ضرب اهللا مثًال آلمة طيبة  " 

 اآلية .   ومثل آلمة خبيثة آشجرة خبيثة  " 

ومن استطال أجله فعلي أن   ! دي دواؤهمن أعياه داؤه فعن  : أيها الناس  : ومن خطبه لما قدم البصرة يتهدد أهل العراق ويتوعدهم
   . أعجله ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه باقيه

فمن سقمت سريرته صحت عقوبته ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه ومن لم تسعه العافية لم   ! إن للشيطان طيفًا وللسلطان سيفًا
   . مه سبق بدنه بسفك دمه إني أنذر ثم ال أنظر وأحذر ثم ال أعذر وأتوعد ثم ال أعفوتضق عنه الهلكة ومن سبقته بادرة ف

   . إنما أفسدآم ترنيق والتكم ومن استرخى لبه ساء أدبه

واهللا ال آمر   ! فقائمه في يدي ونجاده في عنقي وذبابه قالدة لمن عصاني  : إن الحزم والعزم سكنا في وسطي وأبدالني به سيفي
   . أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه إال ضربت عنقهأحدآم 

ولعمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك من خلفاء بني أمية وأبي جعفر المنصور وهارون الرشيد وابنه المأمون من 
رائقة يضيق هذا الكتاب عن إيرادها وقد  خلفاء بني العباس وغيرهم من خلفاء الدولتين وأمرائهم خطب فائقة وبالغات معجبة

   . أوردنا من ذلك ما فيه آفاية لبيب ومقنع لألريب

ومن خطب أبي بكر بن عبد اهللا أمير المدينة النبوية على ساآنها أفضل الصالة والسالم والتحية واإلآرام وقد بلغه عن قوم من 
إني قائل قوًال فمن   ! أيها الناس  : ليه وسلم ويسعفهم آخرون على ذلكأهل المدينة أنهم ينالون من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا ع

   . وعاه وأداه فعلى اهللا جزاؤه ومن لم يعه فال يعد من ذمامها إن قصرتم عن تفصيله فلن تعجزوا عن تحصيله
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لسبيل ولو شاء لهداآم فأرعوه أبصارآم وأوعوه أسماعكم وأشعروه قلوبكم فالموعظة حياة والمؤمنون إخوة وعلى اهللا قصد ا
   . أجمعين

   . فأتوا الهدى تهتدوا واجتنبوا الغي ترشدوا وأنيبوا إلى اهللا جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

   . واهللا جل جالله وتقدست أسماؤه أمرآم بالجماعة ورضيها لكم

   . ونهاآم عن الفرقة وسخطها منكم

   . نتم مسلمونفاتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأ

اعتصموا بحبل اهللا جميعًا وال تفرقوا واذآروا نعمة اهللا عليكم إذ آنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانًا وآنتم 
   . على شفا حفرة من النار فأنقذآم منها

   . جعلنا اهللا وإياآم ممن يتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنا نحن به وله

   . صلى اهللا عليه وسلم بالدين واختاره على العالمين واختار له أصحابًا على الحق وزراء دون الخلق وإن اهللا بعث محمدًا

اختصهم به وانتخبهم له فصدقوه ونصروه وعزروه ووقروه فلم يقدموا إال بأمره ولم يحجموا إال عن رأيه وآانوا أعوانه بعهده 
   . وخلفاءه من بعده

إلى قوله :   "   فوصفهم فأحسن وصفهم وذآرهم فأثنى عليهم فقال وقوله الحق  "  محمد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار  " 
 فمن غاظوه آفر وخاب وفجر وخسر .   مغفرة وأجرًا عظيمًا  " 

إلى قوله  "  ربنا  وقال اهللا جل وعز  "  للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضًال من اهللا ورضوانًا  " 
فمن خالف شريطة اهللا عليه لهم وأمره إياه فيهم فال حق له في الفيء وال سهم له في اإلسالم في آي آثيرة  إنك رءوف رحيم  " 

   . من القرآن فمرق مارقة من الدين

   . وفارقوا المسلمين وجعلوهم عصين

   . وحزبوا أجزابًا وأشابات وأوشابًا

   . فخالفوا آتاب اهللا فيهم فخابوا وخسروا الدنيا واآلخرة

   . ذلك هو الخسران المبين

   . آان على بينة من ربه آمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن

   . مالي أرى عيونًا خزرًا ورقابًا صعرًا وبطونًا بجرى شجى ال يسيغه الماء وداء ال يشرب فيه الدواء

   . أفنضب عنكم الذآر صفحًا أن آنتم قومًا مسرفين

   . السر ويضح العيب ويشوس الجيب آال واهللا بل هو الهناء والطالء حتى يظهر العذر ويبوح

   . فإنكم لم تخلقوا عبثًا ولم تترآوا سدى ويحكم إني لست أتاويًا أعلم وال بدويًا أفهم
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   . قد حلبتكم أشطرًا وقلبتكم أبطنًا وأظهرًا

أصحاب رسول  فعرفت أنحاءآم وأهواءآم وعلمت أن قومًا أظهروا اإلسالم بألسنتهم وأسروا الكفر في قلوبهم فضربوا بعض
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعض وولدوا الروايات فيهم وضربوا األمثال ووجدوا على ذلك من أهل الجهل من أبنائهم أعوانًا 

قبل وقوع القوارع وطول الروائع هذا لهذا ومع هذا فلست أعتنش آئبًا وال تائبًا عفا اهللا   ! يأذنون لهم ويصغون إليهم مهًال مهال
   . ن عاد فينتقم اهللا منه واهللا عزيز ذو انتقام فأسروا خيرًا وأظهروه واجهروا به وأخلصوهعما سلف وم

   . وطالما مشيتم القهقرى ناآصين

   . وليعلم من أدبر وأصر أنها موعظة بين يدي نقمة ولست أدعوآم إلى هوى يتبع وال إلى رأي يبتدع

   . آلخرة واألولى فمن أجاب فإلى رشده ومن عمي فعن قصدهإنما أدعوآم إلى الطريقة المثلى التي فيها خير ا

   .  "فهلم إلى الشرائع الجدائع وال تؤولوا عن سبيل المؤمنين وال تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير  "  بئس للظالمين بدًال  

   . يق والترهيقإياآم وبنيات الطريق فعندها الترن

   . وعليكم بالجادة فيه أسد وأورد ودعوا األماني فقد أودت من آان قبلكم

   . وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

   . وهللا اآلخرة واألولى

   . وال تفتروا على اهللا الكذب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى

   . نك أنت الوهابربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إ

   . نافسوا في المكارم وسارعوا إلى المغانم  ! أيها الناس  : ومن خطب خالد بن عبد اهللا أمير البصرة

واشتروا الحمد بالجود وال تكسبوا بالمطل ذمًا وال تعتدوا بالمعروف ما لم تعجلوه ومهما يكن ألحد منكم عند أحد نعمة فلم يبلغ 
   . اء وأجزل عليها عطاءشكرها فاهللا أحسن لها جز

   . واعلموا أن حوائج الناس إليكم نعمة من اهللا عليكم فال تملوا النعم فتحولوها نقمًا

   . واعلموا أن أفضل المال ما أآسب أجرًا وأورث ذآرًا

   . ولو رأيتم المعروف رجًال رأيتموه حسنًا جميًال يسر الناظرين

   . قبيحًا تنفر عنه القلوب وتغضي عنه األبصار ولو رأيتم البخل رجًال رأيتموه مشوهًا

إن أجود الناس من أعطى من ال يرجوه وأعظم الناس عفوًا من عفا عن قدرة وأوصل الناس من وصل من قطعه   ! أيها الناس
   . ومن لم يطب حرثه لم يزك نبته واألصول عن مغارسها تنمو وبأصولها تسمو

   . لكمأقول قولي هذا وأستغفر اهللا لي و

   . أما بعد  : ومن خطب قطري بن الفجاءة خطبته المشهورة في ذم الدنيا والتحذير عنها وهي
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   . فإني أحذرآم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وراقت بالقليل وتحببت بالعاجلة وحليت باآلمال وتزينت بالغرور

   . ال تدوم نصرتها وال تؤمن فجعتها

   . ة زائلة ونافذة بائدة أآالة غوالةغرارة ضرارة وخاتل

ال تعدو إذ تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضا عنها أن تكون آما قال اهللا تعالى  "  آماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
مع أن أمرًا لم يكن منها في حبرة لغا أعقبته بعدها  نبات األرض فأصبح هشيمًا تذروه الرياح وآان اهللا على آل شيء مقتدرًا  " 

   . عبرة ولم يلق من سرائها بطنًا إال منحته من ضرائها ظهرًا

   . ولم تصله غيثة رخاء إال هطلت عليه مزنة بالء

   . وحرية إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له خاذلة متنكرة

   . مر عليه منها جانب وأوباوأي جانب منها اعذوذب واحلولى أ

   . فإن آتت امرأ من غصونها ورقًا أرهقته من نوائبها تعبا

فان من عليها ال خير في   : غرور ما فيها فانية  : ولم يمس منها امرؤ في جناح أمن إال أصبح منها على قوادم خوف غرارة
   . شيء من زادها إال التقوى

   . من أقل منها استكثر مما يؤممنه

   . ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه ويطيل حزنه ويبكي عينه

   . آم واثق بها قد فجعته وذي حكم ثنته إليها قد صرعته وذي احتيال فيها قد خدعته

   . وآم ذي أبهة فيها قد صيرته حقيرًا وذي نخوة قد ردته ذليًال

   . ومن ذي تاج قد آبته لليدين والفم

   . سلطانها دول

   . ها رنق وعذبها أجاج وحلوها صبر وغذاؤها سمام وأسبابها رماموعيش

   . قطافها سلع

   . حيها بعرض موت وصحيحها بعرض سقم

   . منيعها بعرض اهتضام

   . وملكها مسلوب وعزيزها مغلوب

   . وسليمها منكوب وجارها محروب
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مع أن وراء ذلك سكرات الموت وهول المطلع والوقوف بين يدي الحكم العدل  "  ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين 
   .أحسنوا بالحسنى  "  

   . ألستم في مساآن من آان قبلكم أطول منكم أعمارًا وأوضح منكم آثارًا وأعد عديدًا وأآثف جنودًا وأشد عتودًا

   . أي إيثار وظعنوا عنها بالكره والصغار تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها

فهل بلغكم أن الدنيا سمحت لهم نفسًا بفدية أو أغنت عنهم فيما قد أهلكتهم بخطب بل أرهقتهم بالقوادح وضعضعتهم بالنوائب 
   . وعقرتهم بالفجائع

   . آخر األمدوقد رأيتم تنكرها لمن رادها وآثرها وأخلد إليها حين ظعنوا عنها لفراق إلى األبد إلى 

هل زودتهم إال السغب وأحلتهم إال الضنك أو نورت لهم إال الظلمة أو أعقبتهم إال الندامة أفهذه تؤثرون أم على هذه تحرصون 
بئست  أم إليها تطمئنون يقول اهللا جل ذآره  "  من آان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ال يبخسون  " 
الدار لمن أقام فيها !  فاعلموا إذ أنتم تعلمون أنكم تارآوها األبد فإنما هي آما وصفها اهللا تعالى باللعب واللهو وقد قال تعالى :   "  

   .أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين  "  

   . إلى غير ذلك من خطب خلفاء الدولتين وأمرائهم مما يطول القول بإيراده ويخرج الكتاب بذآره عن حده

  المقصد الثاني في آيفية تصرف الكاتب في الخطب  

إن الرسائل والخطب متشاآلتان في أنهما آالم ال يلحقه   : قد تقدم في أول المقصد األول من هذا النوع قول أبي هالل العسكري
وزن وال تفقيه والمشاآلة في الفواصل وإن الخطب يشافه بها بخالف الرسالة والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة في 

   . أيسر آلفة

لصناعة من حفظ الخطب البليغة وعلم وحينئذ فإذا أراد الكاتب نقل الخطبة إلى الرسالة أمكنه ذلك فإذا أآثر صاحب هذه ا
مقاصد الخطابة وموارد الفصاحة ومواقع البالغة وعرف مصاقع الخطباء ومشاهيرهم اتسع له المجال في الكالم وسهلت عليه 

مستوعرات النثر وذللت له صعاب المعاني وفاض على لسانه في وقت الحاجة ما آمن في ذلك بين ضلوعه فأودعه في نثره 
رسائله فاستغنى عن شغل الفكر في استنباط المعاني البديعة ومشقة التعب في تتبع األلفاظ الفصيحة التي ال تنهض وضمنه في 

   . فكرته بمثلها ولو جهد وال يسمح خاطره بنظيرها ولو دأب

ات والعهود إن الخطب جزء من أجزاء الكتابة ونوع من أنواعها يحتاج الكتاب إليها في صدور بعض المكاتبات وفي البيع
والتقاليد والتفاويض وآبار التواقيع والمراسيم والمناشير على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء اهللا تعالى وما لعله ينشئه من 

   . خطجبة صداق أو رسالة أو نحو ذلك

   . ًا في صدر الخطبوآذلك يعرف مصاقع الخطباء ومشاهير الفصحاء والبلغاء آقس بن ساعدة اإليادي الذي تقدمت خطبته آنف

وهو رجل من بني وائل لسن بليغ يضرب به المثل في البيان وغيرهما ممن يضرب به المثل في الفصاحة   : وسحبان الوائلي
وهو رجل من بني العرب اشترى ظبيًا بأحد عشر درهمًا فقيل له بكم اشتريته   : والبالغة ومن ينسب إلى العي والغباوة آباقل

أصابعه العشرة وأخرج لسانه يشير بذلك إلى أحد عشر ولم يحسن التعبير عنها فانفلت الظبي فضرب به  ففتح آفيه وفرق
   . المثل في العي

  : فإذا عرف البليغ وغير البليغ وعالي الرتبة وسافلها وعرض حينئذ بذآر من أراد منهم مقايسًا للفاضل بمثله وللغبي بنظيره
فأما شوقه لعبده فالمولى قد أبقاه اهللا   : سائله في جواب آتاب ورد عليه من بعض إخوانهآما قال القاضي الفاضل في بعض ر

   . قد أوتي فصاحة لسان وسحب ذيل العي على سحبان
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  : وآما قال الشيخ ضياء الدين أحمد القرطبي من رسالة آتب بها للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يصف رسالة وردت منه عليه
في صدورها وأعجازها وتنثال عليها أعراض المعاني بني إسهابها وإيجازها فهي فرائد ائتلفت في أبكار  إن آلمها يميس
   . الوائلي واإليادي

   . النوع التاسع مما يحتاج إليه الكاتب من حفظ  

في رسائل المتقدمين  جانب جيد من مكاتبات الصدر األول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه آل منهم لنفسه أو لقومه والنظر
  وفيه ثالثة مقاصدمن بلغاء الكتاب 

  المقصد األول في وجه احتياج الكاتب إلى معرفة ذلك 

أما حفظ مكاتبات الصدر األول ورسائلهم فألنها مع مبتدع البالغة وآنز الفصاحة غير مالبسة لطريقة الكتاب في أآثر األمور 
طمع الخاطر باالتكال على إيراد فصل منها برمته لمخالفته ألسلوب الكتاب في أآثر فيستعان بحفظها على مواقع البالغة وال ي

   . األمور

وأما النظر في رسائل البلغاء من فضالء الكتاب فلما في ذلك من تنقيح القريحة وإرشاد الخاطر وتسهيل الطرق والنسج على 
   . تراز مما أظهره النقد ورد ما بهرجه السبكمنوال المجيد واالقتداء بطريقة المحسن واستدراك ما فات واالح

واقتصر على النظر فيها دون حفظها لئال يتكل الخاطر على ما يأتي بأصله مما ليس له فيتشبع بما لم يعط فيكون آالبس ثوبي 
   . زور

   . اللهم إال أن يريد بحفظها المحاضرة دون اإلنشاء فإن الالئق به الحفظ دون غيره

  اني في ذآر شيء من مكابتات الصدر األول يكون مدخًال إلى معرفة ما يحتاج إلى حفظهالمقصد الث  

من ذلك أما مكاتباتهم المشتملة على المحاورة والمراجعة فمنها ما آتب به معاوية بن أبي سفيان رضي أما بعد فإن اهللا 
مسلمين أعوانًا أيده بهم وآانوا في منازلهم عنده اصطفى محمدًا وجعله األمين على وحيه والرسول إلى خلقه واختار له من ال

على قدر فضائلهم في اإلسالم فكان أفضلهم في اإلسالم وأنصحهم هللا ولسوله الخليفة وخليفة الخليفة والخليفة الثالث فكلهم 
   . حسدت وعلى آلهم بغيت

لك تقاد آما يقاد البعير المخشوش حتى عرفنا ذلك في نظرك الشزر وتنفسك الصعداء وإبطائك على الخلفاء وأنت في آل ذ
تبايع وأنت آاره ولم تكن ألحد منهم أشد حسدًا منك البن عمك عثمان وآان أحقهم أن ال تفعل ذلك به في قرابته وصهره 

فقطعت رحمه وقبحت محاسنه وألبت عليه الناس حتى ضربت إليه آباط اإلبل وشهر عليه السالح في حرم الرسول فقتل معك 
   . حلة وأنت تسمع في داره الهائعة ال تؤدي عن نفسك في أمره بقول وال فعل برفي الم

لو قمت في أمره مقامًا واحدًا تنهين الناس عنه ما عدل بك ممن قبلنا من الناس أحد ولمحا ذلك عنك ما   ! أقسم قسمًا صادقًا
   . من المجانبة لعثمان والبغي عليه  : آانوا يعرفونك به

   . ها عند أولياء ابن عفان ضنين إيواؤك قتلة عثمان فهم بطانتك وعضدك وأنصاركوأخرى أنت ب

   . فقد بلغني أنك تنتفي من دمه فإن آنت صادقًا فادفع إلينا قتلته نقتلهم به

في الجبال والذي نفس معاوية بيده ألطلبن قتلة عثمان   ! ثم نحن أسرع الناس إليك وإال فليس لك وال ألصحابك عندنا إال السيف
   .  ! والرمال والبر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا باهللا
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أما بعد فقد أتاني آتابك تذآر فيه اصطفاء اهللا تعالى محمدًا صلى اهللا عليه وسلم لدينه وتأييده إياه بمن أيده به من أصحابه فلقد 
آناقل التمر إلى هجر أو داعي مدرة إلى النضال وزعمت أن  أفطفقت تخبرنا بآالء اهللا عندنا فكنت  ! خبأ لنا الدهر منك عجبًا

   . أفضل الناس في اإلسالم فالن وفالن فذآرت أمرًا إن تم اعتزلك آله

وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين   ! وإن نقص لم يلقحك قله وما أنت والفاضل والمفضول والسائل والمسؤول
هم وتعريف طبقاتهم هيهات لقد حن قدح ليس منها وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها أال تربع على األولين وترتيب درجات

   . ظلعك وتعرف قصور ذرعك وتتأخر حيث أخرك القدر فما عليك غلبة المغلوب

   . وال لك ظفر الظافر

   . وإنك لذهاب في التيه رواع عن القصد

حدث أن قومًا استشهدوا في سبيل اهللا ولك فضل حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد أال ترى غير مخبر لك ولكن بنعمة اهللا أ
الشهداء وخصه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبعين تكبيرة عند صالته عليه أوال ترى أن قومًا قطعت أيديهم في سبيل اهللا 

وذو الجناحين ولوال ما نهي عن تزآية المرء ولكل فضل حتى إذا فعل بواجد منا ما فعل بواحد منهم قيل الطيار في الجنة 
   . نفسه لذآر ذاآر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين وال تمجها آذان السامعين

   . فدع عنك من مالت به الرمية فإنا صنائع رينا والناس بعد صنائع لنا لم يمنعنا قديم عزنا

   . حنا فعل األآفاء ولستم هناكفنكحنا وأنك  : ومديد طولنا على قومك أن خلطناهم بأنفسنا

ومنا النبي ومنكم المكذب ومنا أسد اهللا ومنك أسد األحالف ومنا سيد شباب أهل الجنة ومنكم صبية   ! وأني يكون ذلك آذلك
وله النار ومنا خير نساء العالمين ومنم حمالة الحطب فإسالمنا قد سمع وجاهليتنا ال تدفع آتاب اله يجمع لنا ما شذ عنا وهو ق

وقوله تعالى :   "  إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه  سبحانه وتعالى  "  وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في آتاب اهللا  " 
 فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة .   وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي المؤمنين  " 

ولما احتج المهاجرون على األنصار يوم السقيفة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلجوا عليهم فإن يكن الفلج به فالحق لنا 
   . دونكم وإن يكن بغيره فاألنصار على دعواهم

يك ذلك آذلك فليست الجناية عليك فتكون المعذرة إليك وتلك شكاة  وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى آلهم بغيت فإن
   . ظاهر عنك عارها

   . وقلت إني آنت أقاد آما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع

لقد أردت أن تذم فحمدت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلومًا ما لم يكن شاآًا   ! ولعمر اهللا
   . ال مرتابًا في يقينهفي دينه و

   . وهذه حجتي إلى غيرك قصدها ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح لك من ذآرها

أمن بذل نصرته فاستقعده واستكفه أم من   : ثم ذآرت ما آان من أمري وأمر عثمان فأينا آان أعدى له وأهدى إلى مقاتله
   . يهاستنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى أتى قدره عل

   . لقد علم اهللا المعوقين منكم والقائلين إلخوانهم هلم إلينا وال يأتون البأس إال قليًال  ! آال واهللا

   . وما آنت أعتذر من أني آنت أنقم عليه أحداثًا فإن يكن الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فرب ملوم ال ذنب له
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   . ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توآلت وإليه أنيبوقد يستفيد الظنة المتنصح وما أردت إال اإلصالح 

فلقد أضحكت بعد استعبار متى ألفيت بني عبد المطلب عن األعداء ناآلين أو   ! وذآرت أنه ليس لي وألصحابي إال السيف
   . بالسيوف مخوفين

ل نحوك في جحفل من المهاجرين ف لبث قليًال يلحق الهيجا حمل سيطلبك من تطلب ويقرب منك ما تستبعد وأنا مرق
   . واألنصار والتابعين لهم بإحسان شديد زحامهم ساطع قتامهم مسربلين سرابيل الموت

   . أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم

قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية قد علمت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك وأهلك  "  وما هي من الظالمين ببعيد 
  " .   

وآما آتب أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس وهو يومئذ خليفة إلى محمد بن عبد اهللا بن الحسن المثني بن الحسن 
إلى محمد بن عبد من عبد اهللا عبد اهللا أمير المؤمنين   : السبط حين بويع له بالخالفة وخرج على المنصور يريد انتزاعها منه

   . اهللا

أما بعد :   "  إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 

   .فاعلموا أن اهللا غفور رحيم  "  

ولك ذمة اهللا وعهده وميثاقه وحق نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم إن تبت من قبل أن يقدر عليك أن أؤمنك على نفسك وولدك 
د حيث شئت وأقضي لك ما شئت من الحاجات وإخوتك ومن بايعك وجميع شيعتك وأن أعطيك ألف ألف درهم وأنزلك من البال

وأن أطلق من في سجني من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك ثم ال أتبع أحدًا منكم بمكروه وإن شئت أن تتوثق لنفسك فوحه إلي 
   . من يأخذ لك من الميثاق والعهد واأليمان ما أحببت والسالم

   .  أمير المؤمنين إلى عبد اهللا بن محمدمن محمد بن عبد اهللا  : فأجابه محمد بن عبد اهللا بما نصه

أما بعد :   "  طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون عال في األرض 
وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه آان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين 

استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما آانوا 
 يحذرون  "  .  

بنا ونهضتم فيه بسعينا وحطتموه وأنا أعرض عليك من األمان مثل الذي أعطيتني فقد تعلم أن الحق حقنا وأنكم إنما أعطيتموه 
وقد علمت أنه ليس أحد من بني   ! بفضلنا وان أبانا عليًا عليه السالم آان الوصي واإلمام فيكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء
دونكم  فاطمة بنت عمرو في الجاهلية  : هاشم يمت بمثل فضلنا وال يفخر بمثل قديمنا وحديثنا ونسبنا وإنا بنو أم أبي رسول اهللا

   . وبنو ابنته فاطمة في اإلسالم من بينكم فأنا أوسط بني هاشم نسبًا وخيرهم أمًا وأبًا لم تلدني العجم ولم تعرق في أمهات األوالد

   . محمد صلى اهللا عليه وسلم  : وإن اهللا عز وجل لم يزل يختار لنا فولدني من النبيين أفضلهم

خديجة بنت خويلد أول   : علي بن أبي طالب ومن نسائه أفضلهن  : لمًا وأآثرهم جهادًاومن أصحابه أقدمهم إسالمًا وأوسعهم ع
من آمن باهللا وصلى إلى القبلة ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الجنة ومن المولودين في اإلسالم الحسن والحسين سيدا 

ولد الحسن مرتين وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه  شباب أهل الجنة ثم قد علمت أن هاشمًا ولد عليًا مرتين وأن عبد المطلب
وسلم ولدني مرتين من قبل جدي الحسن والحسين فما زال اإلله يختار لي حتى اختار لي في النار فولدني أرفع الناس درجة 

وابن خير أهل في الجنة وأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة فأنا ابن خير األخيار وابن خير األشرار وابن خير أهل الجنة 
   . النار
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ولك عهد اهللا إن دخلت في بيعتي أن أؤمنك على نفسك وولدك وآل ما أصبته إال حدًا من حدود اهللا تعالى أو حقًا لمسلم أو 
   . معاهد

   . فقد علمت ما يلزمك في ذلك فأنا أوفي بالعهد منك وأنت أحرى بقبول األمان مني

   . نات هو أأمان ابن هبيررة أم أمان عمك عبد اهللا بن علي أم أمان مسلم والسالمفأما أمانك الذي عرضت علي فأي األما

من عبد اهللا عبد اهللا أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد اهللا أما بعد فقد أتاني آتابك وبلغني آالمك فإذا جل   : فأجابه المنصور
   . لعمومة وال اآلباء آالعصبة واألولياءفخرك بالنساء لتضل به الحفاة والغوغاء ولم يجعل اهللا النساء آا

   . وقد جعل اهللا تعالى العم أبًا وبدأ به على الوالد األدى

   .  "فقال جل ثناؤه عن نبيه يوسف عليه السالم :   "  واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب  

تبارك وتعالى بعث محمدًا صلى اهللا عليه وسلم وعمومته أربعة فأجاب اثنان أحدهما أبي وآفر اثنان أحدهما ولقد علمت أن اهللا 
   . أبوك

وأما ما ذآرت من النساء وقراباتهن فلو أعطين على قدر األنساب وحق األحساب لكان الخير آله آلمنة بنت وهب ولكن اهللا 
   . يختار لدينه من يشاء من خلقه

ذآرت من فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الحسين وأن هاشمًا ولد عليًا مرتين وأن عبد المطلب  وأما ما
ولد الحسن مرتين فخير األولين واآلخرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يلده هاشم إال مرة واحدة ولم يلد عبد المطلب إال 

   . مرة واحدة

وأما ما ذآرت من أنك ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن اهللا عز وجل قد أبى ذلك فقال :   "  ما آان محمد أبا أحد من 
ولكنكم قرابة ابنته وإنها قرابة ذريته غير أنها امرأة ال تحوز الميراث وال يجوز أن  رجالكم ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين  " 

ولقد ظلمها أبوك من آل وجه فأخرجها تخاصم ومرضها سرًا ودفنها ليًال فأبى الناس إال   ! تؤم فكيف تورث اإلمامة من قبلها
   . تقديم الشيخين

   . ولقد حضر أبوك وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر بالصالة غيره

   . ثم أخذ الناس رجاًال فلم يأخذوا أباك فيهم

ن في أصحاب الشورى فكل دفعه عنها وبايع عبد الرحمن عثمان وقبلها عثمان وحارب أباك طلحة والزبير ودعا سعدًا ثم آا
   . إلى بيعته فأغلق بابه دونه

ثم بايع معاوية بعده وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم وخرج إلى المدينة فدفع األمر إلى 
   . ماًال من غير حله غير أهله وأخذ

   . فإن آان لكم فيها شيء فقد بعتموه

وأما قولك إن اهللا اختار لك في الكفر فجعل أبوك أهون أهل النار عذابًا فليس في الشر خيار وال من عذاب اهللا هين وال ينبغي 
   . لمسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يفتخر بالنار

   .سترد فتعلم  "  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  "  



 

106 
 

وأما قولك إنه لم تلدك العجم ولم تعرق فيك أمهات األوالد وإنك أوسط بني هاشم نسبًا وخيرهم أمًا وأبًا فقد رأيتك فخرت على 
وفصًال فخرت على إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا  بني هاشم طرًا وقدمت نفسك على من هو خير منك أوًال وآخرًا وأصًال
وما ولد فيكم مولود بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه   ! عليه وسلم وعلى والد ولده فانظر ويحك أين تكون من اهللا تعالى غدًا

   . وسلم أفضل من علي بن الحسين وهو ألم ولد ولقد آان خيرًا من جدك حسن بن حسن

   . ن علي خير من أبيك وجدته أم ولدثم ابنه محمد ب

   . ثم ابنه جعفر وهو خير منك ولدته أم ولد

ولقد علمت أن جدك عليًا حكم حكمين وأعطاهما عهده وميثاقه على الرضا بما حكما به فاجتمعا على خلعه ثم خرج عمك 
ب من غير أوطية آالسبي المجلوب إلى الحسين على ابن مرجانة وآان الناس معه عليه حتى قتلوه ثم أتوا بكم على األقتا

   . الشأم

ثم خرج منكم غير واحد فقتلكم بنو أمية وحزقوآم بالنار وصلبوآم على جذوع النخل حتى خرجنا عليهم فأدرآنا بثأرآم إذ لم 
تلعن الكفرة تدرآوه ورفعنا أقدارآم وأورثناآم أرضهم وديارهم بعد أن آانوا بلعنون أباك في أديار الصالة المكتوبة آما 

فمنعناهم وآفرناهم وبينا فضله وأشدنا بذآره فاتخذت ذلك علينا حجة وظننت أنا بما ذآرنا من فضل علي قدمناه على حمزة 
   . والعباس وجعفر آل أولئك مضوا سالمين سلمًا منهم وابتلي أبوك بالكرماء

وآانت للعباس دون إخوته فنازع فيها أبوك إلى عمر ولقد علمت أن مآثرنا في الجاهلية سقاية الحاج األعظم ووالية زمزم 
   . فقضى لنا عمر بها

وتوفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس من عمومته أحد حيًا إال العباس فكان وارثه دون بني عبد المطلب فطلب الخالفة 
   . غير واحد من بني هاشم فلم ينلها إال ولده

صلى اهللا عليه وسلم خاتم األنبياء وبنوه القادة الخلفاء فقد ذهب بفضل القديم والحديث ولوال  فاجتمع للعباس أنه أبو رسول اهللا
   . العباس أخرج إلى بدر آرهًا لمات عماك طالب وعقيل جوعًا أو يتجشمان جفان عتبة وشيبة فأذهب عنهما العار والشنار

   . مولقد جاء اإلسالم والعباس يمون أبا طالب لألزمة التي أصابته

ثم فدى عقيًال يوم بدر فقد مناآم في الكفر وفديناآم من األسر وورثنا دونكم خاتم األنبياء وحزنا شرف اآلباء وأدرآنا بثأرآم إذ 
   . عجزتم عنه ووضعناآم حيث لم تضعوا أنفسكم والسالم

ملك الرعية باإلحسان إليها وتظفر إنه إنما ت  : ومن مكاتبات ملوك الفرس البلغاء ما آتب به ارسطوطاليس إلى اإلسكندر
   . بالمحبة منها فإن طلبك ذلك بإحسانك هو أدوم بقاء منه باعتسافك بعنفك

   . واعلم أنه إنما تملك األبدان فاجمع إليها القلوب بالمحبة

ره لواليتك رجًال آان في ليكن من تختا  : واعلم أن الرعية إذا ومما آتب به أبرويز إلى ابنه شيرويه يوصيه بالرعية آتابًا فيه
   . وضعية فرفعته وذا شرف آان مهمًال فاصطنعته

وال تجعله أمرأ أصبته بعقوبة فاتضع لها وال أحدًا ممن يقع بقلبك أن إزالة سلطانك أحب إليه من ثبوته وإياك أن تستعمله 
   . د أخذ الدهر من عقله آما أخذت السن من جسمهضريعًا غمرًا آثيرًا إعجابه بنفسه قليًال تجربته في غيره وال آبيرًا مدبرًا ق

إن آلمة منك تسفك دمًا وأخرى تحقن دمًا وإن سخطك سيف مسلول على من   : ومما آتب ب أبرويز إلى ابنه شيرويه أيضًا
سخطت عليه وإن رضاك برآة مفيدة على من رضيت عنه وإن نفاذ أمرك مع ظهور آالمك فاحترس في غضبك من قولك 

   . ئ ومن لونك أن يتغير ومن جسدك أن يخف فإن الملوك تعاقب جرمًا وتعفو حلمًاأن يخط
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من أردشير المؤيد ملك الملوك وارث العظماء إلى الفقهاء الذين هم حملة الدين واألساورة   : ومما آتب به أردشير إلى رعيته
   . ن هم عمدة البلدالذين هم حفظة البيضة والكتاب الذين هم زين المملكة وذوي الحروب الذي

السالم عليكم فإنا نحمد إليكم اهللا سالمين وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتاوتها الموظفة عليها ونحن مع ذلك آاتبون 
ال تستشعروا الحقد فيدهمكم العدو وال تحتكروا فيشملكم القحط وتزوجوا القرائب فإن أمس للرحم وأما رسائلهم   : بوصية

هم فمن ذلك رسالة الصديق رضي اهللا عنه إلى علي بن أبي طالب آرم اهللا وجه حين تلكأ عن مبايعته على لسان أبي ومخاطبات
عبيدة ابن الجراح رضي اهللا عنه مع ما انضم إلى ذلك من آالم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه وما آان من 

   . جواب علي عنها

سمرنا ليلة عند القاضي أبي حامد أحمد بن بشر المروروذي ببغداد فتصرف   : التوحيدي البغداديقال أبو حيان علي بن محمد 
في الحديث آل متصرف وآان غزير الرواية لطيف الدراية فجرى حديث السقيفة فرآب آل مرآبًا وقال قوًال وعرض بشيء 

   . ونزع إلى فن

اهللا عنه إلى علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه وجواب علي عنها  هل فيكم من يحفظ رسالة ألبي بكر الصديق رضي  : فقال
   . ومبايعته إياه عقيب تلك المناظرة

هي واهللا من بنات الحقائق ومخبأت الصنادق ومنذ حفظتها ما رويتها إال ألبي محمد المهلبي في   : ال واهللا فقال  : فقال الجماعة
الة أعقل منها وال أبين وإنها لتدل على علم وحلم وفصاحة ونباهة وبعد غور ال أعرف رس  : وزارته فكتبها عني بيده وقال
أيها القاضي فلو أتممت المنة علينا بروايتها أسمعناها فنحن أوعى لك من المهلبي وأوجب   : وشدة غوص فقال له العباداني

بن أبي فليح عن عيسى بن دوأب بن المتاح حدثنا الخزاعي بمكة عن أبي ميسرة قال حدثنا محمد   : ذمامًا عليك فاندفع وقال
لما استقامت الخالفة ألبي بكر رضي اهللا عنه بين المهاجرين واألنصار بعد فتنة آاد   : سمعت موالي أبا عبيدة يقول  : قال

   . الشيطان بها

   . فدفع اهللا شرها ويسر خيرها بلغ أبا بكر عن ع لي تلكؤ وسماس وتهمم ونفاس

الحال فتبدو العورة وتشتعل الجمرة وتتفرق ذات البين فدعاني بحضرته في خلوة وآان عنده عمر بن الخطاب فكره أن يتمادى 
يا أبا عبيدة ما أيمن ناصيتك وأبين الخير بين عينيك وطالما أعز اهللا بك اإلسالم وأصلح شأنه على   : رضي اهللا عنه وحده فقال

سلم بالمكان المحوط والمحل المغبوط ولقد قال فيك في يوم مشهود لكل أمة يديك ولقد آنت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و
   . أمين وأمين هذه األمة أبوة عبيدة ولم تزل للدين ملتجأ وللمؤمنين مرتجا وألهلك رآنًا وإلخوانك ردءًا

يته برقيتك وقع قد أردتك ألمر خطر مخوف وإصالحه من أعظم المعروف ولئن لم يندمل جرحه بيسارك ورفقك ولم تجب ح
   . اليأس وأعضل البأس واحتيج بعد ذلك إلى ما هو أمر منه وأعلق وأعسر منه وأغلق واهللا أسأل تمامه بك ونظامه على يديك

فتأت له أبا عبيدة وتلطف فيه وانصح هللا عز وجل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ولهذه العصابة غير آل جهدًا وال قال حمدًا 
   . رك وهاديك ومبصرك إن شاء اهللاواله آالؤك وناص

امض إلى علي واخفض له جناجك واغضض عنده صوتك واعلم أنه ساللة أبي طالب ومكانه ممن فقدناه باألمس صلى اهللا 
عليه وسلم مكانه وقل له البحر مفرقة والجو أآلف والليل أغدف والسماء جلواء واألرض صلعاء والصعود متعذر والهبوط 

وف رءوف والباطل عنوف عسوف والعجب قداحة الشر والضغن رائد البوار والتعريض شجار الفتنة متعسر والحق عط
والقحة ثقوب العداوة وهذا الشيطان متكئ على شماله متحيل بيمينه نافخ خصييه ألهله ينتظر الشتات والفرقة ويدب بني األمة 

بيه صلى اهللا عليه وسلم ودينه ثالثًا يوسوسو بالفجور ويدلي بالغرور بالشحناء والعداوة عنادًا هللا عز وجل أوًال وألدم ثانيًا ولن
   . ويمني أهل الشرور

ويوحي إلى أوليائه زخرف القول غرورًا بالباطل دأبًا له منذ آان على عهد أبينا آدم صلى اهللا عليه وسلم وعادة له منذ أهانه 
لى الحق وغض الطرف عن الباطل ووطء هامة عدو اهللا باألشد اهللا تعالى في سالف الدهر ال منجي منه إال بعض الناجذ ع

   . فاألشد واألآد فاألآد وإسالم النفس هللا عز وجل في ابتغاء رضاه
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وال بد اآلن من قول ينفع إذا ضر السكوت وخيف غبه ولقد أرشدك من أفاء ضالتك وصافاك من أحيا مودته بعتابك وأراد لك 
ا الذي تسول لك نفسك ويدوي به قلبك ويلتوي عليه رأيك ويتخاوص دونه طرفك ويسري فيه الخير من آثر البقاء معك ما هذ

   . ظعنك ويتراد معه نفسك وتكثر عنجه صعداؤك وال يفيض به لسانك

أعجمة بعد إفصاح أتلبيس بعد إيضاح أدين غير دين اهللا أخلق غير خلق القرآن أهدي غير هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم 
مشي له الضراء وتدب له الخمر أم مثلك ينقبض عليه الفضاء ويكسف في عينه القمر ما هذه القعقعة بالشنان وما هذه أمثلي ت

الوعوعة باللسان إنك واهللا جد عارف باستجابتنا هللا عز وجل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم وبخروجنا عن أوطاننا وأموالنا 
نصرة لدينه في زمان أنت فيه في آن الصبا وخدر الغرارة وعنفوان الشبيبة غافل وأوالدنا وأحبتنا هجرة إلى اهللا عز وجل و

عما يشيب ويريب ال تعي ما يراد ويشاد وال تحصل ما يساق ويقاد سوى ما أنت جار عليه إلى غايتك التي إليها عدل بك 
 تزيل الرواسي ونقاسي أهواًال وعندها حط رحلك غير مجهول القدر وال مجحود الفضل ونحن في أثناء ذلك نعاني أحواًال

تشيب النواصي خائضين غمارها راآبين تيارها نتجرع صابها ونشرج عيابها ونحكم أساسها ونبرم أمراسها والعيون تحدج 
بالحسد واألنوف تعطس بالكبر والصدور تستعر بالغيظ واألعناق تتطاول بالفخر والشفار تشحذ بالمكر واألرض تميد بالخوف 

عند المساء صباحًا وال عند الصباح مساء وال ندفع في نحر امرئ إال بعد أن نحسو الموت دونه وال نبلغ مرادًا إال ال ننتظر 
بعد اإلياس من الحياة عنده فادين في جميع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألب واألم والخال والعم والمال والنشب 

وقرة أعين ورحب أعطان ونثبات عزائم وصحة عقول وطالقة أوجه وذالقة ألسن هذا والسبد واللبد والهلة والبلة بطيب أنفس 
مع خفيات أسرار ومكنونات أخبار آنت عنها غافًال ولوال سنك لم تكن عن شيء منها ناآًال آيف وفؤادك مشهوم وعودك 

   . معجوم

ا تسمع فارتقب زمانك وقلص أردانك و دع واآلن قد بلغ اهللا بك وأنهض الخير لك وجعل مرادك بن يديك وعن علم أقول م
التقعس والتجسس لمن ال يظلع لك إذا خطا وال يتزحزح عنك إذا عطا فاألمر غض والنفوس فيها مض وإنك أديم هذه األمة 

   . فال تحلم لجاجًا وسيفها العضب فال تنب أعوجاجًا وماؤها العذب فال تحل أجاجًا

عليه وسلم عن هذا األمر فقال لي يا أبا بكر هو لمن يرغب عنه ال لمن يجاحش عليه ولمن واهللا لقد سألت رسول اهللا صلى اهللا 
   . يتضاءل عنه ال لمن يتنفج إليه هو لمن يقال هو لك ال لمن يقول هو لي

ليه ولقد شاورني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الصهر فذآر فتيانًا من قريش فقلت أين أنت من علي فقال صلى اهللا ع
   .  " إني أآره لفاطمة ميعة شبابه وحداثة سنه   "   : وسلم

متى آنفته يدك ورعته عينك حفت بهما البرآة وأسبغت عليهما النعمة مع آالم آثير خاطبته به رغبة فيك وما آنت   : فقلت له
وآنت إذ ذاك خيرًا لك منك  عرفت منك في ذلك ال حوجاء وال لوجاء فقلت ما قلت وأنا أرى مكان غيرك وأجد رائحة سواك

اآلن لي ولئن آان عرض بك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في هذا األمر فلم يمكن معرضًا عن غيرك وإن آان قال فيك فما 
   . سكت عن سواك وإن تلجلج في نفسك شيء فهلم فالحكم مرضي والصواب مسموع والحق مطاع

يسره ما سرها ويسوءه   : ى اهللا عز وجل و هو عن هذه العصابة راض وعليها حذرولقد نقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إل
   . ما ساءها ويكيده ما آادها ويرضيه ما أرضاها ويسخطه ما أسخطها

   . أما تعلم أنه لم يدع أحدًا من أصحابه وأقاربه وسجرائه إال أبانه بفضيلة وخصه بمزية وأفرده بحالة

سلم ترك األمة سدى بددًا عباهل مباهل طالحى مفتونة بالباطل مغبونة عن الحق ال رائد وال ذائد أتظن أنه صلى اهللا عليه و
واهللا ما اشتاق إلى ربه تعالى وال سأله المصير إلى   ! وال ضابط وال حائط وال ساقي وال واقي وال هادي وال حادي آال

وأمن المسالك والمطارح وسهل المبارك والمهايع وإال  رضوانه وقربه إال بعد أن ضرب المدى وأوضح الهدى وأبان الصوى
بعهد أن شدخ يافوخ الشرك بإذن اهللا وشرم وجه النفاق لوجه اهللا سبحانه وجدع أنف الفتنة في ذات اهللا وتفل في عين الشيطان 

   . بعون اهللا وصدع بملء فيه ويده بأمر اهللا عز وجل

بقعة واحدة ودار جامعة وإن استقالوني لك وأشاروا عندي آب فأنا واضع  وبعد فهذه المهاجرون واألنصار عندك ومعك في
   . يدي في يدك وصائر إلى رأيهم فيك
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وإن تكن األخرى فادخل فيما دخل فيه المسلمون وآن العون على مصالحهم والفاتح لمغالقهم والمرشد لضالتهم والرادع 
   . لغوايتهم

   . والتقوى والتناصر على الحق فقد أمر اهللا تعالى بالتعاون على البر

   . ودعنا نقضي هذه الحياة الدنيا بصدور بريئة من الغل ونلقى اهللا تعالى بقلوب سليمة من الضغن

وبعد فالناس ثمامة فارفق بهم واحن عليهم ولن لهم وال تشق نفسك بنا خاصة فيهم واترك ناجم الحقد حصيدًا وطائر الشر 
   . فال قال وال قيل وال لوم وال تبيع واهللا على ما نقول شهيد وبما نحن عليه بصير واقعًا وباب الفتنة مغلقًا

آن لدى الباب هنيهة فلي معك دور من القول فوقفت وما أدري   : فلما تأهبت للنهوض قال عمر رضي اهللا عنه  : قال أبو عبيدة
الرقاد محلمة والهوى مقحمة وما منا إال له مقام معلوم وحق قل لعلي   : ما آان بعدي إال أنه لحقني بوجه يندي تهلًال وقال لي

مشاع أو مقسوم ونبأ ظاهر أو مكتوم وإن أآيس الكيس من منح الشارد تألفًا وقارب البعيد تلطفًا ووزن آل شيء بميزانه ولم 
   . يخلط خبره بعيانه ولم يجعل فترة مكان شبره دينًا أو دنيا ضالًال آان أو هدى

   . علم مستعمل في جهل وال خير في معرفة مشوبة بنكر وال خير في

   . ولسنا آجلدة رفغ البعير بين العجان والذنب وآل صال فبناره وآل سيل إلى قراره

   . وما آان سكوت هذه العصابة إلى هذه الغاية لعي وشي وال آالمها اليوم لفرق أو رفق

ي آبر وقصم ظهر آل جبار وقطع لسان آل آذوب فماذا بعد الحق إال وقد جدع اهللا بمحمد صلى اهللا عليه وسلم أنف آل ذ
   . الضالل

ما هذه الخنزوانة التي في فراش رأسك ما هذا الشجا المعترض في مداج أنفاسك ما هذه القذاة التي تغشت ناظرك وما هذه 
حناء والنكر ولسنا في آسروية آسرى الوحرة التي أآلت شراسيفك وما هذا الذي لبست بسببه جلد النمر واشتملت عليه بالش

قد جعلهم اهللا جزرًا لسيوفنا ودريئة لرماحنا ومرمى لطعاننا وتبعًا   ! تأمل إلخوان فارس وأبناء األصفر  ! وال في قيصرية قيصر
لسلطاننا بل نحن في نور نبوة وضياء رسالة وثمرة حكمة وأثرة رمة وعنوان نعمة وظل عصمة بين أمة مهدية بالحق 

   . الصدق مأمونة على الرتق والفتق لها من اهللا قلب أبي وساعد قوي ويد ناصرة وعين باصرةو

أتظن ظنًا يا علي أن أبا بكر وثب على هذا األمر مفتاتًا على األمة خادعًا لها أو متسلطًا عليها أتراه حل عقودها وأحال عقولها 
وصالحها فسادًا ال واهللا سال عنها فولهت له وتطامن لها فلصقت به ومال  أتراه جعل نهارها ليًال ووزنها آيًال ويقظتها رقادًا

عنها فمالت إليه واشمأز دونها فاشتملت عليه حبوة حباه اهللا بها وعاقبة بلغه اهللا إليها ونعمة سربله جمالها ويد أوجب اله عليه 
   . شكرها وأمة نظر اهللا به إليها

   . ر ما آان لهم الخيرةواهللا أعلم بخلقه وأرأف بعباده يختا

وإنك بحيث ال تجهل موضعك من بيت النبوة ومعدن الرسالة وال يجحد حقك فيما آتاك اهللا ولكن لك من يزاحمك بمنكب أضخم 
من منكبك وقرب أمس من قرابتك وسن أعلى من سنك و شبيبة أروع من شبيبتك وسيادة لها أصل في الجاهلية وفرع في 

فيها جمل وال ناقة وال تذآر منها في مقدمة وال ساقة وال تضرب فيها بذراع وال إصبع وال تخرج  اإلسالم ومواقف ليس لك
   . منها في مقدمة وال ساقة وال تضرب فيها بذراع وال إصبع وال تخرج منها ببازل وال هبع

أيه ومشورته وراحة آفه ولم يزل أبو بكر حبة قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعالقة نفسه وعيبة سره ومفزوع ر
   . ومرمق طرفه

   . وذلك آله بمحضر الصادر والوارد من المهاجرين واألنصار شهرته مغنية عن الدليل عليه
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   . ولعمري إنك أقرب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرابة ولكنه أقرب منك قربة والقابة لحم ودم والقربة نفس وروح

لذلك صاروا إليه أجمعون ومهما شككت في ذلك فال تشك أن يد اهللا مع الجماعة ورضوانه ألهل وهذا فرق عرفه المؤمنون و
الطاعة فادخل فيما هون خير لك اليوم وأنفع لك غدًا والفظ من فيك ما يعلق بلهاتك وانفث سخيمة صدرك عن تفاتك فإن يك 

هنيئًا أو غير هنيء حين ال راد لقولك إال من آان  في األمد طول وفي األجل فسحة فستأآله مريئًا أو غير مريء وستشربه
   . آيسًا منك وال تابع لك إال من آان طامعًا فيك يمض إهابك ويعرك أديمك ويزري على هديك

هنالك تقرع السن من ندم وتجرع الماء ممزوجًا بدم وحينئذ تأسى على ما مضى من عمرك ودارج قوتك فتود أن لو سقيت 
ورددت إلى حالتك التي استغويتها وهللا تعالى فينا وفيك أمر هو بالغة وغيب هو شاهده وعاقبة هو المرجو  بالكأس التي أبيتها

   . لسرائها وضرائها وهو الولي الحميد الغفور الودود

اهللا قال أبو عبيدة فتمشيت متزمًال أنوء آأنما أخطو على رأسي فرقًا من الفرقة وشفقًا على األمة حتى وصلت إلى علي رضي 
   . عنه في خالء فابتثثته بثي آله وبرئت إليه منه ورفقت به

إحدى لياليك فهيسي هيسي ال   : لت معلوطه وولت مخروطه وأنشأ يقول  : فلما سمعها ووعاها وسرت في مفاصله حمياها قال
فقلت ال جواب لك   : ال أبو عبيدةتنعمي الليلة بالتعريس نعم يا أبا عبيدة أآل هذا في نفس القوم ويحسون به ويضطبعون عليه ق

   . عندي إنما أنا قاض حق الدين ورائق فتق المسلمين وساد ثلمة األمة

   . يعلم اهللا ذلك من جلجالن قلبي وقرارة نفسي

ل واهللا ما آان قعودي في آن هذا البيت قصدًا للخالف وال إنكارًا للمعروف وال زراية على مسلم ب  : فقال علي رضي اهللا عنه
   . لما قد وقذني به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فراقه وأودعني من الحزن لفقده

   . وذلك أنني لم أشهد بعده مشهدًا إال جدد علي حزنًا وذآرني شجنًا

   . وإن الشوق إلى اللحاق به آاف عن الطمع في غيره

   . لمن أخلص هللا عمله وسلم لعلمه ومشيئته وأمره ونهيهوقد عكفت على عهد اهللا أنظر فيه وأجمع ما تفرق رجاء ثواب معد 

على أني ما علمت أن التظاهر علي واقع وال عن الحق الذي سبق إلي دافع وإذ قد أفعم الوادي بي وحشد النادي من أجلي فال 
   . مرحبًا بما أساء أحدًا من المسلمين وسرني

ظي بخنصري وبنصري وخضت لجته بأخمصي ومفرقي ولكنني ملجم وفي النفس آالم لوال سابق عقد وسالف عهد لشفيت غي
   . إلى أن ألقى اهللا ربي وعنده أحتسب ما نزل بي

   .  " ليقضي اهللا أمرًا آان مفعوًال   " وإني غاد إلى جماعتكم مبايع صاحبكم صابر على ما ساءني وسرآم 

القول على غره ولم أختزل شيئًا من حلوه ومره وبكرت  فعدت إلى أبي بكر رضي اهللا عنه فقصصت عليه  : قال أبو عبيدة
غدوة إلى المسجد فلما آان صباح يومئذ وإذا علي مخترق الجماعة إلى أبي بكر رضي اهللا عنهما فبايعه وقال خيرًا ووصف 

   . جميًال وجلس زميتًا واستأذن للقيام فمضى وتبعه عمر مكرمًا له مستأثرًا لما عنده

   . ما قعدت عن صاحبكم آارهًا وال أتيته فرقًا وال أقول ما أقول تعلة  :  عنهفقال علي رضي اهللا

   . ولئني ألعرف منتهى طرفي ومحط قدمي ومنزع قوسي وموقع سهمي ولكن قد أزمت على فأسي ثقة بربي في الدنيا واآلخرة

   . دالء على رشائهاآفكف غربك واستوقف سربك ودع العصي بلحائها وال  : فقال له عمر رضي اهللا عنه
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فإنا من خلفها وورائها إن قدحنا أورينا وإن متحنا أروينا وإن قرحنا أدمينا ولقد سمعت أماثيلك التي لغزت بها عن صدر أآل 
   . بالجوى ولو شئت لقلت على مقالتك ما إن سمعته ندمت على ما قلت

يه وسلم من فقده فهو وقذك ولم يقذ غيرك بل مصابه أعظم وزعمت أنك قعدت فيكن بيتك لما وقذك به رسول اهللا صلى اهللا عل
   . وأعم من ذلك وإن من حق مصابه أن ال تصدع شمل الجماعة بفرقة ال عصام لها و ال يؤمن آيد الشيطان في بقائها

   . هذه العرب حولنا واله لو تداعت علينا في صبح نهار لم نلتق في مسائه

   . فمن عالمة الشوق إليه نصرة دينه  ! اف عن الطمع في غيرهوزعمت أن الشوق إلى اللحاق به آ

   . وموازرة أوليائه ومعاونتهم

وزعمت أنك عكفت على عهد اهللا تجمع ما تفرق منه فمن العكوف على عهد اهللا النصيحة لعباد اهللا والرأفة على خلق اهللا وبذل 
   . ما يصلحون به ويرشدون عليه

   . ظاهر واقع عليك وأي حق لط دونكوزعمت أنك لم تعلم أن الت

قد سمعت وعلمت ما قال األنصار باألمس سرَا وجهرًا وتقلبت عليه بطنًا وظهرًا فهل ذآرت أو أشارت بك أو وجدت رضاهم 
   . في نفسه أتظن أن الناس ضلوا من أجلك وعادوا آفارًا زهدًا فيك وباعوا اهللا تحامًال عليك

إن عليًا ينتظر   : بن زياد الخزرجي في نفر من أصحابه ومعهم شرحبيل بن يعقوب الخزرجي وقالوا لقد جاءني عقيل  ! ال واهللا
إنه   : اإلمامة ويزعم أنه أولى بها من غيره وينكر على من يعقد الخالفة فأنكرت عليهم ورددت القول في نحرهم حيث قالوا

   . ينتظر الوحي ويتوآف مناجاة الملك

واهللا ال   ! هللا بعد نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم أآان األمر معقودًا بأنشوطه أو مشدودًا بأطراف ليطه آالفقلت ذاك أمر طواه ا
   . عجماء بحمد اهللا إال أفصحت وال شوآاء إال وقد تفتحت

بلسان تلك  ولوال سالف عهد وسابق عقد لشفيت غيظي وهل ترك الدين ألهله أن يشفوا غيظهم بيد أو  : ومن أعجب شأنك قولك
   . جاهلية وقد استأصل اهللا شأفتها واقتلع جرثومتها وهور ليلها وغور سيلها وأبدل منها الروح والريحان والهدى والبرهان

   . وزعمت أنك ملجم ولعمري إن من اتقى اهللا وآثر رضاه وطلب ما عنده أمسك لسانه وأطبق فاه وجعل سعيه لما وراه

   . هًال يا أبا حفص واهللا ما بذلت ما بذلت وأنا أريد نكثه وال أقررت ما أقررت وأنا أبتغي حوًال عنهم  : فقال علي رضي اهللا عنه

   . وإن أخسر الناس صفقة عند اهللا من آثر النفاق واحتضن الشقاق وفي اهللا سلوة عن آل حادث وعليه التوآل في جمع الحوادث

غليل فسيخ اللبان فصيح اللسان فليس وراء ما سمعت وقلت إال ما يشد ارجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب مبرود ال
   . األزر ويحط الوزر ويضع اإلصر ويجمع األلفة بمشيئة اهللا وحسن توفيقه

   . فانصرف علي وعمر رضي اهللا عنهما  : قال أبو عبيدة رضي اهللا عنه

   . وهذا أصعب ما مر علي بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وى أنه بلغ عائشة رضي اهللا عنها أن أقوامًا يتناولون أبا بكر رضي اهللا عنه فأرسلت إلى أرفلة من الناس فلما حضروا ير
   . أسدلت أستارها وعلت وسادها
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أبي واهللا ال تعطوه األيدي ذاك طود منيف وفرع مديد هيهات آذبت الظنون أنجح إذ أآديتم وسبق إذ   ! أبي وما أبيه  : ثم قالت
ونيتم سبق الجواد إذا استولى على األمد فتى قريش ناشئًا وآهفها آهًال يفك عانيها ويرسيش مملقها ويرأب شعبها ويلم شعثها 

حتى حليته قلوبها ثم استشرى في دين اهللا فما برحت شكيمته في ذات اله عز وجل حتى اتخذ بفنائه مسجدًا يحيى فيه ما أمات 
الدمعة وقيذ الجوانح شجي النشيج فانقضت إليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه  المبطلون وآان رحمه اهللا غزير

فأآبرت ذلك رجاالت من قريش فحنت قسيها وفوقت سهامها  ويستهزئون به  "  اهللا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون  " 
له صفاء وال قصفوا له قناة ومر على سيسائه حتى إذا ضرب الدين بجرانه ورست أوتاده ودخل وانتثلوه غرضًا فما فلوا 

الناس فيه أوفاجًا ومن آل فرقة أرساًال وأشتاتًا اختار اهللا لنبيه ما عنده فلما قبض اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم ضرب الشيطان 
حبل اإلسالم و مرج عهده وماج أهله وبغي الغوائل وظنت  رواقه ومد طنبه ونصب حبائله وأجلب بخيله ورجله واضطرب

   . رجال أن قد أآثبت أطماعهم نهزها والت حين الذين يرجون وأنى والصديق بين أظهرهم

فقام حاسرًا مشمرًا فجمع حاشيتيه ورفع قطريه فرد رسن اإلسالم على غربه ولم شعثه بطبه وانتاش الدين فنعشه فلما أراح 
وقرر الرؤوس على آواهلها وحقن الدماء في أهبها أتته منيته فسد ثلمته بنظيره في الرحمة وشقيقه في السيرة  الحق على أهله

   . والمعدلة

لقد أوجدت به ففنخ الكفرة ودبخها وشرد الشرك شذر مذر وبعج األرض   ! ذاك ابن الخطاب هللا در أم حملت به ودرت عليه
   . مه ويصدف عنها وتصدى له ويأباهاوبخعها فقاءت أآلها ولفظت خبأها ترأ

   . ثم وزع فيها فيأها وودعها آما صحبها

أيوم إقامته إذ عدل فيكم أم يوم ظعنه إذ نظر لكم أقول قولي هذا وأستغفر اهللا لي   : فأروني ماذا ترتؤون وأي يومي أبي تنقمون
   . ولكم

   . مما قلت شيئًا قالوا اللهم الثم أقبلت على الناس بوجهها فقالت أنشدآم اهللا هل أنكرتم 

   . ومن ذلك آالم أم الخير بنت الحريش البارقية يوم صفين في االنتصار لعلي رضي اهللا عنه

يروى أن معاوية آتب إلى واليه بالكوفة أن يحمل إليه أم الخير بنت الحريش البارقية برحلها وأعلمه أنه مجازيه بقولها فيه 
أما أنا فغير زائغة عن طاعة وال معتلة   : فلما ورد عليه آتابه ورآب إليها فأقرأها الكتاب فقالت بالخير خيرًا وبالشر شرًا

ولقد آنت أحب لقاء أمير المؤمنين ألمور   ! ولقد آنت أحب لقاء أمير المؤمنين ألمور زائغة عن طاعة وال معتلة بكذب  ! بكذب
   . تختلج في صدري

يا أم الخير إن أمير المؤمنين آتب إلي أنه يجازيني بقولك في بالخير خيرًا وبالشر شرًا فما   : ل لهافلما شيعها وأراد مفارقتها قا
   . يا هذا ال يطمعنك برك بي أن أسرك بباطل وال تويسك معرفتي بك أن أقول فيك غير الحق  : عندك قالت

السالم   : يه في اليوم الرابع وعنده جلساؤه فقالتفسارت خير مسير حتى قدمت على معاوية فأنزلها مع حريمه ثم أدخلها عل
   . عليك يا أمير المؤمنين ورحمة اهللا وبرآاته

   . قال لها وعليك السالم يا أم الخير وبالرغم منك دعوتيني بهذا االسم

   .  "قالت مه يا أمير المؤمنين !  فإن بديهة السلطان مدحضة لما يجب علمه  "  لكل أجل آتاب  

   . قال صدقت

فكيف حالك يا خالة وآيف آنت في مسيرك قالت لم أزل في عافية وسالمة حتى صرت إليك فأنا في مجلس أنيق عند ملك 
   . رفيق
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قال ليس هذا   ! تردي عاقبتهقالت يا أمير المؤمنين أعيذك باهللا من دحض المقال وما  -بحسن نيتي ظفرت بكم   : قال معاوية -
   . أردنا

   . أخبريني آيف آان آالمك يوم قتل عمار بن ياسر قالت لم أآن واهللا زورته قبل وال رويته بعد

   . وإنما آانت آلمات نفثهن لساني حين الصدمة فإن شئت أن أحدث لك مقاًال غير ذلك فعلت

   . قال ال أشاء ذلك -

 -أيكم يحفظ آالم أم الخير فقال رجل من القوم أنا أحفظه يا أمير المؤمنين آحفظي سورة الحمد ثم التفت إلى أصحابه فقال 
نعم آأني بها يا أمير المؤمنين في ذلك اليوم عليها برد زبيدي آثيف الحاشية وهي على جمل أرمك وقد أحيط   : قال هاته قال

   .  "ولها وبيدها سوط منتشر الظفر وهي آالفحل يهدر في شقشقته  "  يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  

إن اهللا قد أوضح الحق وأبان الدليل ونور السبيل ورفع العلم فلم يدعكم في عمياء مبهمة وال سوداء مدلهمة فإلى أين تريدون 
   . رحمكم اهللا

   . نين أم فرارًا من الزحف أم رغبة عن اإلسالم أم ارتدادًا عن الحقأفرارًا عن أمير المؤم

   .أما سمعتم اهللا عز و جل يقول :   "  ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخبارآم  "  

يل الصبر وضعف اليقين وانتشرت الرغبة وبيدك يا رب أزمة القلوب فاجمع قد ع  : ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول
إنها إحن   ! الكلمة على التقوى وألف القلوب على الهدى هلموا رحمكم اهللا إلى اإلمام العادل والوصي الوفي والصديق األآبر

   . بني عبد شمسبدرية وأحقاد جاهلية وضغائن أحدية وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات 

   .  "ثم قالت  "  قاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أيمان لهم لعلهم ينتهون  

صبرًا معشر المهاجرين واألنصار قاتلوا على بصيرة من ربكم وثبات من دينكم وآأني بكم غدًا قد لقيتم أهل الشأم آحمر 
   . سورةمستنفرة فرت من ق

ال تدري أين يسلك بها من فجاج األرض باعوا اآلخرة بالدنيا واشتروا الضاللة بالهدى وباعوا البصيرة بالعمى وعمًا قليل 
إنه واهللا من ضل عن الحق وقع في الباطل ومن لم يسكن الجنة نزل في   ! ليصبحن نادمين حين تحل بهم الندامة فيطلبون اإلقالة

   . النار

   . س إن األآياس استقصروا عمر الدنيا فرفضوها واسبطأوا مدة اآلخرة فسعوا لهاأيها النا

واهللا أيها الناس لوال أن تبطل الحقوق وتعطل الحدود ويظهر الظالمون وتقوى آلمة الشيطان لما اخترنا ورود المنايا على 
 عليه وسلم وزوج ابنته وأبي ابنيه خلق من خفض العيش وطيبه فإلى أين تريدون رحمكم اهللا عن ابن عم رسول اهللا صلى اهللا

   . طينته وتفرع عن نبعته وخصه بسره وجعله باب مدينته واعلم بحبه المسلمين وأبان ببغضه المنافقين

فلم يزل آذلك يؤيده اهللا بمعونته ويمضي على سنن استقامته ال يعرج لراحة اللذات وهو مفلق الهام ومكسر األصنام إذ صلى 
   . شرآون وأطاع والناس مرتابونوالناس م

زرعت في قلوب قوم نفاقًا وردة وشقاقًا   ! فلم يزل آذلك حتى قتل مبارزي بدر وأفنى أهل أحد وفرق جمع هوازن فيا لها وقائع
   . وقد اجتهدت في القول وبالغت في النصيحة وباهللا التوفيق والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

   . واهللا لو تقلتك ما حرجت في ذلك  ! يا أم الخير ما أردت بهذا إال قتلي واهللا  : فقال معاوية
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قال هيهات يا آثيرة الفضول ما تقولين  -واهللا ما يسوءني يا بن هند أن يجري اهللا ذلك على يدي من يسعدني اهللا بشقائه   : قالت
   . آارهون وقتلوه وهم راضون استخلفه الناس وهم  : قالت وما عسيت أن أقول فيه -في عثمان بن عفان 

قالت لكن اهللا يشهد وآفى باهللا شهيدًا ما أردت بعثمان نقصًا ولقد آان  -فقال إيهًا يا أم الخير هذا واهللا أصلك الذي تبنين عليه  -
   . سباقًا إلى الخيرات وإنه لرفيع الدرجات

أغتيل من مأمنه وأتي من حيث لم يحذر وقد   ! في طلحة قالت وما عسى أن أقول - قال فما تقولين في طلحة بن عبيد اهللا  -
   . وعده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الجنة

   . قالت يا هذا ال تدعني آرجيع الضبع يعرك في المرآن - قال فما تقولين في الزبير  -

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت وما عسيت أن أقول في الزبير ابن عمة رس -قال حقًا لتقولن ذلك وقد عزمت عليك  -
   . وحواريه وقد شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالجنة ولقد آان سباقًا إلى آل مكرمة في اإلسالم

وإني أسألك بحق اهللا يا معاوية فإن قريشًا تحدث أنك من أحلمها أن تسعني بفضل حلمك وأن تعفيني من هذه المسائل وامض 
   . نعم وآرامة قد أعفيتك وردها مكرمة إلى بلدها لما شئت من غيرها قال

   . ونحو ذلك آالم الزرقاء بنت عدي بن قيس الهمدانية يوم صفين أيضًا

قال فأشيروا  -قال بعضهم نحن نحفظه يا أمير المؤمنين  -يروى أنها ذآرت عند معاوية يومًا فقال لجلسائه أيكم يحفظ آالمها 
   . أيحسن بمثلي أن يقتل امرأة  ! فقال بئس الرأي - تلها علي في أمرها فأشار بعضهم بق

ثم آتب إلى عامله بالكوفة أن يوفدها إليه مع ثقة من ذوي محرمها وعدة من فرسان قومها وأن يمهد لها وطاًء لينًا ويسترها 
   . بستر خصيف ويوسع لها في النفقة

قالت بخير يا أمير المؤمنين أدام اهللا لك  -مقدم قدمه وافد آيف حالك  قدمت خير  ! فلما دخلت على معاوية قال مرحبًا بك وأهًال
   . قال بذلك أمرناهم -قال آيف آنت في مسيرك قالت ربيبة بيت أو طفًال ممهدًا  -  ! النعمة

الجمل األحمر قال ألست الراآبة  -قالت وأنى لي بعلم ما لم أعلم وما يعلم الغيب إال اهللا عز وجل  -أتدرين فيم بعثت إليك 
قالت يا أمير المؤمنين مات  -والواقفة بين الصفين بصفين تحضين الناس على القتال وتوقدين الحرب فما حملك على ذلك 

   . الرأس وبتر الذنب ولن يعود ما ذهب والدهر ذو غيرن ومن تفكر أبصر واألمر يحدث بعده األمر

   . ال واهللا ولقد نسيته  : قالت - قال لها معاوية أتحفظين آالمك يومئذ  -

إنكم أصبحتم في فتنة غشتكم جحالبيب الظلم وجارت بكم   ! أيها الناس ارعوا وارجعوا  : قال لكني أحفظه هللا أبوك حين تقولين -
   . عن قصد المحجة

   . فيا لها فتنة عمياء صماء بكماء ال تسمع لناعقها وال تسلس لقائدها

   . والكواآب ال تنير مع القمر وال يقطع الحديد إال الحديدإن المصباح ال يضيء في الشمس 

   . أال من استرشد أرشدناه ومن سألنا أخبرناه

أيها الناس إن الحق آان يطلب ضالته فأصابها فصبرًا يا معاشر المهاجرين واألنصار على الغصص فكأن قد اندمل شعب 
   . ليقضي اهللا أمرًا آان مفعوًال  : يجهلن أحد فيقول آيف العدل وأنيفال   ! الشتات والتأمت آلمة التقوى ودمغ الحق باطله
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   . ولهذا اليوم ما بعده والصبر خير في عواقب األمور  ! أال وإن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء

   . إيهًا لحرب قدمًا غير ناآصين وال متشاآسين

قالت أحسن اهللا بشارتك وأدام سالمتك فمثلك من بشر بخير وسر جليسه  -سفكه  ثم قال لها يا زرقاء لقد شرآت عليًا في آل دم
لوفاؤآم له بعد موته أعجب   : نعم سررت بالخبر فأنى لي بتصديق الفعل فضحك معاوية وقال  : قالت - قال ويسرك ذلك  -

   . اذآري حاجتك  ! عندي من حبكم له في حياته

سي أن ال أسأل أميرًا أعنت عليه أبدًا ومثلك من أعطى من غير مسألة وجاد من غير طلبة قالت يا أمير المؤمنين آليت على نف
   . قال صدقت وأمر لها وللذين جاءوا معها بجوائز وآسًا -

   . وقريب من ذلك آالم عكرشة بنت األطرش يوم صفين أيضًا

ثم جلستيروى أنها دخلت على معاوية متوآثة على عكاز لها فسلمت عليه بالخالفة  اآلن صرت عندك   : فقال لها معاوية - 
   . قال ألست المتقلدة حمائل السيف بصفين وأنت إذا اهتديتم -  ! نعم إذ ال علي حي  : أمير المؤمنين قالت

إن الجنة ال يحزن من قطنها وال يهرم من سكنها وال يموت من دخلها فابتاعوها بدار ال يدوم نعيمها وال تنصرم همومها 
نوا قومًا مسبتصرين في دينهم مستظهرين على حقهم إن معاوية دلف إليكم بعجم العرب ال يفقهون اإليمان وال يدرون ما وآو

   . الحكمة

وإياآم والتواآل فإن ذلك ينقض عرى   ! دعاهم إلى الباطل فأجابوه واستدعاهم إلى الدنيا فلبوه فاهللا اهللا عباد اهللا في دين اهللا
   . ر الحقاإلسالم ويطفئ نو

   . هذه بدر الصغرى والعقبة األخرى يا معشر المهاجرين واألنصار امضوا على بصيرتكم واصبروا على عزيمتكم

   . فكأني بكم غدًا وقد لقيتم أهل الشام آالحمر الناهقة تقصع قصع البعير

ت األطرش فإن آدت لتفلين أهل الشام فكأني أراك على عصاك هذه قد انكفأ عليك العسكران يقولون هذه عكرشة بن  : ثم قال
لوال قدر اهللا وآان أمر اهللا قدرًا مقدورًا فما حملك على ذلك - قالت يا أمير المؤمنين يقول اهللا جل ذآره  "  يأيها الذين آمنوا ال 

قالت آانت  - اآلية وإن اللبيب إذا آره أمرًا ال يحب إعادته -  قال صدقت فاذآري حاجتك تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤآم  " 
   . صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا وقد فقدنا ذلك فما يجبر لنا آسير وال ينعش لنا فقير

ان بالخونة وال استعمل فإن آان عن رأيك فمثلك من انتبه من الغفلة وراجع التوبة وإن آان عن غير رأيك فما مثلك من استع
   . يا هذه إنه ينوبنا من أمور رعيتنا ثغور تتفتق وبحور تتدفق  : قال معاوية - الظلمة 

قال معاوية هيهات يا أهل العراق  -واهللا ما فرض اهللا لنا حقًا فجعل فيه ضرارًا لغيرنا وهو عالم الغيوب   ! قالت سبحان اهللا -
من المراجعات والمخاطبات والمقاوالت   : حكايات آالم هؤالء النسوة مع ما فيهانبهكم علي فلن والشاهد في هذه ال

   . والمحاورات الصالة لالستشهاد للفصل المتقدم قبل ذلك

   . وهذا باب متسع ال يسع اسيتفاؤه وال يمكن استيعابه وفيما ذآرنا مقنع

اوية بالشام آتابًا صحبة صعصعة بن صوحان فسار به ومن ذلك ما روي أن علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه أرسل إلى مع
   . استأذن لرسول أمير المؤمنين علي بن أبي المؤمنين  : حتى أتى دمشق فأتى باب معاوية فقال آلذنه

 - هذا آتاب أمير المؤمنين   ! وآثرت عليه الجلبة فاتصل ذلك بمعاوية فأذن له فدخل عليه فقال السالم عليك يا بن أبي سفيان
   . فقال معاوية أما إنه لو آانت الرسل تقتل في جاهلية أو إسالم لقتلتك
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قال وما آان  - قال من نزار  - فقال له ممن الرجل  - ثم اعترضه معاوية في الكالم وأراد أن يستخبره ليعرف طبعًا أم تكلفًا 
   . نزار قال آان إذا غزا انكمش وإذا لقى افترش وإذا انصرف احترش

آان يطيل النجاد ويعول العباد ويضرب ببقاع األرض   : قال - قال وما آان ربيعة  - قال من ربيعة  -أوالده أنت  قال فمن أي
فمن أي أوالده أنت   : قال -العماد  قال آان في الحرب سيفًا قاطعًا وفي المكرمات غيثًا  -قال وما آان جديلة  - قال من جديلة  -

قال فمن أي أوالده أنت -نافعًا وفي اللقاء لهبًا ساطعًا  آان حسنًا أبيض   : قال -قال وما آان عبد القيس  - من عبد القيس   : قال - 
قال ويحك يا ابن  -وهابًا يقدم لضيفه ما وجد وال يسأل عما فقد آثير المرق طيب العرق يقوم للناس مقام الغيث من السماء 

ترآت لهم ما ال يصلح إال لهم   ! قال بلى واهللا يا بن أبي سفيان -  فما ترآت لهذا الحي من قريش مجدًا وال فخرًا  ! صوحان
ترآت لهم األحمر واألبيض واألصفر والسرير والمنبر وأملك إلى المحشر ففرح معاوية وظن أن آالمه يشتمل على قريش 

   . إصدار وال إيراد آلها قال صدقت يا ابن صوحان إن ذلك لكذلك فعرف صعصعة ما أراد فقال ليس لك وال لقومك في ذلك

 -فقال الويل ألهل النار ذلك لبني هاشم   ! قال ولم ذلك ويلك يا ابن صوحان -بعدتم عن أنف المرعى وعلوتم عن عذب الماء 
لشيء ما   : فقال معاوية - الوعد بيني وبينك ال الوعيد من أراد المناجزة يقبل المحاجزة   : فقال صعصعة -فأخرجوه   ! قال قم
   . هكذا فلتكن الرجال  : قومه ووددت أني من صلبه ثم التفت إلى بني أمية فقالسوده 

ائتمنك أبي   : ومن ذلك ما روي أن سعيد بن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه دخل على معاوية وابنه يزيد إلى جانبه فقال له
مى فما جازيت أبي بآالئه حتى قدمت هذا واصطنعك حتى بلغك باصطناعه إياك المدى الذي ال يجارى والغاية التي ال تسا

   . علي وجعلت له األمر دوني

أما ما ذآرت يا ابن أخي من   : فقال هل معاوية -  ! وأومأ إلى يزيد واهللا ألبي خير من أبيه وأمي خير من أمه وألنا خير منه
ة وآان من شكري إياه أن طلبت بدمه حتى تواتر آالئكم علي وتظاهر نعمائكم لدي فقد آان ذلك ووجب علي المكافأة والمجازا

   . آابدت أهوال البالء وغشيت عساآر المنايا إلى أن شفيت حزازات الصدور وتجلت تلك األمور

   . ولست لنفسي بالالئم في التشمير وال الزاري عليها في التقصير

أآرم آريمًا وأفضل قديمًا   ! ثمان خير ن معاويةفصدقت لعمر اهللا لع -وأشار بيده إلى يزيد  -وذآرت أن أباك خير من أبي هذا 
   . وأقرب إلى محمد صلى اهللا عليه وسلم رحمًا

   . وذآرت أن أمك خير من أمه فلعمري إ امرأة من قريش خير من امرأة من بني آلب

   . وذآرت أنك خير من يزيد فواهللا يا بن أخي ما يسرني أن الغوطة عليها رجال مثل يزيد

ابن أخيك استعمل الدالة عليك واستعتبك لنفسه واستزاد منك فزده وأجمل له في ردك   ! زيد مه يا أمير المؤمنينفقال له ي
واحمل على نفسك ووله خراسان بشفاعتي وأعنه بمال يظهر به موروثه فواله معاوية خراسان و أجاز بمائة ألف درهم فكان 

   . ذلك أعجب ما ظهر من حلم يزيد

وى أن زيد بن منبه قدم على معاوية فشكا إليه دينًا لزمه فأعطاه ستين ألف درهم وآان عتبة بن أبي سفيان قد ومن ذلك ما ير
  : الحق بصهرك يعني عتبة فقدم عليه مصر فقال  : فقال له معاوية - تزوج ابنة يعلى أخي زيد بن منبه وهو يومئذ عامل بمصر 

ألبس أردية الليل مرة وأخوض في لجج السراب أخرى موقرًا من حسن الظن   : إني سرت إليك شهرين أخوض فيهما المتالف
  : فقال عتبة - بك وهاربًا من دهر قطم ودين أزم بعد غنى جدعنا به أنوف الحاسدين فلم أجد إال إليك مهربًا وعليك معوًال 

ه وقد أبقى لكم منا ما ال ضيقة معه وأنا رافع إن الدهر أعارآم غنى وخلطكم بنا ثم استرد وأخذ ما أمكنه أخذ  ! مرحبًا بك وأهًال
   . إليك يدي بيد اهللا فأعطاه ستين ألفًا آما أعطاه معاوية

ومن ذلك ما يحكى أن عبد العزى بن زرارة وفد على معاوية وهو سيد أهل الوبر فلما أذن له وقف بين يديه وقال يا أمير 
   . ودني إليك أمل ويسوقني إليك بلوى والمجتهد يعذر وإذ بلغتك فقطلم أزل أهز ذوائب الرجاء باآلثار يق  ! المؤمنين
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   . فقال معاوية فاحطط عن راحلتك رحلها

   . وخرج عبد العزى هذا مع يزيد بن معاوية إلى الصائفة وأبوه زرارة عند معاوية فهلك هناك

قال زرارة يا أمير المؤمنين هو  - عي سيد شباب العرب أتاني اليوم ن  : فقال معاوية لزرارة - فكتب يزيد إلى أبيه معاوية بذلك 
   .  " للموت ما تلد الوالدة   " قال بل ابنك فقال  - ابني أو ابنك 

وللموت تغذو الوالدات سخالها آما لخراب الدهر تبنى المساآن ومن ذلك ما يروى أن مروان بن   : أخذ بعضهم هذا المعنى فقال
ي خالفة معاوية حبس غالمًا من بني ليث في جناية جناها بالمدينة فأتته جدة الغالم وهي سنان الحكم وهو وال على المدينة ف

  : بنت جشمية بن خرشة المذحجية فكلمته في الغالم فأغلظ لها مروان فخرجت إلى معاوية فدخلت عليه فانتسبت له فعرفها فقال
إن لبني عبد مناف   ! يا أمير المؤمنين  : ضين علينا عدونا قالتمرحبًا بابنة جشمية ما أقدمك أرضنا وقد عهدتك تشتمينا وتح

أخالقًا طاهرة وأعالمًا ظاهرة ال يجهلون بعد علم وال يسفهون بعد حلم وال يشتمون بعد عفو وإن أولى الناس باتباع ما سن 
بالهموم ويورد يا آل مذحج ال مقام  عزب الرقاد فمقلتي ال ترقد والليل يصدر  : صدقت نحن آذلك فكيف قولك  : آباؤه ألنت قال

فشمروا إن العدو آلل مذحج يقصد هذا علي آالهالل تحفه وسط السماء من الكواآب أسعد خير الخالئق وابن عم محمد إن 
يهدآم بالنور منه تهتدوا ما زال مذ شهد الحروب مظفرًا والنصر فوق لوائه ما يفقد قالت قد آان ذلك يا أمير المؤمنين وأرجو 

إما هلكت أبا الحسين فلم تزل بالحق تعرف   : أن تكون لنا خلفًا بعده فقال رجل من جلسائه آيف يا أمير المؤمنين وهي القائلة
هاديًا مهديًا قد آنت بعد محمد خلفًا لنا أوصى إليك بنا وآنت وفيا واليوم ال حلف يؤمل بعده هيهات نأمل بعده إنسيا قالت يا 

نطق وقول صدق ولئن تحقق فيك ما ظنناه فحظك األوفر واهللا ما أورثك الشنآن في قلوب المسلمين إال  لسان  : أمير المؤمنين
   . هؤالء فأدحض مقالتهم وأبعد منزلتهم فإنك إن فعلت ذلك تزدد من اهللا قربًا ومن المسلمين حبًا

 اعتذر إليه بكذب وإنك لتعلم ذلك من رأينا وضمير واهللا ما مثلك من مدح بباطل وال  ! سبحان اهللا  : قال وإنك لتقولين ذلك قالت
   . قلبنا آان علي واهللا أحب إلينا منك وأنت أحب إلينا من غيرك

   . قال ممن

قال وإنهما يطمعان في  -قالت بسعة حلمك وآريم عفوك  -قال وبم استحققت ذلك عند  -قالت من مروان وسعيد بن العاص 
إن   ! يا أمير المؤمنين  : قالت -قال لقد قاربت فما حاجتك  - على ما آنت عليه لعثمان بن عفان  قالت هما واهللا من الرأي - ذلك 

مروان تبنك في المدينة تبنك من ال يريد منها البراح ال يحكم بعدل وال يقضي بسنة يتبع عورات المؤمنين حبس ابن ابني 
من الصبر ثم رجعت إلى نفسي بالالئمة وقلت لم ال أصرف ذلك فأتيته فقال آيت وآيت فأسمعته أخشن من الحجر وألقمته أمر 

قال صدقت ال أسألك عن ذنبه  -إلى من هو أولى بالعفو منه فأتيتك يا أمير المؤمنين لتكون في أمري ناظرًا وعليه معديًا 
احلتي فأمر لها براحلة موطاة قالت يا أمير المؤمنين وأنى بالرجعة وقد نفد زادي وآلت ر -والقيام بحجته اآتبوا لها بإطالقه 

   . وخمسة آالف درهم

ومن ذلك ما روي أن معاوية حج فسأل عن امرأة من بني آنانة آانت تنزل الحجون يقال لها الدارمية وآان سوداء آثيرة اللحم 
صدقت أتدرين   : انة قالفأخبر بسالمتها فجئ بها فقال ما حالك يا ابنة حام قالت لست لحام أدعى إن عبتني أنا امرأة من بني آن

بعثت إليك ألسألك عالم أحببت عليًا وأبغضتيني وواليتيه وعاديتيني قالت أو   : لم أرسلت إليك قالت ال يعلم الغيب إال اهللا قال
ك قالت أما إذا أبيت فإني أحببت عليًا على عدله في الرعية وقسمه بالسوية وأبغضت -تعفيني يا أمير المؤمنين قال ال أعفيك 

على قتالك من هو أولى باألمر منك وطلبك ما ليس لك بحق وواليت عليًا على ما عقد له من الوالية وعلى حبه المساآين 
ولذلك أنتفخ بطنك وعظم ثدياك   : قال -وإعظامه ألهل الدين وعاديتك على سفكك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهوى 

قال يا هذه أبعي فإنا لم نقل إال خيرًا إنه إذا انتفخ بطن المرأة  - ضرب األمثال ال بي قالت يا هذا بهند آانت ت - وربت عجيزتك
قال لها فهل رأيت عليًا  - تم خلق ولدها وإذا عظم ثدياها تروي رضيعها وإذا عظمت عجيزتها رزن مجلسها فرجعت وسكنت 

فهل   : قال لها - الذي فتنك ولم تشغله النعمة التي شغلتك قال آيف آنت رأيتيه قالت رأيته لم يفتنه الملك  -قالت لقد آنت رأيته 
صدقت فهل لك من حاجة   : قال -نعم واهللا آان يجلو القلوب من العمى آما يجلو الزيت الطست من الصدإ   : سمعت آالمه قالت

وتفعل إذا سألتك قال نعم  : قالت ل تصنعين بها ماذا قا - تعطيني مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها   : قالت -  قالت أغذي  -
قالت ماء وال  -قال فإن أعطيتك ذلك فهل أحل عندك محل علي  - بألبانها الصغار وأستحبي بها الكبار وأصلح بها بين العشائر

فمن ذا  إذا لم أعد بالحلم مني إليكم  : فأنشأ معاوية يقول  ! آصداء ومرعى وال آالسعدان وفتى وال آمالك يا سبحان اهللا أودونه
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لو آان عليًا ما   ! أما واهللا  : الذي بعدي يؤمل للحلم خذيها هنيئًا واذآري فعل ماجد جزاك على حرب العداوة بالسلم ثم قال
   . أعطاك منها شيئًا

   . قالت واهللا وال وبرة واحدة من مال المسلمين

ها فدخلت عليه وعليها ثالثة دروع برود تسحبها ومن ذلك ما يروى أن أم البراء بنت صفوان استأذنت على معاوية فأذن ل
قالت بخير يا أمير  -ذراعًا قد الثت على رأسها آورًا آالمنسف فسلمت وجلست فقال لها معاوية آيف أنت يا ابنة صفوان 

رمًا أسرج جوادك مسرعًا ومش  : قال شتان بينك اليوم وحين تقولين -قالت آسلت بعد نشاط  -قال آيف حالك  -المؤمنين 
للحرب غير معود لفرار أجب اإلمام وذب تحت لوائه والق العدو بصارم بتار يا ليتني أصبحت لست قعيدة فأذب عنه عساآر 

   .الفجار قالت قد آان ذلك ومثلك من عفا عما سلف  "  ومن عاد فينتقم اهللا منه  "  

   .  لو عاد لعدت ولكنه اخترم منكقال هيهات أما واهللا

   . قالت أجل واهللا إني لعلى بينة من ربي وهدى من أمري قال آيف آان قولك حين قتل قالت أنسيته

يا للرجال لعظم هول مصيبة فدحت فليس مصابها بالحائل الشمس آاسفة لفقد إمامنا   : قال بعض جلسائه هو واهللا حين تقول
قاتلك اهللا فما ترآت مقاًال   : لعادل حاشى النبي لقد هددت قواءنا فالحق أصبح خاضعًا للباطل فقال معاويةخير الخالئق واإلمام ا
فقال زعمت أن ال قالت هو آما علمت فلما   ! قالت أما اآلن فال وقامت فعثرت فقالت تعس شانيء علي  ! لقائل اذآري حاجتك

   . لحلم فمن يحفظهآان من الغد بعث إليها بجائزة وقال إذا ضيعت ا

أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة فول القضاء   : ومن ذلك أن عمر بن عبد العزيز آتب إلى عدي بن أرطاة
   . أنفذهما فجمع بينهما وآانا غير راغبين في القضاء

قاسم يأتي الحسن وابن سيرين وإياس أيها الرجل سل عني وعن القاسم فقيهي المصر الحسن وابن سيرين وآان ال  : فقال إياس
   . ال يأتيهما فعلم القاسم أنه إن سألهما عنه أشار به فقال له

ال تسأل عني وال عنه فواهللا الذي ال إله إال هو إن إياس بن معاوية أفه مني وأعلم بالقضاء فإن آنت آاذبًا فما أشير عليك أن   : 
إنك جئت برجل فوقفت به على شفير جهنم فنجى   : ك أن تقبل قولي قال له إياستوليني وأنا آاذب وإن آنت صادقًا فينبغي ل

ما حكاه صاحب   : إذا فهمتها فأنت لها فاستقضاه ومن ذلك  : نفسه منها بيمين آاذبة يستغفر اهللا منها وينجو مما آان قال له عدي
فقام إليه   ! أيها الناس اتقوا اهللا  :  وأثنى عليه ثم قالخطب أبو جعفر المنصور فحمد اهللا  : العقد عن زياد عن مالك بن أنس قال

سمعًا لمن ذآر باهللا وأعوذ باهللا أن   : رجل من عرض الناس فقال أذآرك الذي ذآرتنا به فأجابه أبو جعفر بال فكر وال روية
واهللا ما اهللا أردت بهذا ولكن يقال قام لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين وأما أنت ف  ! أذآرك به وأنساه فتأخذني العزة باإلثم

   . فعوقب فصبر وأهون بها لو آانت وأنا أنذرآم أيها الناس أختها فإن الموعظة علينا نزلت وفينا أنبثت  : فقال

   . ثم رجع إلى مكانه من الخطبة

المنصور وسادة إذ أقبل صالح بن آنا وقوفًا على رأس المنصور وقد طرحت للمهدي بن   : ما يحكى عن الربيع قال  : ومن ذلك
المنصور وآان قد رشحه أن يوليه بعض أمره فقام بين السماطين والناس على قدر أنسابهم ومواضعهم فتكلم فأجاد فمد 

واعتنقه ونظر في وجوه أصحابه هل فيهم أحد يذآر مقامه ويصف فضله فكلهم آره ذلك   ! المنصور يده إليه ثم قال يا بني
  ! وأحسن بيانه  ! ما أفصح لسانه  ! هللا در خطيب قام عندك يا أمير المؤمنين  : فقام شبة بن عقال التميمي فقالوهاب المهدي 
   .  ! وأسهل طريقه  ! وأبل ريقه  ! وأمضى جنانه

حسنًا بذا  يطلب شأو امرأين قدما  : وآيف ال يكون آذلك وأمير المؤمنين أبوه والمهدي أخوه وهو آما قال زهير بن أبي سلمى
الملوك وبذا هذه السوقا هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليف فمثله لحقا أو يسبقاه على ما آان من مهل فمثل ما قدما من 

فأقبل علي بعض من حضر وقال واهللا ما رأيت مثل هذا تخلصًا أرضى أمير المؤمنين ومدح الغالم   : صالح سبقا قال الربيع
   . وسلم من المهدي
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   . يا ربيع ال ينصرف التميمي إال بثالثين ألف درهم  : فالتفت إلي المنصور وقال

ومن ذلك ما حكي أن رجًال دخل على المهدي ولي عهد المنصور فقال يا أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين المنصور شتمني 
   . وقذف أمي فإما أمرتني أن أحلله وإما عوضتني فاستغفرت له

قال إن إبراهيم أمس به رحمًا وأوجب عليه حقًا فإن آان شتمك آما زعمت فعن رحمه   : يم بن عبد اهللا بن حسنقال قال إبراه
   . ذب وعن عرضه دفع وما أساء من انتصر البن عمه

   . قال فإنه آان عدوه

فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ  لعلك أردت أمرًا  : قال فلم ينتصر للعدواة إنما انتصر للرحم فأسكت الرجل فلما ذهب ليولي قال
   . من هذه الدعوى قال نعم فتبسم وأمر له بخمسة آالف درهم

أما تخشى يا   : صدق الذي قال أجع آلبك يتبعك فقال له أبو العباس الطوسي  : أن المنتصر قال لبعض قواده  : ومن ذلك ما حكي
   . أمير المؤمنين أن يلوح غيرك رغيفًا فيتبعه ويدعك

أنه وفد أهل الحجاز من قريش على هشام بن عبد الملك بن مروان وفيهم محمد بن أبي الجهم بن حذيفة   : ذلك ما يحكىومن 
أصلح اهللا أمير المؤمنين إن خطباء قريش قد قالت فيك وأقلت وأآثرت وأطنبت   : العدوي وآان أعظمهم قدرًا وأآبرهم سنًا فقال

   . قال قل وأوجز  : م فضلك وإن أذنت في القول قلتوما بلغ قائلهم قدرك وال أحصى مطنبه

   . إن لي حوائج أفأذآرها قال هاتها  ! قال توالك اهللا يا أمير المؤمنين بالحسنى وزينك بالتقوى وجمع لك خير اآلخرة واألولى

   . قال آبر سني ودق عظمي ونال الدهر مني فإن رأى أمير المؤمنين أن يجبر آسرى وينفي فقري

   . وما الذي ينفي فقرك ويجبر آسرك قال ألف دينار وألف دينار وألف دينار  : لقا

   . هيهات يا ابن أبي الجهم بيت المال ال يحتمل ما سألت  : فأطرق هشام طويًال ثم قال

حويت إن اهللا جعل  أما إن األمر لواحد ولكن اهللا آثرك لمجلسك فإن تعطنا فحقنا أديت وإن تمنعنا نسأل الذيب بيده ما  : فقال
   . العطاء محبة والمنع مبغضة وألن أحبك أحب إلي من أن أبغضك

   . فألف دينار لماذا قال أقضي بها دينًا قد حم قضاؤه وحناني حمله وأضربي أهله  : قال

   . فال بأس تنفس آربة و تؤدي أمانة وألف دينار لماذا قال أزوج بها من بلغ من ولدي  : قال

م المسلك سلكت أغضضت بصرًا وأعففت ذآرًا وروجت نسًال وألف دينار لماذا قال أشتري بها أرضًا يعيش بها ولدي نع  : قال
   . فإنا قد أمرنا لك بما سألت  : واستعين بفضلها على نوائب دهري وتكون ذخرًا لمن بعدي قال

   . قال فالمحمود اهللا على ذلك وخرج

في مقال وال أبلغ في بيان منه وإنا لنعرف الحق إذا نزل ونكره اإلسراف والبخل وما نعطي  ما رأيت رجًال أوجز  : فقال هشام
 تبذيرًا وال نمنع تقتيرًا وما نحن إال خزان اهللا في بالده وأمناؤه على عباده فإن أذن أعطينا وإذا رددنا سائًال فنسأل الذي بيده ما

   . من يشاء ويقدر إنه آان بعباده خبيرًا بصيرًااستحفظنا أن يجريه على أيدينا فإنه يبسط الرزق ل

   . فقالوا يا أمير المؤمنين لقد تكلمت فأبلغت وما بلغ في آالمه ما قصصت فقال إنه مبتدى وليس والمبتدي آالمقتدي
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ي آيفية والحكايات واألخبار في ذلك آثيرة واإلطناب يخرج عن المقصود ويؤدي إلى المالل وفيما ذآرنا المقصد الثالث ف
تصرف الكاتب في مثل هذه المكاتبات والرسائل غير خاف على من تعاطى صناعة النثر والنظم أنه ال يستقل أحد باستخراج 

القتباس ما فيه من المعاني الرائقة واأللفاظ الفائقة مع معرفة   : جميع المعاني بنفسه وال يستغني عن النظر في آالم من تقدمه
الحهم فينسج على منوالهم أو يقترح طريقة تخالفهم وتوارد الكتاب والشعراء على المعاني غير ترتيب أهل آل زمن واصط

مجهول فإن التوارد يقع في الشعر الذي هو مبني على أصل واحد من وزن وقافية فإنه إذا وقف على المعنى وترتيب الكالم 
 من نبعة طابت مغارسها ورسخت عروقها فالزيادة فيها قد جعلك اهللا  : عرف آيف ينسج الكالم مثل أن يكتب في تهنئة بمولود

   . زيادة في جوهر الكرم وذخيرة نفيسة لذوي اإلقبال فتولى اهللا نعمه عندك بالحراسة الوافية والوالية الكافية

لك وابتهجت وقد بلغني الخبر بحدوث الولد المبارك والفرع الطيب الذي عمر أفنية السادة وأضحك مطلع السعادة فتباشرت بذ
به فجعله اهللا برًا تقيًا سعيدًا حميدًا يتقيل سلفه ويقتفي أثرهم وأيمن به عددك وآثر به ذريتك و أوزعك الشكر عليه وأجارك فيه 

   . من الثكل برحمته

ا نعمة قد جعلك اهللا من شجرة زآت غصونها وفرع شرفت منابته فالنمو فيه  : فيأخذ آخر المعنى ويورده بألفاظ أخرى فيقول
آاملة السعادة وغبطة شاملة السرور فتولى فضله عليك بالحفاظ الراعي والدفاع الكالي وقد اتصل بي خبر السليل الرضي 

والولد الصالح الذي حدد فوائد السيادة وثبت أساس الرفعة فاغتبطت به واستبشرت جعله اهللا تعالى ولدًا ميمونًا ونجًال سعيدًا 
   . ي المحاسن حذوهم وزاد به في ثروتك وأراك فيه غاية أملك وسرك بوجوده وأسعدك برؤيتهيسلك مناهج سلفه ويحذو ف

   . فالمعنى والفصل واحد واأللفاظ مختلفة

   . وآذلك ما يجري هذا المجرى وما في معناه

مه ودمه وهذا المنهج وال ينهض بمثل ذلك إال من رسخت في صنعة الكتابة قدمه وامتزج بأجزاء الفصاحة والبالغة لح  : قلت
هو أحد أنواع اإلعجاز في القرآن الكريم فإن القصة الواحدة تتكرر فيه مرارًا في سور متعددة ترد في آل سورة بلفظ وترآيب 

غير الذي وردت به في األخرى مع استيفاء حد البالغة ونهاية أمد الفصاحة ولذلك قل من سلك هذا المنهج أو ارتقى هذه 
علي بن حمزة بن طلحة في آتابه االقتداء باألفضل من ذلك بالعجب العجاب فإنه قد استحسن آالم الخطيب  الذروة وقد أتى

ابن نباتة الفارقي واألمير قابوس الخراساني والوزير أبي القاسم المقري والصاحب بن عباد وأبي إسحاق الصابي الذين هم 
ديعة والخطب الموجزة الرائقة فجرد معانيها من ألفاظها واخترع لها رؤساء الكتابة وأئمة الخطابة من الرسائل والعهود الب

ألفاظًا غير ألفاظها مع زيادة تنميق ومراعاة ترصيف على أتم نظام وهاتان نسختا آتابين األولى منهما آتب هبا أبو إسحاق 
   . لود ولد لهالصابي عن عز الدولة بن بويه جوابًا عن آتاب وصل إليه عن أخيه عضد الدولة يخبره بمو

   . والثانية عارض بها علي بن حمزة المذآور أبا إسحاق الصابي في ذلك بألفاظ أخرى مع اتحاد المعنى

وصل آتاب سيدي األمير عضد الدولة أطال اهللا   : فأما التي آتب بها أبو إسحاق الصابي عن عز الدولة إلى عضد الدولة فهي
لألعداء في الولد الحبيب األثير والسيد المقيل الخطير الذي زاد اهللا به في عددنا وجدد نعمه بقاءه بالخبر السار لألولياء الكابت 

عندنا وحقق في آمالنا واآلمال لنا فأخذ ذلك مني مأخذ االغتباط ونزل عندي أعلى منازل االبتهاج وسألت اهللا تعالى أن يختصه 
ليكون آل يوم من أيامه ممدًا له من   : ألمير نامية بنموه ناشية بنشوهبالبقاء الطويل والعمر المديد وأن يجعل مواهبه لسيدي ا

فضله عادة وواعدًا له من غده بزيادة ومحدثًا لديه منحة تتضاعف إلى ما سبق من أمثالها ومجددًا له عازمة تتلو ما سلف من 
ابًا من اإلخوة الحقين تابع منهم من مباراة أشكالها وأن يريه إياه غرة في مكانه ويهب له بعد األآابر النجباء السابقين أتر

المتبوع وشافع من مجاراة المشفوع في فائدة تقدم بمقدمه وعائدة ترد بمورده ويحرس هذه السعادة من خلل يعترض اتصالها 
   . أو فترة يخترم زمانها أو نائبة تشوبها أو تنغصها أو رزية تثلمها أو تنقصها

األطول ثم تفضي به غضارة هذه الدار الدنيا إلى قرارة الدار األخرى مبوأ أوفى مراتبها مبلغًا  إال أنها األمد األبعد والعمر
أقصى مبالغها حاًال أرفع درجاتها مختصًا بأنعمها مبتهجًا بها مستثمرًا ما قدمه لصالح سعيه ومستوفيًا ما أفاءه عليه متجره 

ستشعرت نورًا من سنائه وآنست جماًال من بهائه وثابت مصالحها ببرآته الرابح وآثاره البادية إلنفاقه في أيام نظري التي ا
وتوافت خيراتها بيمنه واعتقدت أن السعادات طالعة علي بمطلعه وأسبابها ناجمة إلي بمنجمه فلو استطعت أن أآون مكان 

كنت أولى عبيده بالمسارعة إلى بابه آتابي هذا مشافهًا بالتهنئة لسيدي األمير عضد الدولة أطال اهللا بقاءه ومقبًال لبساطه ل
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ألنني معوق عن تلك الخدمة بخدمة أنافيها من قبله ومقيم بهذه الحضرة إقامة المتصرفين تحت   : وأحقهم بالمبادرة إلى فنائه
لشكر أمره وقد وفيت نعمة اهللا تعالى الواهب منه أيده اهللا تعالى ما يقر عين الولي ويقذي عين العدو ويطرفها حقها من ا

الممتري للمقام والمزيد بدوام العز والتأييد وأسأل اهللا تعالى أن يجعل ذلك مقبوًال عنه ونافعًا له وعائدًا عليه وعلينا بطول 
العمر وبباهي النشو والنماء وأن يعرف سيدي األمير عضد الدولة أيده اهللا برآة مولده ويمن مورده ويبقيه حتى يراه واألمراء 

   . ه أمانيه وأعلى ما انبسطت آماله فيه بقدرتهأفضل ما رشحته ل

وأنا أتوقع الكتاب بما يقرر عليه اسم األمير السيد وآنيته أعالها اهللا تعالى ألستأنف إقامة الرسم في مكاتبته وتأدية الفرض في 
هللا من مستأنف نعمه ويجدده له خدمته وسيدي عضد الدولة أطال اهللا بقاءه أعلى عينًا فيما يراه بمطالعتي بذلك وبكل ما يوليه ا

في حادث مواهبه له آلخذ بحظي منهما فأضرب بسهمي فيهما وتصريفي بين أمره ونهيه وتشريفي بعوارض خدمته إن شاء 
   . اهللا تعالى

وصلني آتاب سيدي األمير عضد الدولة أطال اهللا بقاءه بالبشرى   : وأما التي عارضها بها علي بن حمزة بن طلحة فهي
بتسمة عن ناجذ السعد اآلنف والنعمى المنتسمة عن صبا المجد المتضاعف التي أشرقت مطالع اإلقبال عن محياها الم

وتضوعت نفحات درك اآلمال عن رياها وصدقت من األولياء ظنونهم المرتقبة وانتخبت من األعداء عيونهم المرتعبة بالولد 
ر المقيل المؤمر الذي آثر اهللا به عددنا معشر أهليه وعددنا بما نرتقبه منه النجيب الخطير األمير الحبيب الظهير المجيد المعم

ونراعيه وهو تكرمة تحقق ظنونًا بماله نرتجيه وما نؤمله من السعادة المقبلة فيه فاستفزتني غبطة استحوذت على جوامع لبي 
رش المجيد الفعال لما يريد أن يجمع له بين وتملكتني بهجة ثوت في مراجع قلبي وطفقت مبتهًال وتضرعت متوسًال إلى ذي الع

العمر المديد والجد السعيد آفاء ما قرن له بين المجد العتيد و الملك الوطيد وأن يجعل تحيات أياديه لدى سيدي األمير 
بعلو مجده متضاعفة األعداد مترادفة األمداد مبشرة بنجباء األوالد يربى آنفها على السالف بسعده ويلهي عن تالدها الطارف 

وأن يريه إياه على مفرق دولته وغرة تشرق في جبهة ذريته وناهضًا بأعباء مملكته وقائمًا بنصرة دعوته حتى يرى أوالد 
أوالده جدودًا مظفرًا سعيدًا وأن يتبعه أترابًا من اإلخوة النجباء األماجد السعداء متجارين في حلبات علو الهمم متبارين في 

يزايد ازدحام وفود السعادة في عتبات بابه ويترافد اقتحام جنود اإلقبال رحيب جنابه ويحرس لديه ما خوله مزيات إيالء النعم ل
من مواهبه وأياديه ويحفظ عليه ما به فضله من مناقبه ومعاليه ويقيه من آيد عاند إذا عند ويحميه من شر حاسد إذا حسد وأن 

اآلخرة واألولى وأن يجعل سعيه في مصالح عباده مشكورًا ونظره في مناحج يؤتيه عائدتي العاجلة والعقبى ويحظيه بسعادتي 
بالده مبرورًا وأن يغادر متاجر بره وتقواه رابحه آما جعل خواطر سره ونجواه صالحه فرياض األيام بعدله نواضر ونواظر 

يه وإني ألعتقد أن مقيلي في أفياء األنام إلى فضله نواظر ومصالحهم بيمينه وبرآته موافيه وبراعتهم بهمته وسعادته موات
السعادة ونيلي آل مأمول وإرادة وتوفيقي فيما أوفق فيه بما أعتمده وآتيه جدول من تيار فضله وسعادته منوط العرى بسمو 

 همته وأود أن أآون عوضًا عن آتابي هذا إليه وخطابي الوارد آنفًا عليه ألسعد بألالء غرته وأحظى باألشرف من خدمته أدام
ألني أجدر عبيده بالمهاجرة إلى بابه وأولى خدمه بالمبادرة إلى جنابه ولوال تحملي أعباء خدمته التي طوقنيها   : اهللا أيام دولته

وآوني نائبه لدى هذه الحضرة فيها ثاويًا بأوامره ونواهيه في مغانيها لما شق غباري من أم ذراه وال اتبع آثاري مسرع رام 
   . لقياه

   . بالواجب علي للنعمةولقد قمت 

أيده اهللا المنزلة إلي والموهبة بمقدمه آأله اهللا المكملة لدي التي أضحت بها نواجذ المخلص ضاحكة مستبشرة وأمست بسببها 
من وافر شكر يمتري المزيد وعتق اإلماء والعبيد والصدقة الدارة على التأبيد وأنا أرغب   : وجوه الكاشحين عابسة مستبسرة

 تعالى رغبة متوسل إليه آمل بما لديه أن يجعل برآة آل خير درت به أخالفه وآرت ألجله أحالفه عائدة عليه وميامنه إلى اهللا
ثائبة إليه مؤذنة بتعميره ملكًا حالحًال ال يلقى مؤملوه ليم فضله ساحًال وأن يمد لسيدي عضد الدولة في البقاء ويمتعه به 

   . فيهم وفيه قصوى ما تسمو إليه هممه وأمانيهوبسابقيه من إخوته األمراء ويريه 

وإني لمتوآف لما يصلني من آتاب ينبئ عن اسمه الكريم وآنيته ألعتمد ما أستوجبه في خدمته ومكاتبته وسيدي عضد الدولة 
القيم آلخذ وافر من األمر بمكاتبتي بذلك وبمتجددات النعم وأوانف المواهب الغالية   : أدام اهللا عاله ولي ما يستصوبه ويراه

سهمي من السرور وجزيل قسمي من الجذل والحبور وتصريفي بين أمره الممتثل المطاع ونهيه المقابل باإلتباع إن شاء اهللا 
   . تعالى
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آالحماسة   : االستكثار من حفظ األشعار الرائقة خصوصًا أشعار العرب وما توفرت دواعي العلماء بها على اختياره
معيات وديوان هذيل وما أشبه ذلك وفهم معانيها واستكشاف غوامضها والتوفر على مطالعة شروحها والمفضليات واألص

   . ويلتحق بذلك شعر المولدين من العب وهم الذين آانوا في أول اإلسالم

وليد آأبي تمام ومسلم بن ال  : آجرير والفرزدق واألخطل وغيرهم وآذلك حفظ جانب جيد من شعر المفلقين من المحدثين
   . والبحتري وابن الرومي والمتنبي ونحوهم

وفيه مقصدان المقصد األول في بيان احتياج الكاتب إلى ذلك أما شعر العرب والمولدين فلما في ذلك من غزارة المواد وصحة 
طالع على االستشهاد وآثرة النقل وصقل مرآة العقل وانتزاع األمثال واالحتذاء في اختراع المعاني على أصح مثال واإل

   . أصول اللغة وشواهدها واالضطالع من نوادر العربية وشواردها

قال محمد بن سالم عن بعض مشايخه آان عمر بن الخطاب رضي اهللا   : وقد آان الصدر األول يعتنون بذلك غاية االعتناء
   . عنه ال يكاد يعرض له أمر إال أنشد فيه بيت شعر

   . آان أبو بكر وعمر وعلي يجيدون الشعر وعلي أشعر الثالثة  : سعيد بن المسيب أنه قالوذآر صاحب الريحان والريعان عن 

وآان عمر بن الخطاب يقول أفضل صناعات الرجل األبيات من الشعر يقدمها بين يدي حاجته ويستعطف بها الكريم   : قال
   . ويستنزل بها اللئيم

أنه آان يحفظ ديوان هذيل وأما قول الشافعي رضي   : عض األئمة األربعةوقد ذآر عن الشافعي رضي اهللا عنه أو غيره من ب
ولوال الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد فإنه يريد من صرف همته إلى الشعر بحيث صار شأنه ودينه   : اهللا عنه

أي أراد صرف همته إليه حتى   " يمأله شعرًا ألن يمأل أحدآم جوفه قيحًا خير من أن   " وهو المعني بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
   . يمأل جوفه منه

   .  " إن من الشعر لحكمة   " وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

   . وآان عمر رضي اهللا عنه يسمع البيت يعجبه فيكرره مرات آما ذآره الجاحظ وغيره

  : أبي جعفر أحمد بن إسحاق البهلول بن حسان األنباري وقد ذآر أبو البرآات بن األنباري في آتاب طبقات األدباء في ترجمة
   . أنه آان فقيهًا عالمًا واسع األدب وتقلد القضاء لعدة من الخلفاء

ثم حكى عن ولده أبي طالب أنه قال آنت مع والدي في جنازة بعض أهل بغداد من وجوه الناس والى جانبه أبو جعفر الطبري 
ليه وينشده أشعارًا ويروي له أخبارًا فداخله الطبري في ذلك ثم اتسع األمر بينهما في فأخذ أبي يعظ صاحب المصيبة ويس

المذاآرة وخرجا إلى فنون آثيرة من األدب والعلم استحسنها الحاضرون وأعجبوا بها وتعالى النهار وافترقنا فقال لي أبي يا 
ما   ! هذا أبو جعفر الطبري فقال إنا هللا  : لم تعرفه فقال ال فقلت يا سيدي آأنك  : بني من هذا الشيخ الذي داخلنا في المذاآرة فقلت
أال نبهتني في الحال فكنت أذاآره بغير تلك المذاآرة هذا رجل مشهور بالحفظ   : أحسنت عشرتي معه فقلت آيف يا سيدي قال

ا وإذا بالطبري قد دخل إلى واالتساع في صنوف العلوم ما ذاآرته بحسبها ومضت على ذلك مدة فحضرنا في حق آخر وجلسن
   . الحق

فقلت أيها القاضي هذا أبو جعفر الطبري قد جاء مقبًال فأومأ إليه بالجلوس عنده فعدل إليه وجلس إلى جانبه وأخذ يجاريه فكلما 
أبي إلى آخرها وآلما إلى آخرها فيتلعثم الطبري فينشدها   ! هاتها يا أبا جعفر  : جاء إلى قصيدة ذآر الطبري منها أبياتًا قال أبي

ذآر شيئًا من السير قال أبي هذا آان في قصة فالن ويوم بني فالن مر يا أبا جعفر فيه فربما مر فيه وربما تلعثم فيمر أبي في 
   . جميعه

 وأما أشعار المحدثين فللطف مأخذهم ودوران الصناعة في آالمهم ودقة توليد  : اآلن شفيت صدري  : ثم قمنا فقال لي أبي
المعاني في أشعارهم وقرب أسلوبهم من أسلوب الخطابة والكتابة وخصوصًا المتنبي الذي آأنه ينطق عن ألسنة الناس في 
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محاوراتهم وآثر االستشهاد بشعره حتى قل من يجهله فإذا أآثر المترشح للكتابة من حفظ األشعار وتدبر معانيها ساقه الكالم 
ستعملها في محلها ووضعها في أماآنها على حسب ما يقتضيه الحال في إيرادها واقتباس إلى إبراز ذخيرة ما في حفظه منها فا

   . معانيها

  المقصد الثاني في آيفية استعمال الشعر في صناعة الكتابة  

البيتين  الحالة األولى االستشهاد وهو أن يورد البيت من الشعر أو  : اعلم أن للكاتب في استعمال الشعر في آتابته ثالث حاالت
أو أآثر في خالل الكالم المنثور مطابقًا لمعنى ما تقدم من النثر وال يشترط فيه أن ينبه عليه بقال ونحوه آما يشترط في 

االستشهاد بآيات القرآن واألحاديث النبوية فإن الشعر يتميز بوزنه وصيغته عن غيره من أنواع الكالم فال يحتاج إلى التنبيه 
   . عليه

  : مثل ما آتب به القاضي الفاضل إلى بعض إخوانه يستوحش منه ويتشوق إليه  : يكون ذلك في المكاتبات اإلخوانياتوأآثر ما 
فيا رب إن البين أضحت صروفه علي وما لي من معين فكن معي على قرب عذالي وبعد أحبتي وأمواه أجفاني ونيران 

وظالمة عزم السلو المكذب أصدرتها إلى المجلس وقد وقد في  هذه تحية القلب المعذب وسريرة الصبر المذبذب  ! أضلعي
الحشا نارها الزفير أوارها والدموع شرارها والشوق أثارها وفي الفؤاد لو زارني منكم خيال هاجر لهدته في ظلمائه أنوارها 

ألوقات عذب مذاقها وامتد أسفًا على أيام االجتماع التي آانت مواسم السرور واألسرار ومباسم الثغور واألوطار وتذآرًا 
فكيف أذآر أني اليوم أذآرها ومذ فارقت   ! واهللا ما نسيت نفسي حالوتها  : باألنس رواقها وزوجت بكرها ودوعب ذآرها

الجناب ال زال جنا جنابه نضيرًا وسنا سنائه مستطيرًا وملكه في الخافقين خافق األعالم وعزه على الجديدين جديد األيام لم 
لى آتاب تخلف سطوره ما غسل الدمع من سواد ناظري ويقدم ببياض منظومه ومنثوره ما وزعه البين من سويداء أقف منه ع
ولم يبق في األحشاء إال صبابة من الصبر تجري في الدموع البوادر وأسأله المناب بشريف الجناب وأداء فرض   : خاطري

وت العامرة المنن الغامرة وفضل الظل غير منسوخ بهجيره ويبشر تقبيل األرض حيث تلتقي وفود الدنيا واآلخرة وتعمر البي
آفاني فخرًا أن أسمى بعبده   ! تظاهر في الدنيا بأشرف ظاهر فلم نر أنقى منه غير ضميه  : المجد بشخص ال تسمح الدنيا بنظيره

تمأل يدي ويودع بها عندي مسرة تقدح وإنني في السؤال بكتبه أن يوصلها ليوصل بها لدي تهاني   ! وحسبي هديًا أن أسير بنوره
لتفرط   : عهدتك ذا عهد هو الورد نضرة وما هو مثل الورد في قصر العهد وأنا أترقب آتابته ارتقاب الهالل  : في الشكر زندي

   . عين عن الكرى صائمة وترد نفس عن موارد الماء حائمة

   . كاتبة شعرًا وذيلها نثرًا وبالعكسبل ربما آان آل المكاتبة أو جلها شعرًا وقد يكون صدر الم

وقد يكون طرفاها نثرًا وأوسطها شعرًا وعكس ذلك بحسب ما يقتضيه الترتيب ويسوق إليه الترآيب وربما اآتفي بالبيت 
آما آتب بعض ملوك الغرب إلى من آرر آتبه ورسله   : الواحد من الشعر في الداللة على المقصد وبلوغ الغرض في المكاتبة

   . وال آتب إال المشرفية عنده وال رسل إال الخميس العرمرم إلى غير ذلك من المكاتبات المتضمنة لألشعار  : ه بقول المتنبيإلي

أما مكاتبات الملوك اآلن فقل أن تستعمل فيها األشعار أو يستشهد فيها بالمنظوم والمنثور وقد تجيء التلقيحات بأبيات الشعر 
سائل الموضوعة لرياضة الذهن وتنقيح الفكر آالرسائل الموضوعة في صيد ملك أو فتح بلد أو نحو في غير المكاتبات من الر

ذلك وقد أودعت المقامة التي أنشأتها في آتابة اإلنشاء جملة من األبيات الشعرية أوردتها مورد االستشهاد على ما يقتضيه 
   . على فضل الكتابة فيما تقدم المقام ويسوق إليه سياق الكالم على ما سلف ذآره عند الكالم

   . وعند مطالعة آالمهم والوقوف على رسائلهم ترى من أصناف االستشهادات ما يروقك نظره ويطربك سمعه

   . الحالة الثانية التضمين وهو أن يضمن البيت الكامل من الشعر أو نصف البيت لبعض القرينة

  : وصل من الحضرة  : لبعض القرينة فمثل ما آتب به القاضي الفاضل أما تضمين البيت الكامل من الشعر أو نصف البيت
عقود هي الدر الذي أنت بحره وذلك ما ال   : آتاب به ماء الحياة ونقعه ال حيا فكأني إذ ظفرت به الخضر فوقفت عنده منه على

  : ر والثمر وآرعت منه في حياضرياض يد تجني وعين وخاطر تسابق فيها النور والزه  : يدعي مثله البحر ورتعت منه في
تسر مجانبها إذا ما جنى الظما وتروي مجاريها إذا بخل القطر آأني سار في سريرة ليلة فلما بدا آبرت إذ طلع الفجر ووافي 

 وما آان  : فخلت بأن العين من سحب آفه فمن ذا ومن ذا فيه ينتثر الدر واسترجع فائت الدماء من مورده  : على ما آنت أعهد
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به لهما سبح طويل   : عندي بعد ذنب فراقه بأني أرى يومًا به بعد الدهر ونفس عن النفس بأبيض أثماده وعين العين بأسود إثمده
يمر به ثوب الجديدين دائمًا فيبلى وال يبلى وإن بلي الدهر   : فهذه على خاطر برد وفي خطر بدر وجدد إليه أشواقًا جديدها

وهيهات أن يأتي من األمر فائت فدع عنك هذا األمر قد قضي األمر وأما تضمين نصف البيت   : يدهاوذآر أيامًا ال يزال يستع
   . وصل آتاب موالي بعدما  : فمثل قول القاضي الفاضل

   . أجاب المنادي للصالة فأعتما فلما استقر لدي

   . تجلى الذي م جانب البدر أظلما وساءلته

   . ولم يرد جوابًا فساءلت مصروفًا عن النطق أعجما

   . وماذا عليه لو أجاب المتيما ووردته قراءة

   . فعوجلت دون الحلم أن أتحلما وحفظته

   . آما يحفظ الحر الحديث المكتما وآررته

   . فمن حيث ما واجهته قد تبسما وقبلته

   . فقبلت ذرًا في العقود منظما وقمت له

   . فكنت بمفروض المحبة قيما وأخلصت لكاتبه

   .  ! وليس على حكم الحوادث محكما ولم أصدقه

   . ولكنه قد خالط اللحم والدما وأرخت وصوله

   . فكان أليدي الوسائم موسما وشفيت به غليل

   . فؤاد أمنيه وقد بلغ الظما وداويت عليل

   . حشًا ضر ما فيه من النار ضرما وأسلبت العبرة

   . بت السلوةآما أنشأ األفق السحاب المديما وخط

   . فأسأل معدومًا وآمل معدما فأما الشكر فإنما

   . أفض به مسكًا عليه مختما وأقوم منه بفرض

   . أراني به دون البرية أقوما وأوفي واجب فرض

وآيف توفي األرض فرضًا من السما وربما رآبت القرينة الكاملة على البيت أو نصف البيت آما آتب به القاضي الفاضل 
ورد آتاب الحضرة بعد أن عددت الليالي ليلة بعد ليلة لطلوع صديعه وقد عشت دهرًا ال أعد اللياليا وبعد أن انتظرت   : ضًاأي

   . القيظ والشتاء لفصل ربيعه

   . فما للنوى ترمي بليلى المراميا واستروحت إلى نسيم سحره
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   . إذا الصيف ألقى في الديار المراسيا ومددت يدي القتطاف ثمره

   . ووقفت على شكواه من زمانه  ! فلله ما أحلى وأحمى المجانيا

   . فبت لشكواه من الدهر شاآيا ورتبة يرتقي صهوتها بحكم العدل

   . فرب مراق يعتددن مهاويا وإلى اهللا أرغب في إطالع سعوده

   . زواهر في أفق العالء زواهيا وفي إنهاض عثرات جدوده

لعواليا وربما رآب نصف البيت على نصف القرينة آما ذآرت في المفاخرة بين السيف والقلم في فقد عثرت بعد النهوض ا
 الكالم على لسان السيف في مخاطبته للقلم وهو :  وأنت وإن ذآرت في التنزيل وتمسكت من االمتنان بك في قوله  "  علم بالقلم  " 

فضيل فقد حرم اهللا تعالى تعلم خطك على رسوله وحرمك من مس أنامله الشريفة ما يؤسى على فوته ويسر بحصوله بشهة الت
لكني قد نلت من هذه الرتبة أسنى المقاصد وشهدت معه من الوقائع ما لم تشاهد وحالني من آفه شرفًا ال يزول حليه أبدًا 

   . وقمت بنصره في آل معترك

   . وسل أحدا فرآبت نصف بيت البردة على نصف قرينة فسل جنينًا وسل بدرًا

   . وما ذآرته في الرسالة التي آتبتها للمقر الفتحي صاحب ديوان الغناء الشريف باألبواب السلطانية بالديار المصرية

لكرم مكانه فانحاز  قد لبس شرفًا ال تطمع األيام في خلعه وال يتطلع الزمان إلى نزعه وانتهى إليه المجد فوقف وعرف  : وهو
إليه وعطف وحلت الرياسة بغنائه فاستغنت به عن السوى وأناخت السيادة بفنائه وقد يضمن الكاتب بعض القرينة نصف بيت 

ثم يستطرد فيذآر أبياتًا آاملة األجزاء على نمط أنصاف األبيات التي يوردها آما فعل الشيخ ضياء الدين أحمد بن عمر بن 
   . وينهى ورود عذرائه التي  : سالته للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد تغمدهما اهللا برحمته في قولهيوسف القرطبي في ر

   . لها الشمس خدن والنجوم والئد وحسنائه التي

   . لها الدر لفظ والدراري قالئد ومسرفته التي

   . له من براهين البيان شواهد وآريمته التي

وآيتها الكبرى التي دل فضلها على أن من لم يشهد الفضل جاحد وأنك سيف سله اهللا للهدى لها الفضل ورد والمعالي موارد 
  : وليس لسيف سله اهللا غامد وقد يخالف بين قوافي أنصاف األبيات التي يمزجها ببعض القرائن آما يخالف بين فواصل القرائن

   . أنا لقرب دار موالي  : آما في قول البديع الهمذاني

   . النشوان مالت به الخمر ومن االرتياح إلى لقائهآما طرب 

آما انتفض العصفور بلله القطر إلى غير ذلك من فنون االمتزاج التي يزاوج فيها بين المنثور والمنظوم وينتهي فيها الكاتب 
   . إلى ما يبلغ به القدر المحتوم

ضي األرجاني في قوله من قصيدة مدح بها بعض أما تضمين بعض أبيات العرب في بعض قصائد المحدثين آما فعل القا
وأهد إلى الوزير المدجح يجمل لك المرباع منها والصفايا ورافق رفقة رحلوا إليه فآبوا بالنهاب وبالسبايا وقل   : الوزراء

ن وظيفة للراحلين إلى ذراه ألستم خير من رآب المطايا وال تسلك سوى طرقي فإني أنا ابن جال وطالع الثنايا فإن ذلك م
الشاعر ال الكاتب وإن آان الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي رحمه اهللا قد أشار في آتابه حسن التوسل إلى التمثيل بذلك لما 

   . نحن بصدده



 

126 
 

الحالة الثالثة الحل وهو أن يعمد الكاتب إلى األبيات من الشعر ذوات المعاني فيحلها من عقل الشعر ويسبكها في آالمه المنثور 
ن الشعر هو المادة الثالثة للكتابة بعد القرآن الكريم واألخبار النبوية على قائلها أفضل الصالة والسالم وخصوصًا أشعار فإ

   . العرب فإنها ديوان أدبهم ومستودع حكمهم وأنفس علومهم في الجاهلية به يفتخرون وإليه يحتكمون

د وترادفت عليه المعاني وتواردت على فكره فيسهل عليه حينئذ حلها فإذا أآثر من حفظ الشعر وفهم معانيه غزرت لديه الموا
   . ووضعها في مكانها الالئق بها بحسب مقتضيات الكتابة

منها أنه يدل على حفالة أدب المجيد   : وهو شأن حذاق الكتاب في زماننا وفيه من الجمال فنون  : قال صاحب الريحان والريعان
   . تأتي لسبك اللفظواتساع الحفظ والتيسير وال

ومنها أنه ليس يشهر منها إال النادر للغاية في الحسن فهي إذا حلت يحاورها المنشئ بما يناسب حسنها في البراعة وهذا آثير 
   . في هذه الصناعة

وسبب ذلك   : قالوإنما جعل المنظوم مادة للمنشور بخالف العكس ألن األشعار أآثر والمعاني فيها أغزر   : قال في المثل السائر
أن العرب الذين هم أهل الفصاحة آان جل آالمهم شعرًا وال يوجد الكالم المنثور في آالمهم إال يسيرًا ولو آثر فإنه لم ينقل 
عنهم بل المنقول عنهم الشعر فأودعوا أشعارهم يسيرًا ولو آثر فإنه لم ينقل عنهم بل المنقول عنهم الشعر فأودعوا أشعارهم 

   .آل المعاني آما قال اهللا تعالى :   "  ألم تر أنهم في آل واد يهيمون  "  

   . ثم جاء الطراز األول من المخضرمين فلم يكن لهم إال الشعر

لذلك صارت المعاني آلها مودعة ثم استمر الحال على ذلك فكان الشعر هو األآثر والكالم المنثور بالنسبة إليه قطرة من بحر ف
   . في األشعار

وأول من فك رقاب الشعر وسرح مقيده   : والحل باب متسع على المجيد قال صاحب الريحان والريعان  : قال في حسن التوسل
   . آاتب بني أمية إلى انقضاء خالفتهم  : إلى النثر عبد الحميد األآبر

   . وبعضهم يحل فيعقد  : رف فعقده وأفسده آما قال القائلوربما رامه غير المطبوع المتص  : قال

وآيفية الحل أن يتوخى هذا البيت المنظوم وحل فرائده من سلكه ثم ترتيب تلك الفرائد وما شابهها ترتيب متمكن لم   : قال
ا من أنواع البديع إذا يحظره الوزن وال اضطرته القافية ويبرزها في أحسن سلك وأجمل قالب وأصح سبك ويكملها بما يناسبه

   . أمكن ذلك من غير آلفة ويتخير لها القرائن

   . وإذا تم معه المعنى المحلول في قرينة واحدة فيفرض له من حاصل فكره أو من ذخيرة حفظه ما يناسبه

   . غيره من األنواع وله أن ينقل المعنى إذا لم يفسده إلى ما شاء فإن آان نسيبًا وتأتى له أن يجعله مديحًا فليفعل وآذلك

وإذا أراد الحل بالمعنى فلتكن ألفاظه مناسبة أللفاظ البيت المحلول غير قاصرة عنها فمتى قصرت ولو بلفظة واحدة فسد ذلك 
   . الحل وعد معيبًا

   . يحط رتبتهوإذا حل اللفظ فال يتصرف بتقديم وتأخير وال تبديل إال مع مراعاة تدبير الفصاحة واجتناب ما ينقص المعنى أو 

   . وهذا الباب ال تنحصر المقاصد فيه وال حجر على المتصرف فيه  : قال

   . ثم حل األبيات الشعرية واستعمالها في النثر على ثالثة أضرب
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 وهو عيب فاحش إذا  : الضرب األول أن يأخذ الناثر البيت من الشعر فينثره بلفظه وهو أدنى مراتب الحل قال في المثل السائر
   . لم يزد في نثره على أنه أزال رونق الوزن وطالوة النظم ال غير

قال ومثله آمن أخذ عقدًا قد أتقن نظمه وأحسن تأليفه فأوهاه وبدده وآان يقوم عذره في ذلك لو نقله عن آونه عقدًا إلى صورة 
   . أخرى مثله أو أحسن منه

   . سرقة فيقال هذا شعر فالن بعينه لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شيءوأيضًا فإنه إذا نثر الشعر بلفظه آان صاحبه مشهور ال

أن يكون الشعر مما يمكن حله بتقديم بعض ألفاظه وتأخير   : الحال األول  : وبالجملة فحل الشعر بلفظه ال يخرج عن حالين
آما ذآر صاح بالصناعتين   : ر زيادة في لفظهأن يحله بالتقديم والتأخير من غي  : الطريق األول  : بعضها وله في حله طريقان

أطل جفوة الدنيا وتهوين شأنها فما الغافل المغرور فيها بعاقل يرجي الخلود معشر   : عن بعض الكتاب أنه حل قول البحتري
أطل   : نثرهاضل سعيهم ودون الذي يرجون غول الغوائل إذا ما حريز القوم بات وماله من اهللا واق فهو بادي المقاتل فقال في 

   . تهونين شأن الدنيا وجفوتها فما المغرور الغافل فيها بعاقل

   . ويرجو معشر ضل سعيهم الخلود وغول الغوائل دون ما يرجون

   . وإذا بات حريز القوم وماله من اهللا واق فهو بادي المقاتل

   . فلم يزد في ألفاظها شيئًا

أفلت بطالته   : ظه آما حكى الجاحظ عن قليب المعتزلي أنه سمع منشدًا ينشد للعتبيأن يحله بزيادة على لف  : الطريق الثاني
وراجعه حلم وأعقبه الهوى ندما ألقى عليه الدهر آلكله وأعاره اإلقتار والعدما فإذا ألم به أخو ثقة غض الجفون ومجمج الكلما 

اك ليس هو اليوم آما آان إنه وحياتك أفلت بطالته إي جعلني اهللا فد  : فنثرها فقال يستعطف بعض الملوك على رجل من أهله
   . واهللا وراجعه حلمه وأعقبه وحقك الهوى ندمًا

   . أحنى الدهر عليه واهللا بكلكله فهو اليوم إذا رأى أخا ثقة غض بصره ومجمج آالمه

   . فزاد في نثره ألفاظًا على ألفاظ الشعر

وألد ذي حنق علي آأنما   : بعض العراقيين أنه نثر قول بعض شعراء الحماسة ونحو ذلك ما حكاه ضياء الدين بن األثير عن
فكم لقي ألد ذا حنق آأنه   : تغلي عداوة صدره في مرجل أرجيته عني فأبصر قصده وآويته فوق النواظر من عل فقال في نثره

   . ويديه ينظر إلى الكواآب من عل وتغلي عداوة صدره في مرجل فكواه فوق ناظريه وأآبه لفمه

أن يكون الشعر مما ال يمكن حله بتقديم بعض ألفاظه وتأخير بعضها فيحتاج في نثره إلى الزيادة فيه والنقص منه   : الحال الثاني
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إال صورة اللحم والدم فإن المصراع   : وتغيير بعض ألفاظه حتى يستقيم آقول الشاعر

فؤاد الفتى نصف ولسانه نصف وال يمكن ذلك   : ال يمكن حله بالتقديم والتأخير ألنك تقول في المصراع األول الثاني من البيت
   . فؤاد الفتى نصف ولسانه نصف على ما تقدم  : في المصراع الثاني حتى تزيد فيه أو تنقص منه فتقول مثًال

   .  معول عليها إال معهماثم تقول وصورته من اللحم والدم فضلة ال غناء بها دونهما وال

وزيادة األلفاظ التي تحصل فيه ليست بضائرة ألن بسط األلفاظ في أنواع المنثور شائع أال ترى أنها تحتاج   : قال في الصناعتين
ما إلى االزدواج ومن االزدواج ما يكون بتكرير آلمتين لهما معنى واجد وليس ذلك بقبيح إال إذا اتفق لفظاهما إال أن أآثر 

يحسن فيه إيراد المعنى على غاية ما يمكن من اإليجاز ومعنى قوله فلم يبق إال صورة اللحم والدم داخل في قوله لسان الفتى 
   . نصف ونصف فؤاده

   . والمصراع الثاني تذييل للمصراع األول
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أال   : بقى فإن المصراع األول يمكن حله بأن تقولفإذا أردت أن تحله حًال أال يا بان الذين فنوا وبادوا أما واهللا ما ذهبوا لت  : قال
   . يا ابن الذين بادوا وفنوا فيكون مستقيمًا

ما ذهبوا لتبقى أما واهللا فإنه ال يستقيم فتحتاج في نثره إلى تغيير وزيادة   : أما المصراع الثاني فإنه إن قدم فيه أو أخر بأن قيل
   . عنوا ونأوا أما واهللا ما ظعنوا لتقيم و ال راموا لتريم وال موتوا لتحيا وال فنوا لتبقىأال يا ابن الذين ماتوا ومضوا وظ  : فتقول

   . وفي هذه األلفاظ طول وليس بضائر على ما تقدم  : قال في الصناعتين

   . وإن أردت اختصاره قلت أما واهللا إن الموت لم يصبك في أبيك إال ليصيبك فيك  : قال

   . لى من الضرب األول أن ينثر المنظوم ببعض ألفاظ ويغرم عن البعض ألفاظًا أخرالضرب الثاني وهو أع

أن يكون في الشعر ألفاظ ال يقوم غيرها من األلفاظ مقامها بأن تكون مثًال سائرًا أو جارية   : ويحسن ذلك في حالين الحال األول
تبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا فإن لفظ بني لو آنت من مازن لم تس  : آقول بعض شعراء الحماسة  : مجرى المثل

اللقيطة ال يقوم غيره من األلفاظ مقامه لكونه علمًا على قوم مخصوصين فيحتاج الناثر أن يبقيه بلفظه آما فعل ضياء الدين بن 
مر آانت اآلمال إليه وسيطة ولكني لست ممن تستبيح إبله بنو اللقيطة وال الذي إذا هم بأ  : األثير في قوله في نثر البيت المذآرو

   . أحمي الهمل وأفوت األمل وأقول سبق السيف العذل

   . وآذلك آل ما جرى هذا المجرى ونحوه

أن يكون في البيت لفظ رائق قد أخذ من الفصاحة بزمامها وأحاط من البالغة بجوانبها فيبقيه على حاله ويقرنه   : الحال الثاني
وهناك تظهر الصنعة في المماثلة والمشاآلة ومؤاخاة األلفاظ الباقية باأللفاظ   : ال في المثل السائربلفظ يماثله ويوازنه ق

المرتجلة فإنه إذا أخذ لفظًا لشاعر مجيد قد نقحه وصححه فقرنه بما ال يالئمه آان آمن جمع بين لؤلؤة وحصاة وال خفاء بما 
   . في ذلك من االنتصاب للقدح واالستهداف للطعن

وهو عندي أصعب مناًال من نثر الشعر بغير لفظه ألنه يسلك مضيقًا لما فيه من التعرض لمماثلة ما هو في غاية الحسن   : الق
   . والجودة

بخالف نثر الشعر بغير لفظه فإن ناثره يتصرف فيه على حسب ما يراه وال يكون مقيدًا فيه بمثال يضطر إلى مؤاخاته ومثل 
فقوله تمأل آل أذن حكمة   : حذاء تمأل آل أذن حكمة وبالغة وتدر آل وريد ثم قال  : وصف قصيدة له لذلك بقول أبي تمام في

من الكالم الحسن وهو أحسن ما في البيت وأشهر فلو قال قائل لمن هذا قيل وهل يخفى القمر وإذا عرف الكالم صارت 
مة ومن خصائص صفاته أنه يمأل آل أذن حكمة ويجعل المعرفة له عالمة ولم يخش عليه سرقة إذ لو سرق لدلت عليه الوسا

   . فصاحة آل لسان عجمة

   . فبقي لفظ تمأل آل أذن حكمة وأتى معها بما يناسبها من األلفاظ الحسنة الرائقة

يد من أنه يؤاخي القرينة المحلولة بمثلها من عنده آما فعل هو في تقل  : ونحو ذلك ما ذآره الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي
   . وظالم النقع مما يثيره  : فكم مل ضوء الصبح مما يغيره ثم قال  : التقاليد فقال

   . واألجل مما يسابقه إلى قبض النفوس ويزاحمه  : وفل حديد الهند مما يالطمه ثم قال  : وقال أيضًا

   . والقرينتان األولتان نصفا بيتين للمتنبي فأضاف إلى آل قرينة ما يناسبها

   . ل وهذا من أآثر ما يستعمل في الكتابةقا
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الضرب الثالث وهو أعلى من الضربين األولين أن يأخذ المعنى فيكسوه ألفاظًا من عنده ويصوغه بألفاظ غير ألفاظه قال في 
ن التصرف وثم يتبين حذق الصائغ في صياغته فإن استطاع الزيادة على المعنى فتلك الدرجة العالية وإال أحس  : المثل السائر

   . وأتقن التأليف ليكون أولى بذلك المعنى من صاحبه األول

أن يكون البيت الشعر مما يتسع المجال لناثره في نثره   : الحال األول  : ولتعلم أن األبيات الشعرية في حلها بالمعنى لها حاالن
   . فيورده بضروب من العبارات

   . السيالة في الحساب التي يجاب عنها بعدة من األجوبة وذلك عندي شبيه بالمسائل  : قال ابن األثير

ال تعذل المشتاق في أشواقه حتى تكون حشاك في أحشائه فهذا البيت يتصرف في نثره في   : فمن ذلك قول أبي الطيب المتنبي
   . وجوه من المعاني

   . القلب على ما طواهال تعذل المحب فيما يهواه حتى تطوي   : وقد نثر ابن األثير هذا البيت فقال

   . إذا اختلفت العينان في النظر فالعدل ضرب من الهذر  : ونثره على وجه آخر فقال

القتيل بسيف العيون   : إن القتيل مضرجًا بدموعه مثل القتيل مضرجًا بدمائه نثره ابن األثير فقال  : وآذلك قول المتنبي أيضًا
   . د من غمده وال يقاد صاحبه بعمدهآالقتيل بسيف المنون غير أن ذلك ال يجر

   . فزاد على المعنى الذي تضمنه البيت عدم القود بالعمد

   . دم المحب ودم القتيل متفقان في التشبيه والتمثيل وال تجد بينهما بونًا سوى أنهما يختلفان لونًا  : ونثره على وجه آخر فقال

   . قال وهذا أحسن من األول

وحديثها السحر الحالل لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز نثره   : ي قول ابن الرومي في وصف الحديثوعلى هذا النهج يجر
وآفى السيوف فخرًا أنها للجنة ظالل والى النصر مآل وإذا آان   : الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي في وصف السيوف فقال

   . الحاللمن بيان الحديث سحر فإن بيان حديثها عمن آلمته هو السح 

حسب ألسنة األسنة شرفًا أن آشف خبايا القلوب يذم إال منها وأن بث أسرار الضمائر تكره   : ثم نقله إلى وصف األسنة فقال
روايته إال عنها فمكرر حديثها في ذلك ال يفضي إلى مالل وإذا لم يكن حسن حديثها الذي يسحر االلباب مما يحل فليس في 

   . الحديث سحر حالل

البالغة تسحر االلباب حتى تحيل العرض جوهرًا وتحيل الهواء المدرك بالسمع النسجامه   : نقله إلى وصف البالغة فقال ثم
وعذوبته في الذوق نهرًا لكنه سحر لم يجن قتل المسلم المتحرز فيتأول في حله وإذا آان في الحديث ما هو عقلة للمستوفز فهذا 

   . هأنشوطة نشاط البليغ وحل تقال عقل

خطه شرك العقول وفتنة تشغل المطمئن بمالحة المرئي المكتوب عن فصاحة المسموع المقول   : ونقله إلى وصف الكتابة فقال
ولو لم يكن البيان سحرًا لما تجسدت منه في طرسه هذه الدرر ولو لم يكن بعض السحر حالًال لما انجلى ظالم النفس عما 

   . يهتدى به من هذه األوضاح والغرر

وذلك قليل بالنسبة إلى ما يتسع في   : أن يكون البيت الشعر مما يضيق المجال فيه فيعسر على الناثر تبديل ألفاظه  : الحال الثاني
   . حله المجال

   . وسببه أن المعنى ينحصر في مقصد من المقاصد حتى ال يكاد يأتي إال فذًا  : قال في المثل السائر
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فإن أبا تمام قصد المؤاخاة في ذآر لوني الثياب بين األحمر واألخضر وجاء ذلك   : الطائي من قصيدةفمن ذلك قول أبي تمام 
   . من لون ثياب القتلى ثياب الجنة فإن ثياب القتلى حمر وثياب الجنة خضر  : واقعًا على المعنى الذي أراده

من يمكن فيجب على الناثر أن يحسن الصنعة في فك نظامه فإذا فك نظم هذا البيت وأريد صوغه بغير لفظه ل  : قال ابن األثير
   . ألنه يتصدى لنثره بألفاظه فإن آان عنده قوة تصرف وبسطة عبارة فإنه يأتي به حسنًا رائقًا

ارها لم تكسه المنايا نسج شف  : لم تكسه المنايا نسج شفارها حتى آسته الجنة وقد نثر هذا البيت فقال  : وقد نثر هذا البيت فقال
   . فبدل أحمر ثوبه بأخضره وآأس جمامه بكأس آوثره  : حتى آسته الجنة نسج شعارها

   . وهذا من الحسن على غاية يكون آمجد حسودها من جملة شهودها  : قال

قعة وآان بها مثل الجنون فأصبحت ونم جثث القتلى عليها تمائم فإن أبا الطيب بني بيته على وا  : ومن ذلك قول أبي الطيب
   . مخصوصة

وذلك أن حصنًا من حصون سيف الدولة قصده الروم وانتزعوه وخربوه فنهد سيف الدولة إليه واسترجعه وجدد بناءهن وهزم 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم ولما   : الروم ونصب جملة من جثث القتلى على السور فنظم أبو الطيب في هذا قصيدًا أوله

اء بهذا البيت في جملة أبيات فشرح صورة الحال في ارتجاع الحصن بالقتال وتعليق القتلى عليه انتهى إلى ذآر الحصن ج
   . وأبرز ذلك في معنى التمثيل بالجنون والتمائم

   . وهذا ال يمكن تبديل لفظه فيجب على الناثر حسن الصنعة في حله ونثره

يدًا منه سبية نزعها العدو اختالسًا وأخذها مخادعة ال افتراسًا فما سرى إلى حصن آذا مستع  : وقد نثره ابن األثير أيضًا فقال
نزلها حتى استقادها وال نازلها حتى استعادها فكأنما آان بها جنون فبعث لها من عزائمه عزائم وعلق عليها من رؤوس القتلى 

   . كذا وإال فليتركوفي هذا من الحسن ماال خفاء فيه فمن شاء أن ينثر شعرًا فلينثر ه  : تمائم ثم قال

بناها   : ثم نقله إلى معنى آخر وأبرزه في صورة أخرى فأضاف إليه البيت الذي قبله من القصيدة فصار على هذه الصورة
فأعلى والقنا تقرع القنا وموج المنايا حولها متالطم وآان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم ثم نثرهما 

واألسنة في بنائها متخاصمة وأمواج المنايا فوق أيدي البانين متالطمة وما أجلت الحرب عنها حتى زلزلت بناها   : فقال
   . أقطارها برآض الجياد وأصيبت بمثل الجنون فعلقت عليا تمائم من الرؤوس واألجساد

   . وال شك أن الحرب تعرد عمن عز جانبه وتقول أال هكذا فليكسب المجد آاسبه

   . أحسن من األول وأتم معنىقال وهذا 

بناها ودون ذاك البناء شوك األسل وطوفان المنايا الذي ال يقال وآأنما أصيبت   : ثم تصرف فيه بزيادة على هذا المعنى فقال
   . بجنون فعلقت القتلى عليها مكان التمائم أو شينت بعطل فعلقت مكان األطواق

   . قبله قال وهذا الفصل فيه زيادة على الفصل الذي

وآما ينبغي اإلآثار من حفظ األشعار على ما تقدم ليوردها في خالل آالمه استشهادًا وتضمينًا أو يحلها ويقتبس معانيها   : قلت
من شعراء الجاهلية آامرئ القيس   : في نثره على ما تقدم بيانه آذلك ينبغي له معرفة المشاهير من الشعراء الطائري السمعة

ة الذبياني وطرفة بن العبد وأوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى واألفوه األودي والمتلمس واألعشى وعلقمة بن حجر والنابغ
بن عبدة وعمرو بن آلثوم والمرقش والنمر بن تولب ومهلهل وطفيل الغنوي وعروة بن الورد وقيس بن الخطيم والشماخ بن 

   . ضرار وعنترة والسموأل بن عاديا ومن جرى مجراهم
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آحسان بن ثابت رضي اهللا عنه ولبيد بن أبي ربيعة وآعب بن   : لمخضرمين وهم الذي أدرآوا الجاهلية واإلسالم جميعًاومن ا
زهير وزيد الخيل الطائي والنابغة الجعدي وأمية بن أبي الصلت والحطيئة وعمرو بن معدي آرب والزبرقان بن بدر التميمي 

   . رو بن الشريد ومن في معناهموالعباس بن مرداس السلمي والخنساء بنت عم

آالفرزدق وجرير واألخطل والقطامي والكميت بن زيد األسدي   : ومن المولدين وهم الذين ولدوا من العرب في اإلسالم
والمساور بن هند وعدي بن الرقاع وآثر عزة وعمر بن أبي ربيعة والراعي وابن مقبل وابن مفرغ وليلى األخيلية ومن 

   . انخرط في سلكهم

آإبراهيم بن هرمة وابن أذينة وأبي نواس وأبي العتاهية طفيل الكناني وسلم   : ومن المحدثين وهم الذين أتوا بعد المولدين
الخاسر وابن ميادة وصالح بن عبد القدوس وأبي عيينة والعباس بن األحنف والعتابي وأشجع السلمي والعكوك وابن أبي 

وني والعتبي ودعبل الخزاعي وإسحاق بن إبراهيم الموصلي وإبراهيم بن إسحاق زرعة الدمشقي وأبي الشيصن والحمد
الموصلي وأبي علي البصير وأبي تمام الطائي وأبي عبادة البحتري وأبي الطيب المتنبي وابن بسام والسري الموصلي وأبي 

أواء الدمشقي والعفيف التلمساني وابنه وابن الفتح آشاجم وأبي الفتح العبسي وأبي الفرج الببغا وابن الساعاتي وابن قالقس والو
   . سنا الملك وابن شمس الخالفة وابن النبيه والصفي الحلي ونحوهم

   . آامرئ القيس وخفاف بن ندبة والزبرقان بن بدر وعنترة وعمرو بن معدي آرب ودريد بن الصمة  : ومعرفة الفرسان منهم

   . يك بن السلكة وابن براقة وتأبط شرًا والشنفري وغيرهمآسل  : ومن آان منهم راجًال يسعى على رجليه

ومن تقدم منهم في نوع من الشعر آمعرفة طفيل الغنوي بوصف الخيل وأمية بن أبي الصلت في أمر اآلخرة وذآر الحرب 
وجرير في  وعمر بن أبي ربيعة في وصف النساء وعتيبة بن مرادس بمراآب اإلبل وآثير في األمثال والفرزدق في األخبار

   . المعاني

قيل إنه آان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة ومعرفة أي القبائل آانت الشعراء   : األغلب الشاعر  : ومعرفة من هو أآثرهم حفظًا
 آهذيل فقد قيل إنه آان فيها أربعون شاعرًا مفلقًا آلهم يعدو على رجليه ليس فيهم فارس وأي قبيلة آان الشعر فيها  : فيها أآثر

آشيبان وآلب فقد قيل إنه ليس في الدنيا قبيلة أقل شعراء منهما وإنه ليس لكلب في الجاهلية شاعر قديم على أنها مثل   : أقل
   . شيبان أربع مرات

أن الشعر آان في الجاهلية في ربيعة فكان منهم مهلهل   : وقد ذآر ابن رشيق في عمدته عن عبد اله بن سالم الجمحي وغيره
وهو خال امرئ القيس بن حجر ويقال إنه أول من قصد القصائد والمرقشان األآبر واألصغر وطرفة بن العبد  بن ربيعة

وعمرو بن قميئة والحارث بن حلزة والمتلمس واألعشى والمسيب بن علس وغيرهم ثم تحول الشعر إلى قيس فكان منهم 
   . يد والحطيئة والشماخالنابغتان الذبياني والجعدي وزهير بن أبي سلمى وابنه آعب ولب

   . ثم استقر الشعر في تميم فكان منهم أوس بن حجر ولم يتقدمه أحد حتى آان النابغة وزهير فأخماله

والمراد أن الشعر غلب في هذه القبائل وظهر فيها وآان فيها الشعراء المجيدون وإال فالشعر موجود في قبائل العرب   : قلت
   . اليمن بل في عاد وثمود على ما تشهد به آتب السير واألخبار آحمير وآهالن من  : قبل ذلك

فامرؤ   : فإذا عرف الكاتب ذلك استعان به في المساواة بمن شاء منهم في التقريظات والتفضيل عليه آما آتبت في تقريظ شاعر
زهير يقتطف زهرات البالغة من القيس يغرق في مقياس معانيه والنابغة الذبياني يقصر عن أن يبلغ مدى شأوه أو يدانيه و

أفانينه وأوس بن حجر ينسج على منواله ويأتم بقوانينه وطفيل الغنوي يتطفل على موائد شعره وطرفة بن العبد يقصر عنه في 
شيوع ذآره واألعشى يعشو إلى ضوء ناره وعمرو بن آلثوم يسعى إلى بابه ويقف بفناء داره وآثير في أمثاله ال يعد من 

رير في مفاخره يتمسك من الفخار بأذياله والفرزدق في أوصافه يقلبه ما بين يمينه وشماله فلو رآه عبد الملك بن أمثاله وج
مروان الختاره على األخطل أو اجتمع مع أبي نواس لدى األمين لقال هذه هو المقدم األفضل أو أدرآه أبو تمام العترف له 

عبد وغالم أو عاصره المتنبي العترف بفضله أو ابن الساعاتي لقال ال يأتي الزمان بالتمام وأو بصر به أبو عبادة لقال أنا له 
   . دون قيام الساعة بمثله
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   . ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى

وآذلك ينبغي أن يعرف مصطلح أهل العروض الذي هو ميزان الشعر مثل الوتد والسبب والفاصلة والعروض والضرب 
ليدخلها تضاعيف   : آالخبن والخبل والقبض وغيرها  : ويل والمديد والبسيط وأخواتها وألقاب الزحافمن الط  : وأسماء البحور

الحمد هللا المليك   : آالمه عند احتياجه إلى ذلك آما قال صاحبنا الشيخ زين الدين شعبان اآلثاري في أول ألفيته في العروض
يقول البارع في آامل ليس له مضارع ورزقه في عدله بسيط وعلمه الغافر ذي الطول والفضل المديد الوافر سبحانه ماذا 

   . بخلقه محيط وما ينخرط في هذا السلك من الكالم المنثور أيضًا

النوع الحادي عشر اإلآثار من حفظ األمثال وفيه مقصدان المقصد األول في وجه احتياج الكاتب إلى ذلك اعلم أن الكاتب 
آأمثال الميداني   : ثال الواردة عن العرب نثرًا ونظمًا والنظر في الكتب المصنفة في ذلكيحتاج إلى النظر في آتب األم

   . والمفضل ابن سلمة الضبي وحمزة األصبهاني وغيرهم

آاألمثال الواردة في شعر جرير والفرزدق ونحوهما إلى غير ذلك من األمثال   : وآذلك أمثال المولدين الواردة في أشعارهم
آأبي العتاهية وأبي تمام والمتنبي فحكم ما ورد من   : رًا ونظمًا والنظر في أمثال المحدثين الواردة في أشعارهمالواردة نث

األمثال في شعر المولدين والمحدثين حكم أمثال العرب الشعرية أما في شعر المولدين فلجريهم على أسلوب العرب ورآوب 
من األمثال الموضوعة على   : اف ما يأتون به مما يجري مجرى النثر والنظمجادتهم وأما المحدثين فللطافة مأخذهم واستطر

ألسنة الحيوان عن العرب وغيرهم فيستشهد به في موضعه ويورد في مكانه عارفًا بأصل ذلك وما بني عليه و ذلك أن المثل 
اردة في المثل دالة عليها معبرة له مقدمات وأسباب قد عرفت و صارت مشهورة بين الناس معلومة عندهم وهذه األلفاظ الو

عن المراد بها بأخصر لفظ وأوجزه ولوال تلك المقمات المعلومة واألسباب المعروفة لما فيهم من هذه األلفاظ القالئل تلك 
ة الوقائع المطوالت وأما األمثال الواردة نثرًا فإنها آلمات مختصرة تورد للداللة على أمور آلية مبسوطة آما تقدمت اإلشار

   . إليه وليس في آالمهم أوجز منها

   . ولما آانت األمثال آالرموز واإلشارة التي يلوح بها على المعاني تلويحًا صارت من أوجز الكالم وأآثره اختصارًا

اني واألمثال هي وشي الكالم وجوهر اللفظ وحلي المع  : وحيث آانت بهذه المكانة ال ينبغي اإلخالل بمعرفتها قال صاحب العقد
والتي تخيرتها العرب وقمتها العجم ونطق بها في آل زمان على آل لسان فهي أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة لم يسر 

ما أنت إال مثل سائر يعرفه الجاهل والخابر وقد ضرب   : أسير من مثل قال الشاعر  : شيء آسيرها وال عم عمومها حتى قالوا
وقال تعالى :   "   اهللا تعالى األمثال في آتابه فقال :   "  ضرب اهللا مثًال آلمة طيبة آشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء  " 
اآلية وقال  "  وضرب اهللا مثًال رجلين أحدهما  ضرب اهللا مثًال عبدًا مملوآًا ال يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا  " 

اآلية وقال  "  وضرب  أبكم ال يقدر على شيء وهو آل على مواله أينما يوجهه ال يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل  " 
إلى غير ذلك من آي  اآلية وقال :   "  وتلك األمثال نضربها للناس وما يعقلها إال العالمون  "  اهللا مثًال قرية آانت آمنة مطمئنة  " 

   . القرآن

مستقيمًا وعلى جنبي الصراط أبواب مفتحة  ضرب اهللا مثًال صراطًا  "   : وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األمثال فقال
فالصراط اإلسالم والستور حدود اهللا   : وعلى األبواب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول ادخلوا الصراط وال تعرجوا

   . إلى غير ذلك من األمثال التي ضربها صلى اهللا عليه وسلم  " واألبواب محارم اهللا والداعي القرآن 

م على أمثال القرآن وأمثال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تقدم من الكالم على القرآن الكريم ثم هي على ومحل الكال
   . قريب الفهم بظهور معناه وآثرة دورانه بين الناس وبعيد الفهم لخفائه وقلة دورانه بين الناس  : ضربين

وهو مثل يضرب للترغيب في   " عند الصباح يحمد القوم السرى   "   : فالقريب من الفهم الكثير الدوران على األلسنة مثل قولهم
السير في الليل والحث عليه وأول من أرسله مثًال خالد بن الوليد رضي اهللا عنه قاله في صبح ليلة قطع فيها مفازة آانت في 

   .  " ساء سمعًا فأساء إجابة   " طريقه من العراق إلى الشام وقولهم 

لك سهيل بن عمرو وآان تزوج صفية بنت أبي جهل فولدت له ابنه أنسًا فرآه األخنس بن شريق الثقفي معه وأول من قال ذ
   . فقال من هذا فقال سهيل ابني
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ال واهللا ما أمي ثم انطلقت إلى بيت أم حنظلة تطحن دقيقًا فقال أبوه ساء سمعًا   : أين أمك فقال  ! فقال األخنس حياك اهللا يا بني
   . ابة فلما رجعا قال أبوه فضحني ابنك اليوم قال آذا وآذا فقالت إنما ابني صبي وأنت ال تحبهفأساء إج

   . فأرسلها مثًال  " أشبه امرؤ بعض بزه   " فقال 

   .  " إن يبغ عليك قومك ال يبغ عليك القمر   " والبعيد من الفهم مثل قولهم 

   . وهو مثل يضرب لمن ينكر األمر الظاهر عنادًا

واألصل في ذلك آما ذآره المفضل بن سلمة الضبي أن بني ثعلبة بن سعد بن ضبة في الجاهلية تراهنوا على الشمس فقالت 
يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس فتراضوا برجل جعلوه بينهم حكمًا فقال واحد   : تطلع الشمس والقمر يرى وقالت طائفة  : طائفة
   . إن يبغ عليك قومك ال يبغ عليك القمر فجرت مثًال  : الحكم إن قومي يبغون علي فقال  : منهم

ومن المعلوم أن قول القائل إن يبغ عليك قومك ال يبغ عليك القمر إذا أخذ على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوطة به 
ذا القول معنى يفيد ألن البغي هو واألسباب التي قيل من أجلها ال يعطي من المعنى ما قد أعطاه المثل بل ما آان يفهم من ه

   . إن آان يظلمك قومك ال يظلمك القمر  : الظلم والقمر ليس من شأنه أن يظلم أحدًا فكان يصير معنى المثل

   . وهو آالم مختل المعنى ليس بمستقيم

   . ع التي تقع فيها األمثالوقد أآثر الناس في تصنيف آتب األمثال فمن ذلك األمثال ألبي عبيد وهو مرتب على ترتيب الوقائ

ومن ذلك أمثال الميداني وهي مرتبة على حروف المعجم وفي آخرها جملة من أيام حروب العرب إلى غير ذلك من آتب 
   . آأمثال الضبي والقمي وغيرها  : األمثال المصنفة في هذا الباب

ائع عامة جارية بني الناس فتداولها الناس وأجروها وأما األمثال الواردة نظمًا فهي آلمات استحسنت في الشعر وطابقت وق
   . مجرى األمثال النثرية

  : ويأتيك باألخبار من لم تزود وهو نصف بيت مجموعه  : وقد روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يتمثل بقول طرفة
  " وياتيك من لم تزود باألخبار   "   : قولويروى أنه صلى اهللا عليه وسلم آان يخرجه عن الوزن ويحيله عن طريق الشعر فكان ي

أصدق آلمة   "   : فرارًا من قول الشعر المنزه عنه مقامه العي وشرفه الرفيع لكن ثبت في الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
ظم الشعر دون إنشاده أال آل شيء ما خال اهللا باطل والمحرم عليه صلى اهللا عليه وسلم إنما هو ن  :  " قالها شاعر آلمة لبيد 

   . وسماعه

   . وقد بسطت القول على ذلك في آتابي المسمى بالغيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات ومختصر الجوامع

ولست بمستبق أخًا ال تلمه على شعث أي الرجال   : في الفقه فراجعه هناك ويروى أن عمر رضي اهللا عنه تمثل بقول النابغة
أي الرجال المهذب وأمثال ذلك مما   : ذاك أشعر شعرائكم والمثل السائر في قوله  : من هذا فقيل له للنابغة فقالل  : المهذب ثم قال

تمثل به الصحابة رضوان اهللا عليهم آثير ولذلك وقع في أمثال المحدثين الواردة في أشعارهم ما يستظرف ويستحلى آقول 
لتعلم آم خبايا في الزوايا يشير بذلك إلى المثل الجاري على ألسنة الناس في  تأمل منه تحت الصدغ خاًال  : القاضي األرجاني

صل من هويت   : وهو من األمثلة المستفيضة على ألسنة العامة الشائعة بينهم وقول ابن عبد ربه  " في الزوايا خبايا   " قولهم 
وعاد من   : الئمه فربما ضاقت الدنيا بإثنين وقول اآلخرواقطع حبائل خدن ال ت  ! وإن أبدي معاتبة فأطيب العيش وصل بين إلفين

أهواه بعد القلى شقيق روح بين جسمين وأصبح الداخل ما بيننا آساقط بين فراشين قد ألبس البغضاء من ذا وذا ال يصلح الغمد 
ًا أوله مثل وآخره مثل إال ولم أجد في شعر شاعر بيت  : لسيفين ما بال من ليست له حاجة يكون أنفًا بين عينين قال األصمعي

وأفلتهن علباء   : من يفعل الخير ال يعدم جوازيه ال يذهب العرف بين اهللا والناس وبيتا امرئ القيس  : بيت الحطيئة  : ثالثة أبيات
في ومثل هذا آثير   : جريضًا ولو أدرآنه صفر الوطاب وقاهم جدهم ببني أبيهم وباألشقين ما آان العقاب قال صاحب العقد
   . القديم والحديث وال أدري آيف أغفل القديم منه البيت المتقدم وهو من أشرف األبيات وأعظمها بابًا
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وأما األمثال الموضوعة على ألسنة الحيوانات فكما روي أن علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه حين رأى خالف أصحابه 
  : يعني إنما خذلت يوم خذل عثمان وحكاية هذا المثل أنهم قالوا  " يض إنما أآلت يوم أآل الثور األب  " وتخاذلهم تمثل بقولهم 

هذا األبيض يفضحنا بلونه ويطمع   : اصطحب أسد وثور أحمر وثور أبيض وثور أسود في أجمة فقال األسد لألحمر واألسود
هذا األسود يخالف لوني ولونك ولو   : ألحمرفلو ترآتماني آآله أمنا فضيحة لونه فأذنا له في ذلك فأآله ثم قال ل  ! فينا من يقصدنا

لم يبق إال أنا وأنت وأريد أن   : بقيت أنا وأنت ظنك من يراك أسدًا مثلي فدعني آآله فسكت عنه فأآله ثم قال للثور األحمر
عد وصاح ثالثة افعل ما تريد فص  : إن آنت فاعًال وال بد فدعني أصعد تلك الهضبة وأصيح ثالثة أصوات فقال  : فقال  ! آآلك

   . فجرت مثًال  " أال إنما أآلت يوم أآل الثور األبيض   "   : أصوات

  ! يا أهل المدينة إنكم قتل عثمان بين أظهرآم فنن ال نحبكم  : ويحكى أن عبد الملك بن مروان حج وقدم المدينة فقال على المنبر
آما لقيت ذات الصفا من حليفها   : بوننا فمثلنا ومثلكم آما قال النابغةوأرسلنا مسلمة ابن عقبة فقتلكم في وقعة الحرة فأنتم ال تح

وآانت تريه المال غبا وظاهره أآب على فأس يحد غرابها مذآرة من المعاول باتره فلما وقاها اهللا ضربة فأسه وهللا عين ال 
اهللا أفعل إنني رأيتك سخريًا يمينك فاجره  تغمض ناظره فقال تعالي نجعل اهللا بيننا على ما لنا أو تنجزى لي آخره فقالت يمين

أبى لي قبر ال يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقره وهذه الحكاية مشهورة في الموضوعات على ألسن الحيوان وهي 
فقال  أن أخوين هبطا بغنمهما واديًا يرعيان فيه فخرجت حية من تحت الصفا وفي فمها دينار فألقته إليهما وأقامت آذلك أيامًا

فنهاه أخوه فلم يقبل فخرجت فضربها بفأس في يده فشجها وشدت عليه فقتله   ! أحدهما ال بد من قتل هذه الحية وأخذ هذا الكنز
قال ولم   ! ال  : فدفنه أخوه مقابلها فلما خرجت قال لها لك أن نتعاهد على المودة وعدم األذية وتعطيني ذلك الدينار آل يوم فقالت

   . ما نظرت إلى قبر أخيك ال تصفو لي وآلما ذآرت الشجة التي في رأس ال أصفو لكقالت ألنك آل

  المقصد الثاني  

فإذا أآثر صاحب هذه الصناعة من حفظ األمثال السائغ استعمالها انقادت إليه معانيها وسيقت إليه ألفاظها في وقت االحتياج 
واستشهد بها في موضعها والطريق في استعمالها في النثر آما في حل  إلى نظائرها من الوقائع واألحوال فأودعها في مكانها

   . ألنها بذلك قد عرفت واشتهرت  : األشعار واستعمالها إال أن األمثال ال يجوز تبديل ألفاظها وال تغيير أوضاعها

ضل اهللا في التعريف في وصية فما استعمله أهل الصناعة من األمثال المنثورة وأوردوه في آالمهم قول المقر الشهابي ابن ف
أمير مكة المعظمة وألنه أحق بني الزهراء بما أبقته له آباؤه وألقته إليه من حديث قصي جده األقصى أبناؤه وهو أجدر من 

فاستعمل   " وأهل مكة أخبر بشعابها   " طهر هذا المسجد من أشياء تنزه أن يلحق به فحش عابها وشنعاء هو يعرف آيف يتتبعها 
ألنه قد أتى به   : مثل السائر في قوله وأهل مكة أخبر بشعابها وقد وقع هذا المثل في آالمه أحسن موقع وجاء على أجمل نظامال

في مكانه الالئق به ومحله المخصوص بوصفه وقد نقله الشيخ جمال الدين بن نباتة رحمه اهللا فاستعمله في غير هذا المعنى 
ووصايا هذه الرتبة متشعبة وهو آأهل مكة أخبر   : رًا عن رتبتها فقال في وصية خطيبفجاء منحطًا عن هذه الدرجة وقاص

بشعابها وأحوالها مترتبة وهو على آل حال أدرب وأدرى بها إال أنه قد ظرف بذآر الجناس االشتقاقي في قوله متشعبة مع 
   . قوله بشعابها

  " ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله   "   : في خطبة تقليد بفتوة عن ملكومن ذلك قول الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي رحمه اهللا 
الذي نور شريعته جلي وجاه شفاعته ملي وبسيفه وبه جاء النصر والشرف من انتمائنا إليه فال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال 

   . علي

عنه آافرًا اسمه مرحب فشق البيضة على  وهذا على ما هو شائع على األلسنة وأن ذلك قيل في يوم ضرب علي رضي اهللا
رأسه نصفين وتمادى السيف فيه وفي جواده فشقهما آذلك وخلص السف بينهما فغاص في األرض شبرين إال أن المعروف 

عند المحدثين وأصحاب السير أن ذا الفقار اسم سيف للنبي صلى اهللا عليه وسلم اصطفاه من خيبر لنفسه حين اصطفى صفية 
   . ن أخطب رضي اهللا عنها ولعله صلى اهللا عليه وسلم أعطاه عليًا رضي اهللا عنه بعد ذلكبنت حيى ب

أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب   "   : ومن ذلك ما ذآرته في المفاخرة بين السيف والقلم في الكالم على لسان القلم وهو
   .  " وآريمها المبجل وعالمها المهذب 
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مثالن وأول من قالهما الحباب بن المنذر األنصاري يوم السقيفة حين اجتمع األنصار إلى سعد بن عبادة  فالقرينة األولى فيها
يوم مات النبي صلى اهللا عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة وأرادوا تأميره فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح 

   . أن آان من آالمه هذان المثالنمنا أمير ومنكم أمير إلى   : وقال الحباب بن المنذر

والجذيل تصغير حذل واحد األجذال وهي أصول الشجر العظام وآانت العرب إذا جربت اإلبل نصبت لها جذًال في باطن 
الوادي تحتك فيه فلذلك قال جذيلها المحكك أراد أنه يستشفى برأيه آما تستشفي اإلبل بالحك في ذلك الجذل والعذق بفتح العين 

لة بحملها وآان من عادتهم أن النخلة الكريمة يبنى ولها بناء يمنعها من السقوط فذلك هو الترجيب أراد أنه آريم في قومه النخ
   . عزيز عليهم

فالشمس من شعاعي في خجل والليل من ضوئي في   "   : وما ذآرته في المفاخرة بين السيف والقلم أيضًا على لسان السيف وهو
   .  " طلب ثأر إال قيل فات ما ذبح وسبق السيف العذل  وجل وما أسرعت في

وهو منثل يضرب لمن طلب الشيء بعد فواته وأصله أن بعض الملوك   " فات ما ذبح   " ففي القرينة األخيرة مثالن أحدهما 
البازي وطبخه وقدمه رأى مع أعرابي بازيًا فأعجبه فأرسل في طلبه قاصدًا فأتى األعرابي ولم يكن عنده ما يضيفه به فذبح 

إنك أتيتني   " فات ما ذبح   " إليه غير عالم بقصده فلما فرغ من أآله ذآر لألعرابي أمر البازي وما آان من طلب الملك له فقال 
   . ولم يكن عندي ما أضيفك به فذبحت البازي وطبخته وهو الذي قدمته إليك

   . ن يلوم على فعل شيء بعد وقوعه وفوات أمرهوهو مثل لم  " سبق السيف العزل   " والمثل الثاني 

ومما حل من األمثال الواردة نظمًا واستعمل في النثر قول القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا في التعريف في وصية أمير مكة 
منًا وإلى محل ابن وآل هؤالء إنما يأتون في ذمام اهللا بيته الذي من دخله آان آ  : المعظمة أيضًا في الوصية على وفود الحجيج

بنت نبيه الذي يلزمه من طريق بر الضيف ما أخذ لهم وإن لم يكن ضامنًا فليأخذ بمن أطاع من عصى وليردع آل مفسد وال 
   . سيما العبيد فإن العبد ال يردعه إال العصا

لحر مقيم رادع والعبد ال يردعه إال واللوم ل  : فإن العبد ال يردعه إال العصا يشير به إلى قول ابن دريد في مقصورته  : فقوله
   . العصا وقد اشتهر النصف الثاني من هذا البيت حتى جرى مجرى المثل ولعه آان مثال سائرًا قبل أن ينظمه ابن دريد

ومنه قول الشيح جمال الدين بن نباتة رحمه اهللا من توقيع بنظر مدرسة بعد أن قدم أن أهلها رفعوا قصصهم في طلب ذلك 
وآيف ال وهو نعم الناظر واإلنسان وفي مصالح القول والعمل ذو اليدين واللسان وذو العزائم الذي تقيدت في حبه   : الناظر

   . الرتب ومن وجد اإلحسان

   . ومن وجد اإلحسان قيدًا تقيدًا وقد أتى فيه باالآتفاء فزاد في آالمه حسنًا وطالوة  : يريد البيت المشهور

النفوس قوله بعد ذلك في التوقيع المذآور فاقتضى علو الرأي أن يجاب في طلبه إليهم سؤال القوم وأن وأعلى منه وأوقع في 
يتصل أمس اإلقبال باليوم وأن تبلغ هذه الوظيفة أملها فيه بعد ما مضت عليها من الدهر مالوه وهذه المدرسة لوال تدارآه 

   .  " مدارس آيات خلت من تالوه   " لكانت آما قال الخزاعي 

ومن ذلك قول المولى عالء الدين بن غانم في قدمة باسم مظفر الدين غانم وقد صرع لغلغة وادعى بها للملك المؤيد صاحب 
حماه الحمد هللا الذي ظفر المظفر بإصابة الواجب من الطير ووفر من السعادة حظ من أصاب ووافق الصواب فيمن انتمى إذ 

   . أسراه إلى من يحمد لديه صبح سراه إذ يصبحه من بشره وبره آل خيرتشرف به وتميز على الغير وخفر من 

وقد تقدم أن أول من قال ذلك خالد بن   " عند الصباح يحمد القوم السرى   " أشار في القرينة األخيرة إلى المثل السائر من قولهم 
   . الوليد رضي اهللا عنه

قول الشيخ جمال الدين بن نباتة رحمه اهللا في وصف خطيب من جملة  وما استعمله أهل الصناعة من أمثال المحدثين نثرًا
   . جاء السواد األعظم  : ومن إذا قام فريدًا عد بألف من فرائد الرجال تنظم وإذا أقبل في سواد طيلسانه قيل  : توقيع
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ل المحدثين وحسن ذلك لمناسبة لبس يريدون الجم الغفير وهو من أمثا  " السواد األعظم   " فاستعمل المثل السائر في قولهم 
آما صرح به الشيخ محيي الدين النووي رحمه اهللا من ومن   : الخطيب السواد على ما جرت به العادة وإن آان خالف السنة

وأظهر آل منهما ما آان يخفيه فكتب وأملى وباح بما يكنه صدره والمؤمن   : ذلك ما ذآرته في المفاخرة بين السيف والقلم وهو
   . ال يكون حبلى

   . وهو من أمثال المحدثين إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى  " المؤمن ال يكون حبلى   " فاستعملت المثل في قولهم 

تأمل منه تحت   : وقد تستعمل أمثال المحدثين في الشعر أيضًا فتجلو ويروق موقعها ويستظرف آما قال القاضي األرجاني
خبايا في الزوايا النوع الثاني عشر معرفة أنساب األمم من العرب والعجم ويحتاج إليه الكاتب في الصدغ خاًال لتعلم آم 

ألنه بصدد أن يكتب عن ملكه إلى أمير قبيلة من العرب أو ملك أمة من األمم فما لم يكن عارفًا بأنسابها آان قاصرًا   : المكاتبات
   . فيما يكتبه من ذلك

أن ملك البرنو من ملوك السودان آتب آتابًا إلى األبواب السلطانية بالديار المصرية في الدولة ومن غريب ما وقع في ذلك 
الظاهرية برقوق يذآر فيه أنه المجاورين لهم من عرب جذام قد أغاروا عليهم وسبوا جماعة من نسائهم وذراريهم وباعوهم 

يزن العربي القرشي فخلط القحطانية بالعدنانية ألن سيف بن  ونحن من ذرية سيف بن ذي  : بالديار المصرية وما حولها ثم قال
   . ذي يزن من بقايا التبابعة من حمير من القحطانية وقريش من العدنانية وناهيك بذلك عيبًا أن لو وقع من آاتب معتبر

 عليه وسلم إلى آدم من المقصد األول معرفة عمود النسب النبوي من النبي صلى اهللا  : ويشتمل الغرض منه على ثالثة مقاصد
حيث إن سائر األنساب تتعلق به وترجع في القرب والبعد إليه وها أنا أورده على ما أورده ابن إسحاق في السيرة النبوية على 

هو محمد رسول اهللا بن   : صاحبها أفضل الصالة والسالم وتبعه عليه ابن هشام في سيرته إذ آان عمدة في هذا الباب فأقول
 بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن آالب بن مرة بن آعب ابن لؤي بن غالب بن فهرن بن مالك بن عبد اهللا

النضر بن آنانة بن خزيمة ابن مدرآة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن 
ليل عليهما السالم ابن تارح وهو آزر بن أرغو بن فالغ ابن عابر بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل ابن إبراهيم الخ

واالتفاق على هذا النسب الشريف إلى عدنا وليس   : أرفحشذ بن سام بن نوح عليهم السالم ابن يرد بن مهليل بن قال النووي
القضاعي في عيون المعارف في  فيما بعده إلى آدم طريق صحيح وفيما بعد عدنان إلى إسماعيل عليه السالم خالف آثير قال

   .  " ال تجاوزوا معد بن عدنان آذب النسابون   " وقد روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال   : أحكام الخالئف

   . والصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي اهللا عنه  : قال  " وقرونًا بين ذلك آثيرًا ولو شاء أن يعلمه لعلمه   " ثم قرأ 

ثاني في أنساب العرب لمقصد ال  

وفيه مهيعان المهيع األول في أمور تجب معرفتها قبل الخوض في النسب وأول ما تجب معرفته من ذلك من يقع عليه لفظ 
العرب جيل من الناس وهم أهل األمصار واألعراب سكان البادية والنسبة إلى العرب عربي وغلى   : العرب قال الجوهري

   . األعراب أعرابي

عاربة   : حقيق إطالق لفظ العرب على الجميع وأن األعراب نوع من العرب ثم اتفقوا على تنويع العب إلى نوعينوالت
   . ومستعربة

   . فالعاربة هم العرب األول الذين فهمهم اهللا اللغة العربية ابتداًء فتكلموا بها

   . وربما قيل لهم المتعربة  : قال الجوهري

والمستعربة فذهب ابن إسحاق والطبري إلى أن العاربة هي عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل وقد اختلف في العاربة 
   . والعمالقة وعبد ضخم وجرهم األولى ومن في معناهم
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والمستعربة بنو قحطان بن عابر ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح وبنو إسماعيل عليه السالم ألن لغة عابر وإسماعيل 
أو عبرانية فتعلم بنو قحطان العربية من العاربة ممن آان في زمانهم آعاد ونحوهم وتعلم إسماعيل العربية من  آانت سريانية

   . جرهم من بني قحطان النازيلين على إسماعيل وأمه بمكة

رجحه  وذهب آخرون ومنهم المؤيد صابح حماه إلى أن بني قحطان هم العاربة وأن المستعربة هم بنو إسماعيل فقط والذي
   . صاحب العبر األول

ثم قد قسم المؤرخون العرب أيضًا إلى بائدة وغيرها فالبائدة هم الذين بادوا ودرست آثارهم آعاد وثمود وطسم وجديس وغير 
آطيء ولخم وجذام ونحوهم ومن العدنانية آفزارة وسليم   : البائدة هم الباقون في القرون المتأخرة بعد ذلك من القحطانية

   . ومن في معناهم وقريش

   . ثم قد عد الماوردي وغيره طبقات أنساب العرب ست طبقات

الشعب بفتح الشين وهو النسب األبعد الذي تنسب إليه القبائل آعدنان ويجمع على شعوب وسمي شعبًا ألن   : الطبقة األولى
   . القبائل تتشعب منه

العمارة بكسر العين   : آربيعة ومضر وتجمع على قبائل وسميت الطبقة الثالثةالقبيلة وهي ما انقسم فيه الشعب   : الطبقة الثانية
   . وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة آقريش وآنانة وتجمع على عمائر وعمارات

   . البطن وهي ما انقسم فيه أنساب العمارة آبني عبد مناف وبني مخزوم وتجمع على بطون وأبطن  : الطبقة الرابعة

   . آبني هاشم وبني أمية ويجمع على أفخاذ  : الفخذ وهي ما انقسم فيه أنساب البطن  : لخامسةالطبقة ا

   . الصيلة بالصاد المهلمة  : الطبقة السادسة

وهي ما انقسم فيه أنساب الفخذ آبني العباس وبني أبي طالب وتجمع على فصائل والبطن تجمع األفخاذ والعمارة تجمع 
   . ع العمائر والشعب يجمع القبائلالبطون والقبيلة تجم

   . وعشيرة الرجل رهطه األدنون  : وزاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلة قال الجوهري  : قال النووي

وحكى أبو عبيدة عن ابن الكلبي عن أبيه تقديم الشعب على القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة مقام العمارة في 
   . الفخذذآرها قبل 

القبيلة ثم البطن وقل أن تذآر العمارة والفخذ والفصيلة   : وبالجملة فأآثر ما يدور على األلسنة من الطبقات الست المذآورة
وربما عبروا عن آل من الطبقات الست بالحي إما بالعموم مثل أن يقال حي من العرب وإما على الخصوص مثل أن يقال حي 

   . من بني فالن

إذا تباعدت األنساب صارت القبائل شعوبًا والعمائر قبائل يعني وتصير البطون عمائر واألفخاذ بطونًا   : قال الماوردي  : األول
   . والفصائل أفخاذًا والحادث من النسب بعد ذلك فصائل

أب واحد سوى ثالث قبائل  جميع قبائل العرب راجعة غل  : قد ذآر الجوهري أن القبيلة هم بنو أب واحد وقال ابن حزم  : الثاني
تنوخ والعتق وغسان فإن آل قبيلة منهم من عدة بطون وذلك أن تنوخًا اسم لعشر قبائل اجتمعوا وأقاموا بالبحرين فسموا   : وهي

بتنوخ أخذًا من التتنخ وهو المقام والعتق جمع اجتمعوا على النبي صلى اهللا عليه وسلم فظفر بهم فأعتقهم فسموا بذلك وغسان 
   . دة بطون من األزد نزلوا على ماء يسمى غسان فسموا بهع
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تخصيص الرجل من رجال العرب بانتساب القبيلة إليه دون غيره من قومه بأن يشهر اسمه بهم لرياسة أو شجاعة أو   : الثالث
ته آإخوته ونحوهم فيقال آثرة ولد أو غيره فتنسب بنوه وسائر أعقابه إليه وربما انضم إلى النسبة إليه غير أعقابه من عشير

فالن الطائي فإذا أتى من عقبه من اشتهر منهم أيضًا بسبب من األسباب المتقدمة نسبت إليه بنوه وجعلت قبيلة ثانية فإذا اشتمل 
  : النسب على طبقتين فأآثر آهاشم وقريش ومضر وعدنان جاز لمن في الدرجة األخيرة من النسب أن ينسب إلى الجميع

هاشم أن ينسبوا إلى هاشم وغلى قريش وإلى مضر وإلى عدنان فيقال في أحدهم الهاشمي والقرشي والمضري فيجوز لبني 
الكلبي   : إن النسبة إلى األعلى تغني عن النسبة إلى األسفل فإذا قلت في النسبة إلى آلب بن وبرة  : والعدناني بل قال الجوهري

   . استغنيت أن تنسبه إلى شيء من أصوله

   . غيره أنه يجوز الجمع في النسب بين الطبقة العليا والطبقة السفلىوذآر 

القرشي العدوي وبعضهم يرى تقديم السفلى على العليا فيقال العدوي   : مثل أن يقال  : ثم بعضهم يرى تقديم العليا على السفلى
   . القرشي

   . فالن حليف بني فالن أو موالهم  : إليهم فيقالقد ينضم الرجل إلى غير قبيلته بالحلف والمواالة فينسب   : الرابع

إذا آان الرجل من قبيلة ثم دخل في قبيلة أخرى جاز أن ينسب إلى قبيلته األولى وأن ينسب إلى القبيلة الثانية التي   : الخامس
   . شبه ذلكدخل فيها وأن ينسب إليهما جميعًا مثل أن يقال التميمي ثم الوائلي أو الوائلي ثم التميمي وما أ

آربيعة ومضر واألوس والخزرج وما أشبه ذلك وقد تسمى القبيلة باسم   : القبائل في الغالب تسمى باسم أبي القبيلة  : السادس
   . آخندف وبجيلة ونحوهما وقد تسمى باسم خاصة خصت أصل تلك القبيلة ونحو ذلك  : األم

   . زلوا على ماء باليمن آسعد والحارث وغيرهماورما وقع النسب على القبيلة لحدوث سبب آغسان حيث ن

   . أسماء القبائل في اصطالح العرب على خمسة أضرب  : السابع

   . وإلى عاد وإلى ثمود  " أن يطلق على القبيلة لفظ األب آعاد وثمود ومدين ومن شاآلهم وبذلك ورد القرى الكريم   : أولها

وبني مدين ونحو ذلك وأآثر ما يكون ذلك في الشعوب والقبائل العظام بخالف البطون يريد بني عاد وبني ثمود   " وإلى مدين 
   . واألفخاذ ونحو ذلك

   . فيقال بنو فالن وأآثر ما يكون ذلك في البطون واألفخاذ  : أن يطلق على القبيلة لفظ البنوة  : وثانيها

آالطالبين والجعافرة ونحوهما وأآثر ما يكون ذلك في المتأخرين دون  أن يراد ذآر القبيلة بلفظ الجمع مع األلف والالم  : وثالثها
   . غيرهم

آآل ربيعة وآل فضل وآل مر وآل علي وما أشبه ذلك وأآثر ما يكون ذلك في األزمنة   : أن يعبر عنها بآل فالن  : ورابعها
   . المتأخرة ال سيما في عرب الشام في زماننا

   . والمراد باآلل األهل

أوالد زعازع وأوالد   : أن يعبر عنها بأوالد فالن وال يوجد ذلك إال في المتأخرين من أفخاذ العرب على قلة آقولهم  : مسهاوخا
   . قريش ونحو ذلك

أسماء غالب العرب منقولة عما يدور في خزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه إما من الحيوان المفترس آأسد ونمر   : الثامن
   . النبات آنبت وحنظلة وإما من الحشرات حية وحنش وإما من أجزاء األرض آفهر وصخر ونحو ذلكوإما من 
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آكلب وحنظلة ومرة وضرار ورب وما أشبه ذلك وتسمية عبيدهم   : الغالب على العرب تسمية أبنائهم بمكروه األسماء  : التاسع
   . بمحبوب األسماءك آفالح ونجاح ونحوهما

لم تسمون أبناءآم بشر األسماء نحو آلب وذئب وعبيدآم بأحسن   : ا حكي أنه قيل ألبي الدقيش الكالبيوالمعنى في ذلك م
   . إنما نسمي أبناءنا ألعدائنا وعبيدنا ألنفسنا  : األسماء نحو مرزوق ورباح فقال

   . نفسهم خير األسماءيريد أن األبناء معدة لألعداء فاختاروا لهم شر األسماء والعبيد معدة ألنفسهم فاختاروا أل

آالحارث والحارث وأحدهما من ولد اآلخر أو بعده في الوجود عبروا عن الوالد   : إذا آان في القبيلة اسمان متوافقان  : العاشر
   . أو السابق منهما باألآبر وعن الولد أو المتأخر منهما باألصغر وربما وقع ذلك في األخوين إذا آان أحدهما أآبر من اآلخر

   . المهيع الثاني في معرفة تفاصيل أنساب العرب واعلم أن العرب على قسمين

   . القسم األول العرب البائدة وهم الذين بادوا ودرست آثارهم وانقطعت تفاصيل أخبارهم إال القليل والمشهور منهم قبائل

  : الم وآانت منازلهم باألحقاف بين اليمن وعمانعاد وهم بنو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه الس  : القبيلة األولى
من البحرين إلى حضرموت والشحر وهم الذين بعث اهللا تعالى إليهم هودًا عليه السالم فلم يؤمنوا فأهلكهم بالريح آما ورد به 

   . القرآن الكريم

   . ثمود وهم بنو ثمود بن جاثر ويقال آاثر بالكاف بدل الجيم  : القبيلة الثانية

ابن إرم بن سام بن نوح عليه السالم وآانت منازلهم بالحجر ووادي القرى بين الحجاز والشام وآانوا ينحتون بيوتهم من 
   . الجبال مراعاة لطول أعمارهم

   . بعث اهللا تعالى إليهم صالحًا عليه السالم فلم يؤمنوا فأهلكهم اهللا بصيحة من السماء آما ورد في القرآن الكريم

وهم بنو عمليق ويقال عمالق بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح وهم أمة عظيمة يضرب بهم المثل في   : العمالقة  : الثالثة القبيلة
   . الطول والجثمان

وتفرقت منهم أمم في البالد فكان منهم أهل عمان والبحرين والحجاز وملوك العراق والجزيرة وجبابرة الشام   : قال الطبري
   . وفراعنة مصر

وهم بنو طسم ابن الوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم وذآر   : طسم وهم بنو طسم قال ابن الكلبي  : القبيلة الرابعة
   . وآانت منازلهم األحقاف باليمن  : الجوهري أنهم من عاد قال

   . آلتي ذآرهموذآر في العبر أن ديارهم آانت باليمامة وآان هالآهم بالحرب بينهم وبين إخوانهم جديس ا

جديس بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه   : جديس وهم بنو جديس بن إرم بن سام بن نوح وقال الطبري  : القبيلة الخامسة
   . السالم وآانت مساآنهم بجوار طسم المقدم ذآرهم وآان هالآهم بالحرب بينهم وبين المذآورين أيضًا

   . عبد ضخم بن إرم بن سام بن نوحعبد ضخم وهم بنو   : القبيلة السادسة

   . آانوا يسكنون الطائف فهلكوا فيمن هلك  : قال في العبر

   . ويقال إنهم أول من آتب بالخط العربي  : قال
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   . جرهم األولى  : القبيلة السابعة

   . وهم قبيلة من العرب آانوا على عهد عاد فبادوا  : قال ابن سعيد

ن وهم بنو مدين بن إبراهيم عليه السالم وهم أمة آبيرة قبائل وشعوب وآانت ديارهم ديار عاد وأرض معان مدي  : القبيلة الثامنة
   . من أطراف الشام مما يلي الحجاز قريبًا من عشيرة قوم لوط بعث اهللا إليهم شعيبًا فلم يؤمنوا

حاجة الكاتب إلى معرفته من بقي أعقابه منهم القسم الثاني من العرب الباقية أعقابهم على تعاقب الزمان وأآثر من تدعو 
   . متفرقة في أقطار األرض إلى اآلن وهم على ثالثة أضرب

ويقال فيهم العرب العرباء وهم بنو قحطان بن عابر ابن شالخ بن ارفحشذ بن   : الضرب األول العرب العاربة قال الجوهري
   . م شعبانسام وبن نوح عليه السالم وهم عرب اليمن والمشهور منه

جرهم بضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء وهم بنو جرهم بن قحطان وهم غير جرهم األولى المقدم ذآرها في   : الشعب األول
   . جملة العرب البائدة

كة ما وآانت منازلهم أوًال اليمن ثم انتقلوا إلى الحجاز فنزلوه فأقاموا به حتى آان من نزول إسماعيل عليه السالم مع أبيه م
   . آان فنزلوا عليه بمكة واستوطنوها على ما سيأتي ذآره في الكالم على العرب المستعربة إن شاء اهللا تعالى

   . يعرب وهم بنو يعرب بن قحطان المقدم ذآره  : الشعب الثاني

يشجب وولد يشجب سبأ ومنه ويقال إن العرب إنما سميت عربًا به وهو أصل عرب اليمن الذين أقاموا به ومنه تناسلوا فولد له 
   . تفرعت جميع قبائلهم

   . ومرجع المشهور فيه إلى قبيلتين

   . حمير وهم حمير بن سبإ بكسر الحاء واسمه العرنجج  : القبيلة األولى

وك اليمن الهميسع ومالك مل  : أنه آان لحمير عشرة أوالد من عقبه وآان غالب وجل قبائل حمير من ابنيه  : وقد ذآر ابن الكبي
   . وآانت بالدهم مشارف اليمن فظفار وما حولها

ولحمير بقايا موجودون إلى اآلن ومنه غالب قبائل قضاعة ومنه غالب قبائل حمير وهو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن 
   . قضاعة بن مالك بن حمير  : زيد بن مالك بن حمير وقيل

   . نية اآلتي ذآرهموذهب بعض النسابة إلى أن قضاعة من العدنا

والصحيح أن أم قضاعة وهي جكرة مات عنها مالك بن حمير وهي حامل فتزوجها معد بن عدنان فولدت   : قال السهيلي
   . قضاعة مالكًا لبالد الشحر وقبره بجبل الشحر موجود

لمواعظ واآلداب في الحديث ولقضاعة بقايا إلى اآلن ينسب إليهم وإليهم ينسب القضاعي المصري صاحب آتاب الشهاب في ا
   . وخطط مصر وغيرهما

بلي بفتح الباء وهم بنو بلي بن عمرو بن الحافي ابن قضاعة ولهم بقايا   : الحي األول  : والمشهور من قضاعة سبعة أحياء
دة واو مكسورة بالديار المصرية بصعيدها األعلى ومنهم بنو ناب وغيرهم وبقايا بالحجاز وغيرهما والنسبة إليهم بلوي بزيا

   . قبل ياء النسب
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جهينة بضم الجيم وفتح الهاء والنون وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة وهي   : الحي الثاني
   . قبيلة عظيمة ولهم بقايا ببالد الصعيد من الديار المصرية وبالحجاز وغيرهما

   . الهاءوالنسبة إليهم جهني بحذف الياء بعد 

وآان بنو آلب في   : آلب وهم بنو آلب بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان ابن عمران بن الحافي بن قال صاحب حماه  : الحي الثالث
   . الجاهلية ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام

   . ومنهم اآلن خلق عظيم على خليج القسطنطينية مسلمون  : قال ابن سعيد

   . ألبصار وبشيزر وحلب وبالدها وتدمر والمناظر أقوام منهم والنسبة إليهم آلبيقال في مسالك ا

عذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهم بنو عذرة بن سعيد بن هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن   : الحي الرابع
ابن خزام صاحب عفراء أحد المتيمين وجميل  أسلم ابن الحافي بن قضاعة وإلى عذة هؤالء ينسب العشق والتتيم ومنهم عروة

   . صاحب بثينة

ما بال   : ما بال العشق يقتلكم يا بني عذرة قال ألن فينا جماًال وعفة وقيل آلخر منهم  : ومن أحسن ما يحكى أنه قيل لرجل منهم
   . الرجل منكم يموت في هوى امرأة إنما ذلك ضعف فيكم يا بني عذرة

لو رأيتم النواظر الدعج تحتها المباسم الفلج وفوقها الحواجب الزج التخذتموها الالت والعزى ولهم بقايا   ! أما واهللا  : فقال
   . بالدقهلية والمرتاحية من الديار المصرية وبقايا بالشام أيضًا

   . بهراء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وألف بعد الراء المهملة  : الحي الخامس

بن عمرو بن الحافي بن قضاعة ومنهم جماعة من الصحابة رضوان اهللا عليهم منهم المقداد بن األسود أحد  وهم بنو بهراء
   . إن خالد بن برمك من آل بهراء  : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقال

لزم منهم خلق آثيرن وانتشروا ما وآانت منازلهم شمالي منازل بلي من الينبع إلى عقبة أيلة ثم جاور بحر الق  : قال في العبر
   . بين بالد الحبشة وصعيد مصر وآثروا هناك وغلبوا على بالد النوبة وهم يحاربون الحبشة إلى اآلن

بنو نهد بن زيد بن يث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة وآانت منازلهم باليمن وإليهم آتب النبي صلى   : الحي السادس
   . المشهور وآان منهم طائفة بالشام أيضًا فيما ذآره أبو عبيداهللا عليه وسلم تابه 

   . وآان رئيسًا في اإلسالم  : ومن مشاهير نهد الصقعب قال صاحب حماه

   . جرم وهم بنو جرم واسمه عالف بن زبان بن حلوان بن عمران بن الحافين بن قضاعة  : الحي السابع

   . مة ونبو عوفومنهم بنو جشم وبنو قدا  : قال الحمداني

   . ومنهم جماعة من الصحابة رضي اهللا عنهم  : قال في العبر

   . قلت ووهم القاضي ولي الدين بن خلدون فجعلهم هم الذين ببالد غزة وقد تقدم أن أولئك هم جرم طيئ ال جرم قضاعة

وال تشدد   : ة في اآلخر قال الجوهريوعد صاحب حماه في تاريخه منهم تنوخ بفتح التاء المثناة فوق وضم النون وخاء معجم
   . نزار واألحالف  : نونه والتحقيق ما قاله أبو عبيد أنهم ثالثة أبطن من القحطانية
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   . وسموا بذلك ألنهم حلفوا على المقام بمكان بالشام والتتنخ المقام  : قال

   . وا بالبحرينومن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة وذوس الذين تتنخ  : قال ابن سعيد

   . وآان بينهم وبين اللخميين ملوك الحيرة حروب ولتنوخ بقايا بالمعرة من بالد الشام فيما ذآره الحمداني  : قال صاحب حماه

   . من القحطانية آهالن بفتح الكاف وسكون الهاء وهم بنو آهالن بن سبإ  : القبيلة الثانية

ن زيد بن آهالن وآانوا متداولين الملك باليمن مع بني حمير انفرد بنو حمير بالملك وشعوبهم آلها متشعبة م  : قال أبو عبيد
   . وبقيت بطون آهالن على آثرتها تحت ملكهم

   . ثم تقاصر ملك حمير وبقيت الرياسة على العرب بالبادية لبني آهالن وهم أحياء آثيرة  : قال في العبر

   . والمشهور منهم أحد عشر حيًا

   . ويقال بالسين بدل الزاي  : األزد بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة قال أبو عبيد  : ولالحي األ

بالزاي أفصح وهم بنو األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن آهالن وهم من أعظم األحياء   : قال الجوهري
   . وأآثرهم بطونًا

   . أزد شنوءة وهم بنو نصر بن األزد وشنوءة لقب لنصر غلب على بنيه  : أحدها  : قساموقد قسم الجوهري األزد إلى ثالثة أ

   . أزد السراة بإضافة أزد إلى السراة بالسين المهملة وهو موضع بأطراف اليمن نزل به فرقة منهم فعرفوا به  : الثاني

   . الميم وهي مدينة بالبحرين نزلها قوم منهم فعرفوا بها أزد عمان بإضافة أزد إلى عمان بفتح العين المهملة وتشديد  : الثالث

   . ولألزد بقايا ببالد الشام بزرع وبصرى فيما قاله في مسالك األبصار

وهم بنو جفنة   : ثم األزد بطون آثيرة منها غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة ونون في اآلخر قال أبو عبيد
لبة وهو العنقاء وحارثة ومالك وآعب وخارجة وعوف ابن عمرو بن عامر ماء السماء بن حارثة والحارث وهو محرق وثع

الغطريف بن امرئ القيس البطريق ويقال البهلول بن ثعلبة بن مازن بن األزد وإنما سموا غسان لماء نزلوا عليه اسمه غسان 
   . فشربوا منه فسموا به

   . اليمن وهو على القرب من بالد  : قال في العبر

إما سألت فإنا معشر نجب األزد نسبتنا والماء غسان ولغسان هؤالء آان ملك   : وفي ذلك يقول بعض األنصار  : قال أبو عبيد
   . العرب بالشام بعد سليح المقدم ذآرهم إلى أن آان آخرهم جبلة بن األيهم الذي أسلم في زمن عمر ثم ارتد ولحق ببالد الكفر

   . ك األبصار أن لهم بقايا ببالد الشام بالبلقاء واليرموك وحمصوقد ذآر في مسال

ومنها األوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس 
ه وسلم ولهم بقايا آثيرة البطريق ابن ثعلبة بن مازن بن األزد وآانت منازلهم يثرب ومنهم آانت أنصار النبي صلى اهللا علي

   . متفرقة بالمشرق والمغرب

أن منهم جماعة بمنفلوط من صعيد مصر من عقب حسان بن ثابت وسعد بن معاذ سيد األوس رضي اهللا   : وقد ذآر الحمداني
   . عنهما
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وهي اإليغال في   : ن الطاعةمن آهالن طيئ بفتح الطاء وتشديد الياء بهمزة في اآلخر أخذًا من الطاءة على وز  : الحي الثاني
المرعى وهم بنو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالن والنسبة إليهم طائي وإليهم ينسب حاتم الطائي 

   . المشهور بالكرم وأبو تمام الطائي الشاعر المشهور وهم آثير

أسد ثم غلبوا بني أسد على جبلي أجأ وسلمى من بالد نجد وآانت منازلهم باليمن فخرجوا على القرب من بني   : قال في العبر
   . فنزلوهما فعرف بجبلى طيئ إلى اآلن ثم افترقوا في أول اإلسالم زمن الفتوحات في األقطار ولهم بطن آثيرة

ومنهم   : و عبيدمنهم ثعل بضم الثاء المثلثة وفتح العين المهملة والم في اآلخر وهم بنو ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء قال أب
   . البيت والعدد

   . ومنهم زيد الخيل  : قال صاحب حماه

وجديلة   : ومنها جديلة بفتح الجيم وآسر الدال وسكون الياء وفتح الالم وهاء في اآلخر ذآرهم الجوهري ولم يرفع نسبهم ثم قال
   . وهي جديلة بنت سبيع بن عمرو من حمير  : أمهم عرفوا بها

   . بفتح النون وسكون الباء الموحدة ونون بعد األلف وهم بنو نبهان واسمه سودان بن عمرو بن الغوث بن طيئومنها نبهان 

ومنها بوالن بفتح الباء الموحدة وسكون الواو ونون بعد الالم وألف وهم بنو بوالن واسمه غصين بن عمرو بن الغوث بن 
   . طيئ

   . الخط العربي على ما سيأتي ذآره في الكالم على الخط فيما بعد إن شاء اهللاومنهم الثالثة نفر الذين يقال إنهم وضعوا 

   . ومنها هناء وهم بنو هناء بن عمرو بن الغوث بن طيء

   . ومنهم إياس بن قبيصة الذي ملك بعد النعمان بن المنذر

أصمع من بني سعد بن نبهان بن ومنها سدوس بضم السين والدال المهملتين وسين مهملة في اآلخرة وهم بنو سدوس بن 
   . عمرو بن الغوث بن طيء

مدحت نسيبي جعفرًا تحلب آفاه الندى وأنامله ومنها سالمان بفتح السين المهملة ونون في   : ومنهم جعفر بن عطية الذي يقول
   . اآلخر وهم بنو سالمان بن ثعل بن الغوث بن طيء

المهملة وضم التاء المثناة فوق وراء مهملة في اآلخر وهم بنو بحتر بن عتود بن ومنها بحتر بضم الباء الموحدة وسكون الحاء 
   . عنيز بن سالمان بن ثعل بن عمرو نب الغوث ين طيء منهم أبو عبادة البحتري الشاعر اإلسالمي المشهور

هم بنو زبيد بن معن بن عمرو ومنها زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهملة في اآلخر و
   . بن عنيز بن سالمان بن عمرو بن الغوث بن طيء

وزبيد هؤالء هم الذين ببرية سنجار من الجزيرة الفراتية وهم الذين ذآرهم المقر الشهابي بن فضل اهللا وسماهم   : قال ابن سعيد
   . زبيد األحالف

اء الموحدة وسين مهملة في اآلخر وهم بنو سنبس بن معاوية بن ومنها سنبس بضم السين المهملة وسكون النون وضم الب
   . جرول نب ثعل ابن عمرو بن الغوث بن طيء

وهم الخزاعلة   : وقد ذآر الحمداني أن منهم طائفة بثغر دمياط وأنه آان لهم شأن أيام الخلفاء الفاطميين وعد منم ثالثة بطون
   . وعيد وجموح
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   . في الخزاعلة في بني يوسف بمدينة سخا من األعمال الغربية واإلمرة في زماننا هذا فيهم

   . ومنهم طائفة بالبطائح من بالد العراق  : قال الحمداني

   . ومنها جرم بفتح الجيم وسكون الراء وميم في اآلخر وهم بنو ثعلبة ابن عمرو بن الغوث بن طيء

   . لغوث بن طيء وهؤالء هم جرم الذين ببالد غزة من البالد الشاميةوهي جرم بنت ا  : وقال الحمداني جرم اسم أمه غلب عليه

وآانوا متفقين مع ثعلبة بالشام على تدافع الفرنج عن المسلمين فلما فتح السلطان صالح الدين البالد دخلت طائفة   : قال الحمداني
   . منهم مصر وبقي بقاياهم بمكانهم ببالد غزة

   . شمجان وقمران وجيان  : بطون وهم وقد ذآر الحمداني منهم ثالثة

والمشهور من جرم اآلن جذيمة ويقال إن لهم نسبًا في قريش وزعم بعضهم أنها ترجع إلى محزوم وقيل بل من جذيمة   : ثم قال
   . بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر

   . ثم قال وجذيمة هؤالء هم آل عوسجة وآل أحمد وآل محمود

   . ومنهم أسلم وشبل ورضيعة ونيور والقذرة واألحامدة والرفثة وآور وموقع  : قالثم 

   . العاجلة والعادلة وبنو تمام وبنو جميل وبنو مقدام وآل نادر  : ومنهم من بني غوث

زبيد  بنو بها وبنو خولة وبنو هرماس وبنو عيسى وبنو سهيل وأرضهم الداروم وجاورهم قوم من  : ومنهم من بني غوث
   . يعرفون ببني فهيد ثم اختلطوا بهم

ومنها ثعلبة وضبطه معروف وهم بنو ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء وهم رعيان درما وزريق ابني 
   . عوف بن ثعلبة وقيل ابنا ثعلبة واسم درما عمرو ودرما اسم أمه غلب عيله

دًا مع الفرنج على المسلمين فلما فتح السلطان صالح الدين البالد انتقلت طائفة منهم إلى وآانوا مع جرم بالشام ي  : قال الحمداني
وسالمة واألحمر وعمرو وقصير وأويس وشبل والحنابلة والمراونة   : مصر ونزلوا أطارف بالد الشرقية من بطون درما

جاج وآل عمان و آل حفصان والمصافحة ومن بنو وهم والطليحيون ومن الطليحيين آل ح  : والحيانيون ون بطون زريق بها
الغيوث والزموت الروايات والنمورة والشمخيين والسعالي والرمالي والمعامرة   : بني زريق أيضًا الصبيحيون ومن الصبيحيين

   . والسنديون والبحابحة والعقيليون والمساهرة والمعافرة ومنهم أيضًا العليميون

   . قديمًا عمرو بن عسيلة أمر بالبوق والعلموآان مقدمهم   : قال الحمداني

   . ومن العليميين القمعة والرياحين والغوفة

   . وآان فيهم رجال ذو ذآر ونباهة خدموا الدول وعضدوا الملوك وقاموا ونصروا  : قال الحمداني

   . ومنهم من أمر بالبوق والعلم

   . ومن بطون ثعلبة هؤالء أيضًا الجواهرة

   . بفتح الغين المعجمة وآسر الزاي وتشديد الياء المثناة تحت وهاء في اآلخر ومنها غزية
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   . وهم بنو غزية بن أفلت بن ثعل بن عمرو بن سالمان بن ثعل بن عمرو نب الغوث بن طيء

   . وهم بالشام والعراق إلى اآلن ولهم صولة عظيمة  : قال الحمداني

   . آل دعيج وآل روق وآل رفيع وآل سرية وآل مسعود وآل تميم وآل شرود  : وأفخاذهمفمن بطونهم البطنين   : وهم بطون آثيرة

   . ومن بطونهم األجود وأفخاذهم آل منيع وآل سنيد و آل منال وآل أبي الحزم وآل علي وآل عقيل وآل مسافر

   . هذا ما ذآره الحمداني

   . كافرة وساعدة وبني جميل وآل أبي مالكوزاد في مسالك األبصار عن نصر بن برجس المشرقي وأوالد ال

   . وديار آل أجود منهم الرخيمية والرقبي والفردوس ولينة والحدق  : قال في المسالك

   . وديار آل أجود منهم الرخيمية والرقبي والفردوس ولينة والحدق

   . نةالنصيف والكمن واليحموم واألم و المعي  : وديار آل عمرو بالحوف وديار بقاياهم

   . ويليهم ساعدة وديارهم من الحضر إلى برية زرود إلى سقارة إلى البقعاء إلى التيب إلى الساسة إلى حضر

   . ومنها الم

وهم بنو الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن بجيلة ابن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن 
   . قطرة بن طيء

   . ومساآنهم المدينة النبوية وما حولها  : قال ابن سعيد

   . ديارهم جبل أجأ وسلمى  : وقال الحمداني

   . وظفير من الم ومنازلهم الظعن قبالة المدينة النبوية على ساآنها أفضل الصالة والسالم  : ثم قال

   . ومنها آل ربيعة عرب الشام

راح بن شبيب بن مسعود بن حرب بن السكن بن ربيع بن علقى بن وهم بنو ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دعفل بن ج
حوط بن عمرو بن خالد بن معبد بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن عنيز بن سالمان بن ثعل 

بن خالد بن برمك وتقول بنو ربيعة اآلن إنهم من ولد جعفر بن يحيى   : بن عمرو بن الغوث بن طيء قال في مسالك األبصار
من العباسة بنت المهدي أخت الرشيد ويزعمون أنه آان يحضر مع الرشيد مجلسه الخاص وأنه آلمه في تزويجها ليحل له 
نظرها الجتماعهما بمجلسه فعقد له عليها بشرط أن ال يطأها فعانقها على حين غفلة من الرشيد فحملت منه بولد آان ربيعة 

   . هذا من ولده

يقول في نسبه إنه ربيعة بن سالم بن شبيب بن حازم بن علي بن جعفر بن حييى بن خالد بن برمك ويزعمون أن نكبة و  : قال
   . البرامكة آانت بسبب ذلك

وأصلهم إذا نسبوا إليه أشرف لهم ألنهم من سلسلة بن عنيز بن سالمان بن طيء وهم آرام العرب وأهل البأس والنجدة   : ثم قال
ن آانوا قومًا آرامًا فإنهم قوم عجم وشتان بين العرب والعجم وقد شرف اهللا تعالى العرب أن بعث منهم محمدًا والبرامكة وإ
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صلى اهللا عليه وسلم وأنزل فيهم آتابه وجعل فيهم الخالفة والملك وابتز بهم ملك فارس والروم ونزع بأسنتهم تاج آسرى 
   . ولوقصير وآفى بذلك شرفًا ال يطاول وفخرًا ال يتنا

   . وآانت رياسة طيء في أيام الفاطميين لبني الجراح ثم صارت ألل ربيعة  : وذآر في التعريف نحوه قال في العبر

وآان ربيعة هذا قد نشأ في أيام األتابك زنكي وابنه نور الدين الشهيد صاحب الشام ونبغ بني العرب وولد له   : قال الحمداني
   . وثابت ودغفل ومنهم تفرعت بطون آل ربيعةفضل ومرا   : أربعة أوالد وهم

آل فضل وآل مرا وآل علي فآل فضل هم بنو فضل بن ربيعة وآل مرا بنو   : ثم المشهور من آل ربيعة اآلن ثالثة بطون وهم
   . مرا بن ربيعة

فضل أيضًا بعد ذلك وأما آل علي فمن آل فضل أيضًا وهم بنو عي بن حديثة بن عقبة بن فضل المقدم ذآره وقد صارت آل 
   . بيوتًا أرفعها قدرًا بيت عيسى بن مهنا بن ماتع بن حديثة بن عقبة بن فضل

   . وفيهم اإلمرة دون سائر آل فضل  : قال في مسالك األبصار

بيت مهنا بن عيسى وبيت فضل بن عيسى وبيت حارث بن عيسى وبيت محمد بن عيسى وبيت   : ثم صار آل عيسى بيوتًا  : قال
   . بة بن عيسىه

   . وسيأتي الكالم على تقسيم اإلمرة فيهم في الكالم على عرب الشام في المسالك والممالك إن شاء اهللا

من آهالن مذحج بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وآسر الحاء المهملة وجيم في اآلخر وهم بنو مذحج واسمه   : الحي الثالث
مذحج بن يحابر بن مالك بن   : ب بن زيد بن آهالن هكذا قاله أبو عبيد وقال الجوهريمالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عري

   . زيد بن آهالن

   . وقد ذآر الحمداني أنهم إنما سموا مذحجًا لشجره تحالفوا عندها اسمها مذحج فسموا باسمها

الالم ألف وهم بنو خوالن بن مالك وهم منها خوالن بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو ونون بعد   : ثم لمذحج بطون آثيرة
   . مذحج وإليهم ينسب أبو إدريس الخوالني

  : وقد افترقوا في الفتوحات وليس منهم اليوم ذرية إال باليمن ثم قال  : وبالد خوالن في بالد اليمن من شرقيه قال  : قال في العبر
   . وهم غالبون على أهله

وباء موحدة في اآلخر وهم بنو منبه والحارث والغلي وسبحان وشمران وهفان بن يزيد  ومنها جنب بفتح الجيم وسكون النون
   . بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج

   . وسموا بجنب ألنهم جانبوا عمهم صداء وحالفوا سعد العشيرة وحالفت صداء بني الحارث بن آعب  : قال أبو عبيد

   . ذحج في حرب بني وائلمعاوية الخير الجنبي صاحب لواء م  : ومن جنب

ومنها سعد العشيرة وهم بنو سعد العشيرة بن مذحج وسمي بذلك ألنه لم يمت حتى رآب معه من ولده وولد ولده ثلثمائة رجل 
   . فكان إذا سئل عنهم يقول هؤالء عشيرتي دفعًا للعين عنهم فقيل له سعد العشيرة

الواو وذال معجمة في اآلخر وهم بنو أوذ بن صعب بن سعد العشيرة ثم من بطون سعد العشيرة أوذ بفتح الهمزة وسكون 
   . وإليهم ينسب األفوه األوذي الشاعر المشهور
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ومن بطون سعد العشيرة أيضًا جعفي بضم الجيم وسكون العين المهلمة وآسر الفاء وياء مثناة تحت في اآلخر وهم بنو جعفي 
   . لفظه وإليهم ينسب اإلمام البخاري بالمواالة فيقال الجعفي موالهم بن سعد العشيرة والنسبة إليهم جعفي على مثل

ومن بطون سعد العشيرة زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهملة في اآلخر وهم بنو منبه 
   . بن صعب بن سعد العشيرة وتعرف زبيد هؤالء بزبيد األآبر وهم زبيد الحجاز

   . وعليهم درك الحاج المصري من الصفراء إلى الجحفة ورابغ  : ي مسالك األبصارقال ف

   . ومن زبيد هؤالء بطن تعرف بزبيد األصغر وهم بنو منبه األصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه األآبر

   . ومن زبيد هؤالء عمرو بن معدي آرب  : قال أبو عبيد

نون وسكون الخاء المعجمة وعين مهلمة في اآلخر وهم بنو النخع واسمه جسر بن عمرو بن علة بن جلد ومنها النخع بفتح ال
   . بن مذحج

وسمي النخع ألنه انتخع عن قومه أي بعد ومنهم األشتر النخعي أحد تابعي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه   : قال أبو عبيد
أبي طالب رضي اهللا عنه مصر وآتب له بها عهدًا على ما سيأتي ذآره في وسلم وهو الذي واله أمير المؤمنين علي ابن 

   . الكالم على العهود عند ذآر الواليات فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . وإليهم ينسب إبراهيم النخعي اإلمام الكبير المشهور

بن مذحج منهم عمار بن ياسر الصحابي ومنها عنس بفتح العين الهملة وسكون النون وسين مهملة في اآلخر وهم بنو عنس 
   . المشهور وإليهم ينسب األسود العنيس الكذاب الذي أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم بخروجه فادعى النبوة باليمن بعد ذلك

   . ومنها بنو الحارث ويقال بلحارث بن آعب وهم بنو الحارث بن آعب ابن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج

وديارهم نواحي نجران من اليمن مجاورون لبني ذهل بن مزيقياء منهم بشير الحارثي الذي قدم على النبي   : قال في العبر
   . بل أنت بشير  : أآير قال  : ما اسمك قال  : صلى اهللا عليه وسلم فقال له

همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة  م بني آهالن همدان بفتح الهاء وسكون الميم ودال مهملة ثم ألف ونون وهم بنو  : الحي الرابع
   . بن ربيعة بن الخيار بن زيد بن آهالن

   . وآانت ديارهم باليمن من شرقيه ولما جاء اإلسالم تفرق من تفرق منهم وبقي من بقي باليمن  : قال في العبر

فلو   : وفيهم يقول رضي اهللا عنه وآانت همدان شيعة ألمير المؤمنين علي آرم اهللا وجهه عند وقوع الفتن بين الصحابة  : قال
وبالجبل المعروف بالطيبين من الشام فرقة من   : آنت بوابًا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسالم قال في مسالك األبصار

   . همدان

واسمه ثور  من بني آهالن آندة بكسر الكاف وسكون النون وفتح الدال المهملة وهاء في اآلخر وهم بنو آندة  : الحي الخامس
   . بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالن

   . وسمي آندة ألنه آند أباه أي آفر نعمته  : قال صاحب حماة

ضًا وبالدهم باليمن قبلي حضرموت وآان لهم ملك بالحجاز واليمن ومنه األشعث بن قيس الصحابي المشهور ومنهم أي  : قال
   . القاضي شريح قاضي علي رضي اهللا عنه
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وقد ذآر في مسالك األبصار أن باللوى من بالد الشام قومًا ينسبون إلى آندة ولهم بطون منها السكون بضم السين المهملة 
ضي والكاف ونون بعد الواو وهم بنو السكون بن أشرس بن آندة ومنهم معاوية بن حديج قاتل محمد بن أبي بكر الصديق ر

   . اهللا عنهما وعد منها صاحب حماة السكاسك أيضًا بفتح السين األولى وآسر الثانية

   . هم بنو السكاسك بن واثلة بن حمير  : والذي ذآره أبو عبيد أنه من حمير وقال

   . والنسبة إلى السكاسك سكسكي ردًا له إلى أصله آما ينسب إلى مساجد مسجدي  : قال الجوهري

من بني آهالن مراد بضم الميم وفتح الراء المهملة ودال مهملة بعد األلف وهم بنو مراد بن مالك بن أدد بن   : الحي السادس
ويقال إن اسمه يحابر فتمرد فسمى مرادا وجعلهم في العبر بطنًا   : زيد بن يسجب بن عريب بن زيد بن آهالن قال الجوهري

   . من مذحج فقال مراد بن مذحج

   . وإلى مراد هذا ينسب آل مرادي من عرب اليمن  : وبالدهم إلى جانب زبيد من بالد اليمن قال  : قال صاحب حماه

   . من بني آهالن أنمار بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الميم وراء مهملة بعد األلف  : الحي السابع

   . وهم بنو أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن آهالن

   . األول بجيلة بفتح الباء الموحدة وآسر الجيم وسكون الياء المثناة تحت وفتح الالم وهاء في اآلخر  : ولهم بطنان

   . وهم بنو عبقر والغوث وصهيبة خزيمة بن أنمار بن أراش

انت بالدهم في سروات اليمن وآ  : وبجيلة أمهم عرفوا بها وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة قال في العبر  : قال أبو عبيد
ويقال إنهم من   : والحجاز إلى تبالة ثم افترقوا أيام الفتح اإلسالمي في اآلفاق فلم يبق منهم في مواطنهم إال القليل قال الجوهري

وإلى العدنانية ألن نزار بن معد بن عدنان ولد له مضر وربيعة وإياد وأنمار وولد ألنمار بجيلة وخثعم فصاروا إلى اليمن 
بجيلة هؤالء ينسب جرير بن عبد اهللا البجلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآان جميًال فائق الجمال حتى إنه آان 

خثعم بفتح   : لوال جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة الثانية  : يقال له يوسف األمة وفيه يقول بعض الشعراء يمدحه
ء المثلثة وفتح العين المهملة وميم في اآلخر وهم بنو خثعم بن أنمار بن أراش المقدم ذآره ابن هند الخاء المعجمة وسكون الثا

ألن خثعم   : بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عد وفيهم مثل ما تقدم من آالم الجوهري في الكالم على لجيلة أنهم من العدنانية
   . وبجيلة يرجعون إلى أنمار

   . إخوتهم بجيلة بسروات اليمن فافترقوا في الفتوحات اإلسالمية فلم يبق منهم في مواطنهم إال القليل وآانت مساآنهم مع

ومن خثعم هؤالء أآلب بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الالم وباء موحدة في اآلخر وهم بنو أآلب بن عفير بن خلف نب 
   . خثعم

   . رويقال إن أآلب من ربيعة بن نزا  : قال أبو عبيد

. وهم بطون آثيرة ومنازلهم بيشة شرقي مكة المشرفة  : قال الحمداني    

ومن خثعم أيضًا بنو منبه والفرع وبنو نضلة ومعاوية وآل مهدي ونبو نصر وبنو حام والورد ونادر وآل الصعافير والشماء 
جيم وفتح الذال المعجمة وألف ثم ميم وهم بنو من بني آهالن جذام بضم ال  : ومنازلهم على الحي الثامن  : وبلوس قال الحمداني

جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالن هذا ما ذآره أبو عبيد وجعلهم 
   . صاحب حماه في تاريخه من ولد عمرو بن سبإ
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انتقلوا إلى اليمن فنزلوها فحسبوا من اليمن واستشهد وتزعم نسابة مضر أنهم من مضر يعني من العدنانية وأنهم   : قال الجوهي
نعاء جذامًا غير موت وال قتل ولكن فراقًا للدعائم واألصل واستشهد له   : له بقول الكميت يذآر انتقالهم إلى اليمن بانتسابهم فيهم

لضالل وليس إليهم نسبي ولكن وما قحطان لي بأب وأم وال تصطادني شبه ا  : الحمداني أيضًا بقول جنادة بن خشرم الجذامي
ويقال إنهم من ولد أعصر بن مدين بن إبراهيم عليه السالم واستشهد لذلك بما رواه   : معديًا وجدت أبي وخالي قال الحمداني

   .  " مرحبًا بقوم شعيب وأصهار موسى   "   : محمد بن السائب أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد جذام فقال

   . وآان فيهم العدد والشرف  : ال صاحب حماهق

وهو أول من سكن مصر من العرب حين جاءوا في الفتح مع عمرو بن العاص رضي اهللا عنه وأقطعوا فيها   : قال الحمداني
   . بالدًا بعضها بأيدي بنيهم إلى اآلن

يم في األخر وحرام بفتح الحاء والراء المهملتين حشم بسكر الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وم  : وآان لجذام ولدان هما
وألف ثم ميم ومن ولد حشم عتيت بفتح العين المهملة وآسر التاء المثناة فوق وسكون الياء المثناة تحت وتاء مثناة فوق في 

   . اآلخر وهم بنو عتيت بن أسلم بن مالك بن شنوءة بن تديل ابن حشم بن جذام

   . ينتسبون في بني شيبان ويقولون عتيت بن عوف بن شيبان وهم اليوم  : قال أبو عبيد

أغار عليهم بعض الملوك فسبى الرجال فكانوا يقولون إذا آبر صبياننا   : قال وإليهم تنسب حفرة عتيت بالبصرة قال الجوهري
  : ت وفي ذلك يقول الشاعرأودى عتي  : لم يترآونا حتى يفتكونا فلم يزالوا عنده حتى هلكوا فضرب لهم العرب مثًال فقالوا

ترجيها وقد وقعت بقر آما ترجو أصاغرها عتيت ثم لجذام اآلن بطون آثيرة متفرقة في األقطار منهم بالشرقية من الديار 
فأما بنو زيد فمنهم بنو سويد وبعجة وبردعة   : المصرية من بني زيد ين حرام بن جذام وبني محرمة بن زيد بن حرام بن جذام

   . اثل من بني زيد ين حرام نب جذتام فمن ولد سويد هلبا سويد وهم بنو هلبا بن سويد بن زيد بن حرام بن جذامورفاعة ون

ومنهم العطويون والجابريون والغتاورة وحمدان ورومان وصمران وأسود والحميديون ومن الحميديين أوالد   : قال الحمداني
   . نة والكعوك وأوالد غانم وآل حمود واألخيوة والزرقان واألساورة والحماريونالبراجسة وأوالد يبرين والجراش  : راشد ومنهم

   . ومن بني راشد أيضًا الحراقيص والخنافيس وأوالد غالي وأوالد جوال وآل زيد ومن النجابية أوالد نجيب وبنو فضيل

   . ومن هلبا سويد أيضًا بنو الوليد وهم بنو الوليد بن سويد المقدم ذآره

   . هم الحيادرة وهم بنو حيدرة بن يعب بن حبيب بن الوليد بن سويدومن

   . وهم طائفة آبيرة ومنهم بنو عمارة وهو عمارة بن الوليد  : قال الحمداني

   . وهم بنو حبة بن راشد بن الوليد  : ومنهم عدد والحبيون

ن من أآرم العرب وآان في مضيفته أيام الغالء اثنا ومن ولد الوليد بن سويد المذآور طريف بن بكتوت الملقب زين الدولة آا
عشر ألفًا تأآل عنده آل يوم وآان يهشم الثريد في المراآب ومن أوالده من أمر بالبوق والعلم وعد من أحالفهم أوالد الهوبرية 

بًا في قريش إلى عبد مناف والرداليين والحليفيين والحضينيين والربيعيين وهم أوالد شريف النجابين وذآر الحمداني أن لهم نس
   . بن قصي

ومن هلبا سويد هؤالء هلبا مال وهم بنو مالك بن سويد ومن هلبا مالك بنو عبيد وهم بنو عبيد بن مالك ومن بني عبيد المذآور 
نو الحسنيون وهم بنو الحسن بن أبي بكر بن موهوب بن عبيد والغوارنة وهم بنو الغور بن أبي بكر بن موهوب بن عبيد وب

أسير وهم بنو أسير بن عبيد ومن هلبا مالك أيضًا اللبيديون والبكريون والعقيليون وهم بنو عقيل بن قرة بن موهوب بن عبيد 
   . ومنهم بنو رديني وهم بنو رديني بن زياد بن حسين بن مسعود بن مالك بن سويد
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زيد بن سويد بن بعجة فمن ولد هلبا بعجة مفرج بن  ومن ولد بعجة هلبا بعجة وهم بنو هلبا ومنظور وردا وناثل بن بعجة بن
   . سالم أمره المعز أيبك بالبوق والعلم ثم خلفه على إمرته ولده حسان

   . ومنهم أوالد الهريم من بني غياث بن عصمة بن نجاد بن هلبا بن بعجة

   . اعةومنهم جوشن بن منظور بن بعجة وهو صاحب السراة المضروب به المثل في الكرم والشج

ومن ولد ناثل مهنا بن علوان بن علي بن زبير بن حبيب بن وناثل آان جوادًا آريمًا طرقته ضيوف في شتاء ولم يكن عنده 
   . حطب لطعامهم فأوقد أحمال بز آانت عنده

   . ومن بني حرام بن جذام أيضًا بنو سعد

اس بن حرام بن جذام وسعد بن مالك بن أقصى بن سعد وفي جذام خمس سعود اختلطت بمصر وهم سعد بن إي  : قال الحمداني
بن إياس بن حرام بن جذام وإليه ينسب أآثر السعديين وسعد بن مالك بن حرام بن جذام وسعد بن سامة بن عنبس بن غطفان 

ر بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام وسعد بن سامة بن عنبس بن غطافان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام وهم عشائ
   . آثيرة منهم بنو فضل والسالحمة وبرشاش وجوشن وعدالن وفزارة

قال وأآثرهم مشايخ بالد وخفراء ولهم مزارع ومآآل وفسادهم آثير وسكنهم منية غمر إلى ريفها ومنهم شارو وزير العاضد 
عد الذين أرضع فيهم النبي الفاطمي وإليه تنسب أوالد شاور آبار منية غمر وخفراؤها على أن ابن خلكان قد ذآر أنه من س

   . صلى اهللا عليه وسلم

   . وأما بنو محرمة فمنهم الشواآر وهم بنو شاآر بن راشد

   . ومنهم أوالد العجار أدالء الحاج من زمن السلطان صالح الدين وهلم جرا

   . ومن جذام أيضًا بالشرقية العائد وهم بطن من جذام عليهم درك الحاج إلى العقبة

   . أيضًا بالشرقية بنو حرامومنهم 

   . وقل في عرب مصر من يعرفها  : وقال الحمداني

   . ومنهم بالدقهلية عمرو وزهير عد منهم الحمداني الحضينيين وردالة واألحامدة والحمارنة وهم بنو حمران

عبيد وبني عبد القوي وبني  وفي زهير هؤالء من بني عرين وبني شبيب وبني عبد الرحمن وبني مالك وبني  : قال الحمداني
   . شاآر وبني حسن وبني سمان وهم يواردون في أسماء بعض البطون مع غيرهم

   . ومن جذام أيضًا ببالد الشام بنو صخر بالكرك وبنو مهدي بالبلقاء وبنو عقبة وبنو زهير بالشوبك

   . ربر من بالد السوادانومنهم بنو سعيد بصرخد وحوران ومنهم جماعة ببالد الغور وجماعة ببالد الب

من بني آهالن لحم بفتح الالم وسكون الخاء المعجمة وميم في اآلخر وهم بنو لخم بن عدي بن الحارث بن مرة   : الحي التاسع
   . بن أدد بن زيد ابن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالن ولخم أخو جذام المقدم ذآره وآل منها عم لكندة المقدم ذآره أيضًا

   . احب حماه لخمًا من بني عمرو بن سبإ آما عد جذامًا إذ آانا أخوين آما تقدموعد ص

   . وقد آان للمفاوزة من اللخميين ملك بالحيرة من بالد العراق ثم آان لبني عباد من بقاياهم باألندلس ملك بإشبيلية
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   . وذآر القضاعي أنهم حضروا فتح مصر واختلطوا بها هم ومن خالطهم من جذام

   . األول سماك  : وبصعيد الديار المصرية منهم قوم يسكنون بالبر الشرقي ذآر منهم الحمداني سبع أبطن  : قال الحمداني

وهم المعروفون بالسماآيين وبنو مر وبنو مليح وبنو نبهان وبنو عبس وبنو آريم وبنو بكير وديارهم من طارف باب بالبهنسا 
   . شرقيإلى منحدر دير الجميرة في البر ال

   . الثانية بنو حدان وهم بنو محمد وبنو علي وبنو سالم وبنو مدلج وبنو رعيش وديارهم من دير الجميرة إلى ترعة صول

   . الثالثة بنو راشد وهم بنو معمر وبنو واصل وبنو مرا وبنو حبان وينو معاد وبنو البيض وبنو حجرة وبنو شنوءة

   . ف بالد إطفيحوديارهم من مسجد موسى إلى أسكر ونص

   . ولبني البيض الحي الصغير ولبني شنوءة من ترعة شريف إلى معصرة بوش

الرابعة بنو جعد وهم بنو مسعود وبنو حدير وهم المعروفون بالحديريين وبنو زبير وبنو ثمال وبنو نصار ومسكنهم ساحل 
   . إطفيح

   . منهم الخامسة بنو عدي وهم بنو موسى وبنو محرب ومساآنهم بالقرب

السادسة بنو بحر وهم بنو سهل وبنو معطار وبنو فهم وهم المعروفون بالفهميين وبنو عسير وبنو مسند وبنو سباع ومسكنهم 
   . الحي الكبير

السابعة قيس وهم بنو غنيم وبنو عمرو وبنو حجرة ولبني غنيم منهم العدوية ودير الطين إلى جسر مصر ولبني عمرو الرستق 
   . لوان ولبني حجرة النصف الثاني ونصف طراولهم نصف ح

ومن بطون لخم بنو الدار رهط تميم الداري صاحب النبي صلى اهللا عليه وسلم وهم بنو الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن 
   . لخم

ء الرقعة التي آتبها وبلد الخليل عليه السالم معمور من بني تميم الداري رضي اهللا عنه وبيد بني تميم هؤال  : قال الحمداني
النبي صلى اهللا عليه وسلم لتميم وإخوته بإقطاعهم بيت حبرون التي هي بلد الخليل عليه السالم وبعض بالدها ويقال إنها 

   . مكتوبة في قطعة من أدم من خف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه بخطه

   . من بني آهالن األشعريون  : الحي العاشر

   . م بنو األشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالنوه

   . قال وسمي األشعر ألن أمه ولدته وهو أشعر

   . وجعله صاحب حماه من بني أشعر بن سبإ وهم رهط أبي موسى األشعري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . من بني آهالن عاملة  : الحي الحادي عشر

ملة واسمه الحارث بن عفير بن عدين بن الحارث بن وبرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالن وهم بنو عا
وذآر أبو عبيد أن بني عاملة هم بنو الحارث بن مالك يعني ابن الحارث بن مرة بن أدد وأن آان تحته عاملة بنت مالك بن 

   . وا بهاوديعة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد فعرف
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   . وذآر صاحب حماه أنهم من ولد عاملة بن سبإ

   . وقد ذآر الحمداني أن بجبال عاملة من بالد الشام منهم الجم الغفير

ويقال لهم المتعربة أيضًا وهم بنو   : الضرب الثاني من العرب الباقين على ممر الزمان العرب المستعربة قال الجوهري
السالم سموا بذلك ألن لسان إسماعيل عليه السالم آان العبرانية أو السريانية فلما نزل جرهم من  إسماعيل بن إبراهيم عليهما

   . القحطانية عليه وعلى أمه بمكة المشرفة تزوج منهم وتعلم هو وبنوه العربية من جرهم المذآورين فسموا لذلك المستعربة

م آلهم من بني عدنان بن أدد المقدم ذآره في عمود النسب على واعلم أن الموجودين من العرب من ولد إسماعيل عليه السال
   . خالف في نسبه إلى إسماعيل يطول ذآره

ومن عدا عدنان من ولد إسماعيل قد انقرضوا ولم يبق لهم عقب ولذلك عرفت هذه العرب بالعدنانية ثم العدنانية   : قال في العبر
إياد بكسر الهمزة ودال   : القبيلة األولى  : لهم المتفرعة من عمود النسب ستة أصولمن فوق قريش ولقبائ  : الصنف األول  : صنفان

وفارق إياد الحجاز وسار بأهله إلى أطرف   : مهملة في اآلخر وهم بنو إياد ابن نزار المقدم ذآره قال المؤيد صاحب حماه
   . العراق فأقام به

يضرب به المثل في الكرم يقال إنه آان معه ماء ال يفضل عنه وله  ومن إياد قس بن ساعدة اإليادي وآعب بن مامة الذي
   . رفيق فسقاه رفيقه ومات عطشًا

أنمار بفتح الهمزة وراء مهملة في اآلخر وهم بنو أنمار بن نزار المقدم ذآره وقد اختلف في تعقبيه فذهب   : القبيلة الثانية
شارق السمن وتناسل بنوه بها فعدوا في اليمانية وذهب آخرون إلى أنه ذاهبون إلى أنه ذهب إلى اليمن ونزل بالسروات من م

ال عقب له إال من بنت له زوجها ألراش من اليمانية فولدت له أنمار بن أراش المقدم ذآره في اليمانية فبنو أنمار المعدودون 
   . ولذلك وقع اللبس فيهما قاله السهيلي في اليمانية هم بنو أنمار بن أراش المقم ذآره في اليمانية من بنت أنمار بن نزار

   . ألن أباه نزارًا أوصى له من ماله بالخيل  : ربيعة وهم بنو ربيعة بن نزار ويعرف بربيعة الفرس  : القبيلة الثالثة

   . وبارحبة قوم منهم  : قال في مسالك األبصار

ذ وديارهم إلى اآلن بالجزيرة الفراتية تعرف بديار ربيعة أما ولربيعة بطنان وهما أسد وضيعة ابنا ربيعة ولكل منهما عدة أفخا
   . أسد فأآثرها أفخاذًا

فمن أسد بنو عنزة بفتح العين المهلمة والنون والزاي وهاء في اآلخر وهم بنو عنزة بن أسد المقدم ذآره وآانت منازلهم خيبر 
   . من ضواحي المدينة

   . سكون الياء المثناة تحت وفتح الالم وهاء في اآلخروجديلة بفتح الجيم وآسر الدال المهملة و

   . وهم بنو جديلة بن أسد المقدم ذآره واليسبة إليهم جدلي بحذف الياء بعد الدال

   . ون جديلة عبد القيس وهم بنو عبد القيس بن أفصى بن دعمي ابن جديلة

احموا من بها من بكر بن وائل وتميم وقاسموهم المواطن وآانت ديراهم بتهامة حتى خرجوا إلى البحرين وز  : قال في العبر
   . والنسبة إليهم عبدي ومنهم من ينسب إليهم عبدي قيسي وبعضهم يقول عبقسي

   .  " الحلم واألناة   : إن فيك لخصلتين يحبهما اهللا  " ومن عبد القيس هؤالء األشج الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   . يضًا بنو النمر بفتح النون وآسر الميم وهم بنو النمر ابن قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلةومن جديلة أ
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   . وديارهم رأس العين من أعمال الجزيرة الفراتية  : قال في العبر

   . ذآره ومن جديلة أيضًا بنو وائل بالياء المثناة تحت وهم بنو وائل بن قاسط ابن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة المقدم

   . ومن وائل بكر بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف

   . وتغلب بالتاء المثناة في أوله والغين الساآنة المعجمة وآسر الالم وباء موحدة وهم بنو بكر وتغلب ابني وائل المقدم ذآره

   . بسوس أربعين سنةومن تغلب بن وائل آليب ملك بني وائل الذي قتله جساس وهاجت بسببه الحرب المعروفة بال

   . ومن تغلب أقوام بزرع وبصرى وبالقريتين منهم نفر

   . ومن بكر أقوام بجينين وبالدها وبالرحبة قوم منهم

   . ومن بني تغلب آانت بنو حمدان ملوك حلب قديمًا

   . ومن بكر بن وائل شيبان وهم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر

   . شيبان هؤالء مرة وابنه جساس قاتل آليب المذآورومن بني 

   . ومنهم طرفة بن العبد الشاعر

   . ومن بني شيبان أيضاًُ سدوس بفتح السين المهملة في أوله وسين ثانية في آخره وهم بنو سدوس بن ذهل بن شيبان

ي صلى اهللا عليه وسلم وقتل في خالفة الصديق ومن بكر بن وائل أيضًا بنو حينيفة رهط مسلمة الكذاب الذي تنبأ في زمن النب
   . رضي اهللا عنه وهم بنو حنيفة بن لحيم

   . بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

   . ومن بكر أبضًا بنو عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

بالد بنو عامر المنتفق بن عقيل بن عامر بن وآانت منازلهم من اليمامة إلى البصرة قال ثم خلفهم اآلن في تلك ال  : قال في العبر
   . صعصعة

   . وذآر الحمداني أن بالدهم في زمانه الجزيرة من بالد حلب وأنه آان لهم دولة بالعراق

   . وأما ضبيعة بن ربيعة فبضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة تصغير ضبعة وهي قبيلة لم تكثر بطونها

   . اهلي المشهورومنهم المتلمس الشاعر الب

ألن أباه   : مضر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وهو مضر بن نزار المقدم ذآره ويعرف بمضر الحمراء  : األصل الثاني
أوصى له من ماله بالذهب وما في معناه وهي قبيلة عظيمة إال أن أآثرها اندرج فيما بعدها لكونها على عمود النسب وقد ذآر 

ن بنابلس من بالد الشام بقية من مضر وبالرحبة رجال منهم وله على حاشية عمود النسب فرع واحد قد في مسالك األبصار أ
جمع عدة قبائل وهو قيس وقد اختلف في نسبه فقيل قيس بن عيالن بالعين المهملة واسمه الناس بالنون ابن مضر وقيل هو 

   . قيس بن مضر لصلبه وعيالن المضاف إليه قيل فرسه وقيل آلبه
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وجعل اهللا تعالى لقيس من الكثرة أمرًا عظيمًا ولكثرة بطونه غلب على سائر العدنانية حتى جعل في المثل   : قال صاحب حماه
   . في مقابل عرب اليمن قاطبة فيقال قيس ويمن

ول اهللا فمن قبائل قيس هوازن وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن وهم الذين أغار عليهم رس
   . صلى اهللا عليه وسلم وسباهم

   . ومن هوازن بنو سعد الذين آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضيعًا فيهم وهم بنو سعد بن بكر بن هوازن

وقد افترق بنو سعد هؤالء في اإلسالم ولم يبق لهم حي فيطرق غال أن منهم فرقة بإفريقية من بالد المغرب   : قال في العبر
   . حي باجة يعسكرون مع جند السلطانبنوا

وقد ذآر ابن خلكان أن شاور السعدي وزير العاضد الفاطمي خليفة مصر منهم وإن آان الحمداني قد ذآر أنه من سعد جذام 
   . من القحطانية بالشرقية من الديار المصرية على ما سبق ذآره هناك

ن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وإليهم ينسب مجنون بني ومن هوازن أيضًا بنو عامر بن صعصعة وهم بنو عامر ب
   . عامر الشاعر الذي آان يشبب بليلى

   . ومن بني عامر بن صعصعة بنو آالب وهم بنو آالب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة

الربذة في جهات المدينة  وآان لهم في اإلسالم دولة باليمامة وآانت ديارهم حمى ضرية وهو حمى آليب وحمى  : قال في العبر
النبوية وفدك والعوالي ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشأم فكان لهم في الجزيرة الفراتية صيت وملكوا حلب ونواحيها وآثيرًا من مدن 

   . الشام ثم ضعفوا

سيرة البطال وذآر أن وهم اآلن تحت خفارة األمراء وذآر في مسالك األبصار أنهم ينسبون إلى عبد الوهاب المذآور في   : قال
   . اسمه عبد الوهاب بن نوبخت

   . وهم بأطراف حلب وهم عرب غز يتكلمون بالترآية ويرآبون األآاديش  : ثم قال

   . ولهم غارات عظيمة وأبناء الروم وبناتهم ال يزالون يباعون من سباياهم

   . وقد ذآر في مسالك األبصار أن بحلب وبالدها طائفة من بني آالب

   . ومن بني عامر بن صعصعة أيضًا بنو هالل وهم بنو هالل بن عامر بن صعصعة

   . وآان لهم بالد صعيد مصر آلها وذآرهم ابن سعيد في عرب برقة وقال منازلهم فيما بين مصر وإفريقية  : قال الحمداني

   . وآانت رياستهم أيام الحاآم العبيدي لماضي بن مقرب  : قال في العبر

ايعوا ألبي رآوة بالمغرب وقتله الحاآم سلط عليهم الجيوش والعرب فأفناهم وانتقل من بقي منهم إلى المغرب األقصى ولما ب
   . فهم مع بني جشم هناك

   . وذآر الحمداني أن بحلب طائفة منه ثم صار لهم بالد أسوان وما تحتها

  : بنو عمرو وبطونهم وهم بنو رفاعة وبنو حجير وبنو عزيزوبإخميم منهم بنو قرة إلى عيذاب وبساقية قلت منهم   : ثم قال
   . وبأصفون وإسنا منهم بنو عقبة وبنو جميلة
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   . ومن بني هالل حرب فيما ذآره ابن سعيد

   . بنو مسروح وبنو سالم وبنو عبيد اهللا  : وهم ثالث بطون  : قال الحمداني

   . ذآره الحمداني ومساآنهم الحجاز ومن حرب زبيد الحجاز فيما  : قال

   . ومن بني عامر نمير بن عامر بن صعصعة  : وذآر أن منهم بني عمرو ثم قال

   . وآانت منازلهم الجزيرة الفراتية والشام بعدوتي الفرات  : قال في العبر

   . ا حران وغيرهاقال وهم إحدى جمرات العرب وآان لهم آثرة وعدة في الجاهلية واإلسالم ودخلوا الجزيرة الفراتية وملكو

   . ثم غلبهم عليها خلفاء بني العباس أيام المعتز باهللا فهلكوا بعد ذلك وبادوا

ون بني عامر بن صعصعة أيضًا بنو عقيل بضم العين المهملة وفتح القاف وهم بنو عقيل بن آعب بن ربيعة بن عامر بن 
   . صعصعة

من قبائل العرب وآان أعظم القبائل هناك بنو عقيل هؤالء وبنو تغلب وبنو وآانت مساآنهم بالبحرين في آثير   : قال في العبر
سليم وآان أظهرهم في الكثرة والغلب بنو تغلب ثم اجتمع بنو عقيل وبنو تغلب على بني سليم فأخرجوهم من البحرين ثم 

اروا إلى العراق وملكوا الكوفة اختلف بنو عقيل وبنو تغلب بعد مدة فغلب بنو تغلب على بني عقيل فطردوهم عن البحرين فس
والبالد الغراتية وتغلبوا على الجزيرة والموصل وملكوا تلك البالد وآان منهم المقلد وقرواش وقريش وابنه مسلم ملوك 

الموصل وبقيت بأيديهم حتى غلبهم عليها ملوك بني سلجوق فتحولوا عنها إلى البحرين حيث آانوا أوًال فوجدوا بني تغلب قد 
   . مرهم فغلبوهم على البحرين وصار األمر بالبحرين لبني عقيلضعف أ

   . ومن بني عقيل هؤالء آل عامر وهم بنو عامر بن عقيل المذآور وهم الذين بيدهم بالد البحرين

المملكة   : سألت أهل البحرين في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة حين لقيتهم بالمدينة النبوية عن البحرين فقالوا  : قال ابن سعيد
وهم غير عامر المنتفق وعامر بن   : بها لبني عامر بن عقيل وبنو تغلب من جملة رعاياهم على أن الحمداني قد وهم فقال

   . صعصعة وتبعه على ذلك في مسالك األبصار

   . وقد ذآر في مسالك األبصار أن بحلب وبالدها طائفة من بني عقيل

   . العين المهملة وبالباء الموحدة والدال المهملةومن بني عقيل أيضًا بنو عبادة بضم 

   . وهم بنو عبادة بن عقيل

   . ومنازلهم بالجزيرة الفراتية مما يلي العراق لهم عدد وآثرة  : قال ابن سعيد

   . ومنهم اآلن بقية بين الخازر والزاب يقال لهم عرب شرف الدولة في تجمل وعدد ولهم إحسان من صاحب الموصل  : قال

   . وهم عدد قليل نحو المائة فارس  : ثم قال

ومن بني عقيل أيضًا خفاجة بفتح الخاء المعجمة وفتح الفاء وجيم مفتوحة بعد األلف وهاء في اآلخر وهم بنو خفاجة بن عمرو 
   . بن عقيل وفيهم اإلمرة بالعراق إلى اآلن
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مة وميم في اآلخر وهم بنو جشم بن معاوية بن بكر بن ومن بطون هوازن أيضًا بنو جشم بضم الجيم وفتح الشين المعج
   . هوازن

   . وآانت مساآنهم بالسروات وهي تالل تفصل بين تهامة ونجد متصلة من البحرين إلى الشام آسروات الجبل  : قال في العبر

   . وسروات جشم متصلة بسراة هذيل  : قال

   . به ولم يبق بالسراة منهم إال من ليس له صولةوقد انتقل بعضهم إلى المغرب وهم اآلن   : ثم قال

   . ومن جشم هؤالء دريد ابن الصمة  : قال صاحب حماه

وهم   : ومن بطون هوازن أيضًا ثقيف بفتح الثاء المثلثة وآسر القاف وسكون الياء وفاء في اآلخر وهم رهط الحجاج بن يوسف
   . ل إنهم من إياد بن نزار المقدم ذآرهبنو ثقيف واسمه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن ويقا

أي أهلكهم ولم   " وثمود فما أبقى   "   : وعن بعض النسابة أن ثقيفًا من بقايا ثمود وآان الحجاج ينكره ويقول آذبوا قال اهللا تعالى
   . يبق منهم أحدًا

نجد على مرحلتين من مكة في شرقيها وهي مدينة من أرض   : وثقيف بطن واسع وآانت منازلهم بالطائف  : قال في العبر
وشمالها آانت في القديم للعمالقة ثم نزلها ثمود قبل وادي القرى ويقال إن الذي سكنها بعد العمالقة عدوان ثم غلبهم عليها ثقيف 

   . فهي اآلن دارهم

عيالن وجعلهم في العبر بني ومن قبائل قيس أيضًا باهلة وهم بنو سعد مناة بن مالك بن أعصر واسمه منبه بن سعد بن قيس 
   . مالك بن أعصر

وهي باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مذحج منهم أبو أمامة الباهلي صاحب رسول اهللا   : وباهلة أم سعد مناة عرفوا بها
   . صلى اهللا عليه وسلم

   . ومن قبائل قيس بنو مازن وهم بنو مازن بن منصور بن خصفة بن قيس عليالن

   . من قبائل قيس أيضًا بنو غطفان بن قيس عيالنقال في و

   . وهم بطن متسع آثير الشعوب والبطون  : قال في العبر

أجإ وسلمى ثم تفرقوا في الفتوحات اإلسالمية واستولى على مواطنهم   : وآانت منازلهم مما يلي وادي القرى وجبلي طيء  : قال
   . هناك قبائل طيء

بفتح العين وسكون الباء الموحدة وسين مهملة في اآلخر وهم بنو عبس بن بغيض بن ريث بن ومن بطون غطفان بنو عبس 
   . غطفان

منهم زهير ابن قيس صاحب حرب داحس والغبراء وهما فرسان آانت إحداهما وهي داحس لعبس واألخرى وهي الغبراء 
   . لفزارة فأجريتا فوقع الحرب بسببهما

   . الشاعر الفارس المشهورومن عبس هؤالء عنترة بن شداد 

   . ون غطفان أشجع بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم وعين مهلمة في اآلخر وهم بنو أشجع بن ريث بن غطفان
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   . وآانوا هم عرب المدينة النبويرة وآان سيدهم معقل بن سنان الصحابي  : قال في العبر

   . ا حول المدينةولم يبق أحد منهم بنجد إال بقاي  : قال

   . وبالمغرب األقصى منهم حي عظيم يظعنون مع عرب معقل بجهات سجلماسة ولهم عدد وذآر  : ثم قال

بكسر الذال يعني المعجمة وضمها وهم بنو ذبيان بن ريث بن غطفان ومنهم النابغة   : ومن غطفان أيضًا ذبيان قال الجوهري
   . الذبياني الشاعر المشهور

   . فزرة بفتح الفاء والزاي والراء المهملة وهاء في اآلخر وهم بنو فزارة بن ذبيان ومن ذبيان

   . وآانت فزارة بنجد ووادي القرى فلم يبق منهم بنجد أحد ونزل جيرانهم من طيئ مكانهم  : قال في العبر

   . رواحة وهيت وفزان  : وذآر أن بأرض برقة إلى طرابلس الغرب منهم قبائل

بإفريقية والمغرب منهم اآلن أحياء آثيرة اختلطوا مع أهله يحتاج المعقل من عرب المغرب األقصى إلى االستظهار و  : قال
   . بهم

ومنهم مع سليم بإفريقية طائفة أخرى أحالف ألوالد أبي الليل من شعوب بني سليم يستظهرون بهم في مواقف الحرب   : قال
   . كويقيمونهم ألنفسهم مقام الوزراء للملو

   . وفي برقة ببالد هيت جماعة منهم نازلون بها ومنهم طائفة بصرحاء المغرب  : ثم قال

ومنهم بالديار المصرية جماعة بالصعيد وجماعة بضواحي القاهرة في قليوب وما حولها وبهم عرفت القرية   : قال الحمداني
   . المسماة بخراب فزارة هناك

قال في   : ما بنو مازن فهم بنو مازن بن فزارة وأما بنو بدر فهم بنو بدر بن عدي بن فزارةومن فزارة بنو مازن وبنو بدر فأ
وفيهم آانت رياسة بني فزارة في الجاهلية يرأسون جميع عطفان وتدين لهم قيس وإخوانهم بنو ثعلبة بن عدي ومنهم   : العبر

ومن بني بدر هؤالء وبني عمهم بني مازن جماعة آان حذيفة بن بدر صاحب الفرس المعروفة بالغبراء المقدم ذآرها 
   . بالقيلوبية من الديار المصرية

وبنو بدر هم قبيلتنا التي إليها نعتزي وفيها ننتسب وأهل بلدتنا قلقشندة نصفهم من بني ومن قبائل قيس أيضًا بنو سليم   : قلت
   . قيس عيالن بضم السين وفتح الالم وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن

   . وهم أآبر قبائل قيس  : قال الحمداني

   . وآان لسليم من الولد بهتة بضم الباء الموحدة في أوله وفتح المثناة بعد الهاء ومنه جميع أوالده

   . وآانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبر  : قال في العبر

   . ى وتيماومن منازلهم حرة سليم وحرة النار بين وادي القر

   . وليس لهم اآلن بنجد عدد وال بقية  : قال

   . وبإفريقية منهم حي عظيم وقد تقدم أنه آان منهم جماعة بالبحرين فغلبهم عليها بنو عقيل بن آعب وبنو تغلب  : ثم قال
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   . ومساآنهم برقة مما يلي المغرب ومما يلي مصر  : وقال الحمداني

   . جاد والخيل الجيادوفيهم األبطال األن  : قال

وقد استولوا على برقة وهي إقليم طويل واسع األطراف وخربوا مدنه ولم يترآوا بها والية وال إمرة إال   : قال في العبر
   . لمشايخهم

   . واإلمرة اآلن فيهم في بني عزاز وهي اآلن في زماننا لبني عريف  : قال في مسالك األبصار

   . قة وهم بطون آثيرة العددومن سليم هؤالء لبيد ببر

ومن قبائل قيس عدوان بفتح العين وسكون الدال المهملتين نون في اآلخر وهم بنو عدوان واسمه الحارث بن عمرو بن قيس 
   . عيالن

   . وسمي عدوان ألنه عدا على أخيه فهم فقتله  : قال أبو عبيد

من أرض نجد نزلوها بعد إياد والعمالقة ثم غلبهم عليها ثقيف فخرجوا وهم بطن متسع وآانت منازلهم بالطائف   : قال في العبر
   . إلى تهامة

   . وبأفريقية اآلن منهم أحياء بادية

   . وقد عد الحمداني عدوان من عرب برية الحجاز من أحالف آل فضل من عرب الشام فيحتمل أنهم هؤالء وأنهم غيرهم

ن الالم وفتح الياء المثناة تحت وسين بعد األلف وهو إلياس بن مضر المقدم ذآره إلياس بكسر الهمزة وسكو  : األصل الثالث
وآانت تحته خندف بكسر الخاء وسكون النون وآسر الدال المهملة وفاء في اآلخر وهي خندف بنت حلوان بن عمران بن 

مالك تخندفين والخندفة أن   : فقال لها ألن زوجها إلياس رآها يومًا تمشي  : الحافي بن قضاعة فعرف بنوه بها فقيل لهم خندف
   . يقلب ظهر قدمه إلى األرض عند مشيه

طابخة بفتح الطاء المهملة وآسر الباء الموحدة بعد األلف وفتح الخاء   : الفرع األول  : وله فرعان على حاشية عمود النسب
ي طابخة ألنه آان هو وأخوه مدرآة اآلتي المعجمة وهاء في اآلخر وهم بنو طابخة واسمه عمرو ابن إلياس بن مضر وسم

ذآره على عمود النسب وآان اسمه عامرًا في إبل لهما فصاد صيدًا وقعد يطبخانه فعدت عادية على إبلهما فاستاقتها فقال 
أخبراه  بل أطبخ الصيد فلحق عامر اإلبل فجاء بها فلما جاءا أباهما  : أتدرك اإلبل أم تطبخ الصيد فقال عمرو  : عامر لعمرو

   . أنت مدرآة  : الخبر فقال لعامر

   . أنت طابخة فسميا بذلك  : وقال لعمرو

فمن قبائل طابخة تميم بفتح التاء المثناة فوق وآسر الميم وسكون الياء المثناة تحت وميم في اآلخر وهم بنو تميم بن مر بن 
   . مراد بن طابخة

رة من هنالك على البصرة واليمامة وامتدت إلى العذيب من أرض الكوفة ثم وآانت منازلهم بأرض نجد دائ  : قال في العبر
   . تفرقوا بعد ذلك في الحواضر ولم يبق منهم بادية وورث مساآنهم غزية من طيئ وخفاجة من بني عقيل بن آعب

   . نبري الصحابيومن بطون تميم بنو العنبر وهم بنو العنبر بن عمرو بن تميم وإليهم ينسب جديلة بن عبد اهللا الع

   . ومن بطون تميم بنو حنظلة وضبطة معروف وهم بنو حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم ويقال لهم حنظلة األآرمون
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   . وهم أآبر قبيلة في تميم  : قال الجوهري

واو وعين مهملة في اآلخر ومن حنظلة بنو يربوع بفتح الياء المثناة تحت وسكون الراء المهملة وضم الباء الموحدة وسكون ال
   . وهم بنو يربوع بن حنظلة

   . ومن بني يربوع بنو العنبر بن يربوع ومنهم سجاح التي تنبأت في زمن مسيلمة الكذاب وهم غير بني العنبر المقدم ذآرهم

   . ومن قبائل طابخة بنو ضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء

ناحية الشمالية من نجد بجوار بني تميم ثم انتقلوا في اإلسالم إلى العراق وهم الذين قتلوا وآانت ديارهم بال  : قال في العبر
المتنبي ومن قبائل طابخة أيضًا مزينة بضم الميم وفتح الزاي وسكون الياء المثناة تحت وفتح النون وهاء في اآلخر وهم بنو 

   . بها وهي مزينة بنت آلب بن وبرةعثمان وأوس ابني عمرو ابن أد بن طابخة ومزينة أمهما عرفوا 

ومنهم آعب بن زهير ناظم القصيدة المعروفة ببانت سعاد وإليهم ينسب اإلمام إسماعيل بن إبراهيم المزني صاحب اإلمام 
   . الشافعي رضي اهللا عنه

   . بن مضر قمعة بفتح القاف والميم والعين المهملة وهاء في اآلخر وهم بنو قمعة بن إلياس  : الفرع الثاني

   . قال الجوهري إن أباه سماه قمعة لما انقمع في بيته أي انقهر وذل ولم يشتهر عقبه

مدرآة بضم الميم وسكون الدال المهملة وآسر الراء المهلمة وفتح الكاف وهاء في اآلخر وهم بنو مدرآة بن   : األصل الرابع
   . إلياس بن مضر وقد تقدم سبب تسميته مدرآة

واحد على حاشية عمود النسب وهو هذيل بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون الياء المثناة تحت والم في اآلخر وله فرع 
   . وهم بنو هذيل بن مدرآة

وهي قبيلة متسعة لها بطون آثيرة والنسبة إليها هذلي بحذف الياء بعد الذال وإليهم ينسب عبد اهللا بن مسعود الصحابي رضي 
   . اهللا عنه

خزيمة بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي وسكون الياء المثناة تحت وفتح الميم وهاء في اآلخر وهو خزيمة بن   : صل الخامساأل
   . مدرآة

   . وله فرعان على حاشية عمود النسب وهما الهون وأسد

   . فأما الهون فبضم الهاء وسكون الواو ونون في اآلخر وهو الهون بن خزيمة وهي قبيلة مشهورة

   . ومن بطون الهون عضد بفتح العين المهملة والضاد المعجمة ودال مهملة في اآلخر وهم بنو عضد بن الهون

ومن بطون الهون أيضًا الديش بكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت وشين معجمة في اآلخر وهم بنو الديش بن مليح 
   . الديش القارةبن الهون ويقال لهاتين القبيلتين وهما عضد و

   . دعونا قارة ال نتفرق فسموا القارة  : وسموا بذلك ألن الشداخ الليثي أراد أن يفرقهم في بطون آنانة فقال بعضهم  : قال أبو عبيد

   . ومنازلهم مما يلي الكرخ من أرض نجد في مجاورة طيئ  : وأما أسد وضبطه معروف فهم بطن آبير متسع قال في العبر
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ويقال إن بالد طيئ آانت لبني أسد فلما خرج بنو طيئ من اليمن تغلبوا على أجأ وسملى وتفرق بنو أسد بسبب ذلك في   : قال
   . األقطار ولم يبق لهم حي

   . وبالدهم اآلن لطيئ  : قال ابن سعيد

   . وبغسل وما ينضم إليها من بالد الشام قوم من بني أسد  : قال في مسالك األبصار

   . أسد الكاهلية وهم بنو آاهل بن أسد ومن بطون

   . ومن بطونهم دودان ابن أسد أيضًا

آنانة بكسر الكاف ونون بعدها ألف ثم نون مفتوحة بعدها هاء وهو آنانة بن خزيمة وهي قبيلة عظيمة   : األصل السادس
   . اشتهرت على عمود النسب

الديار المصرية يعرفون بكنانة طلحة وذآر في مسالك األبصار أن وقد ذآر الحمداني أن منهم جماعة باإلخميمية من صعيد 
   . طائفة منهم قدموا الديار المصرية في وزارة الصالح طالئع بن رزيك ونزلوا دمياط وما حولها

ن بن ملكان بفتح الميم وسكون الالم ونون في اآلخر وهم بنو ملكا  : الفرع األول  : وله على حاشية عمود النسب خمسة فروع
   . آنانة

منهم غفار   : عبد مناة بإضافة عبد إلى مناة بميم مفتوحة بعدها نون وهم بنو عبد مناة بن آنانة ولهم عدة بطون  : الفرع الثاني
بكسر الغين المعجمة وفتح الفاء وراء بعد األلف وهم بنو غفار بن عبد مناة بن آنانة وهم رهط أبي ذر الغفاري صاحب 

   .  " غفار غفر اهللا لها   " اهللا عليه وسلم وإليهم اإلشارة بقوله صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى 

   . ومنهم بنو بكر بن عبد مناة بن آنانة ومن بكر هؤالء الدئل

 وهم بنو الدئل بن بكر بن عبد مناة وإليهم ينسب أبو األسود الدؤلي واضح علم النحو بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
   . رضي اهللا عنه

   . ومنهم بنو مدلج بضم الميم وسكون الدال المهملة وآسر الالم وجيم في اآلخر وهم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة

   . وفي بني مدلج هؤالء علم القيافة وهو إلحاق اإلبن باألب ونحو ذلك بالشبه

   . الغربية من الديار المصرية ومنهم طائفة األن بصرخد وحوران من بالد الشام وطائفة باألعمال

ومنهم بنو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح الراء المهملة وهاء في اآلخر وهم بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة 
   . وإليهم ينسب عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . ما يليها من بالد إخميم من صعيد مصروقد ذآر الحمداني أن منهم طائفة بساقية قلتة و

   . عمرو بن آنانة وإليه ينسب العمريون من بني آنانة  : الفرع الثالث

   . عامر بن آنانة ومنه العامريون من آنانة  : الفرع الرابع

   . مالك بن آنانة ومن عقبه بنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك  : الفرع الخامس
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لوددت أن يكون لي بألف   "   : ي فراس هؤالء يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه لبعض من آان معهوفي بن
   .  " منكم سبعة من بني فراس بن غنم 

   . وقد ذآر الحمداني أن منهم جماعة بساقية قلتة وما يليها من اإلخميمية بمصر

   . يمة طائفة بصعيد مصر باألشمونين وما حولها تعرف بكنانة طلحةوذآر الحمداني أيضًا أن من آنانة ابن خز

قريش بضم القاف وفتح الراء المهملة وهم بنو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة   : الصنف الثاني من العرب العدنانيين
مة يقال لها قريش فخافها أهل السفينة ابن آنانة وقيل في تمسيته بذلك إنه آان في سفينة ببحر فارس إذ خرجت عليهم دابة عظي

على أنفسهم فأخرج سهمًا من آنانته ورماها فأثبتها ثم قربت السفينة منها فأمسكها وقطع رأسها وحملها معه إلى مكة فسمي 
   . باسمها

ر دواب البحر وقيل أخذًا وقيل سمي بنوه بذلك لغلبتهم القبائل وقهرهم إياهم تشبيهًا بالدابة المقدم ذآرها من حيث إنها تقهر سائ
   . من التقرش وهو االجتماع ألن قصيا جمعهم عليه عند واليته أمر قريش

   . وقيل لتجارتهم أخذًا من التقرش وهو التجارة

  : فهر بن مالك ويتفرع عن فهر على حاشية عمود النسب قبيلتان  : األصل األول  : ثم لقريش عشرة أصول على عمود النسب
   . بنو الحارث وهم بنو الحارث بن فهر  : ألولىالقبيلة ا

ومن بني الحارث هؤالء بنو الجراح رهط أبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المقطوع 
   . لهم بالجنة

   . بنو محارب بن فهر المقدم ذآره  : القبيلة الثانية

   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم الضحاك بن قيس أحد أصحاب رسول

   . غالب بن فهر  : األصل الثاني

   . ويتفرع عنه على حاشية عمود النسب قبيلة واحدة وهم بنو األدرم بن لؤي بن غالب واألدرم هو الناقص الذقن

   . لؤي بن غالب  : األصل الثالث

سعد وهم بنو سعد بن لؤي بن غالب آان له من الولد عمار   : القبيلة األولى  : ويتفرع منه على حاشية عمود النسب ثالث قبائل
وعماري ومخزوم ومن امرأته بنانة بضم الباء الموحدة وبها يعرفون فيقال لهم بنو بنانة ومنهم أبو الطفيل أحد أصحاب رسول 

   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . لولد حسل وبغيضبنو عامر وهم بنو عامر بن لؤي وآان له من ا  : القبيلة الثالثة

ومن ول حسل سهيل بن عمرو الذي عقد الصلح مع النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم الحديبية لقريش ومنهم عمرو بن عبد ود 
   . العامري فارس العرب الذي قتله علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

القبيلة األولى هصيص بضم الهاء وفتح   : بيلتانآعب بن لؤي بن غالب ويتفرع منه خارجًا عن عمود النسب ق  : األصل الرابع
   . الصاد المهلمة وسكون الياء المثناة تحت وصاد مهملة في اآلخر

   . ومن هصيص بنو سهم منهم عمرو ابن العاص رضي اهللا عنه وآانت خطة بني سهم بفسطاط مصر حول الجامع العتيق
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   . بالصعيد ولهم حصة في وقف عمرو على أهله بمصر وقد ذآر الحمداني أن من بني عمرو بن العاص أشتاتًا

ومنهم بنو جمح بضم الجيم وفتح الميم وحاء مهملة في اآلخر وهم بنو جمح بن هصيص المقدم ذآره ومنهم أمية بن خلف عدو 
   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد ذآر في مسالك األبصار أن من بني جمح قومًا بأذرعات من بالد الشام

بنو عدي وهم بنو عدي بن آعب ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وسعيد بن زيد أحد   : القبيلة الثانية
العشرة المقطوع لهم بالجنة وقد ذآر القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا في مسالك األبصار أنه وفد من بني عدي جماعة إلى 

   . ع بن رزيك وزير الفائز الفاطميالديار المصرية في وزارة الصالح طالئ

ومنهم رجال من بني عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ومقدمهم خلف بن نصر العمري وأنهم لقوا من الصالح طالئع بن 
   . رزيك وافر اإلآرام ونزلوا بالبرلس من سواحل األعمال الغربية

   . جلونوذآر أن من العمريين ببالد الشام فرقة بوادي بني زيد وفرقة بع

   . تيم وهم بنو تيم بن مرة بن آعب  : القبيلة األولى  : مرة بن آعب ويتفرع عنه قبيلتان على حاشية عمود السب  : األصل الخامس

   . ومنهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وطلحة أحد العشرة المقطوع لهم بالجنة

ي عبد الرحمن وبني محمد ولدي أبي بكر رضي اهللا عنه جماعة وقد ذآر الحمداني أن من بني الصديق رضي اهللا عنه من بن
   . باألشمونين والبهنسائية من صعيد مصر

   . وهم ثالث فرق هم وأقرباؤهم وأطلق على الكل بنو طلحة  : قال الحمداني

   . سموا بهفالفرقة األولى منهم بنو إسحاق ويقال إن إسحاق ليس أبًا لهم وإنما هو إسحاق مكان تحالفوا عنده ف

   . والفرقة الثانية فضاء طلحة وهم بطون آثيرة وأآثرهم أشتات آثيرة في البالد ال حد لهم

والفرقة الثالثة بنو محمد وهم بنو محمد بن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه ومنازلهم بالبرجين وسفط سكرة وطحا المدينة من 
بدهروط من البهنسائية وخرج منهم جماعة من العلماء على مذهبي  بالد األشمونين فيما ذآره الحمداني وأآثرهم اآلن

   . مالك والشافعي رضي اهللا عنهما  : اإلمامين

   . بنو يقظة وهم بنو يقظة بن مرة  : القبيلة الثانية

يقظة بن ومنهم بنو مخزوم بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وضم الزاي وسكون الواو وميم في اآلخر وهم بنو مخزوم بن 
   . مرة بن آعب وبه اشتهرت القبيلة دون أبيه يقظة لكثرة عقبه دون أبيه

منهم خالد بن الوليد أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو جهل ابن هشام عدو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   . من خيار المسلمين وأخوه العاص بن هشام قتال يوم بدر آافرين وأخوهما سلمة بن هشام أسلم وآان

   . ومنهم سعيد بن المسيب التابعي المشهور

   . وقد ذآر الحمداني أن من بني مخزوم جماعة بصعيد مصر باألشمونين وفيهم بأس وشدة

   . وذآر أيضًا أن منهم خالد حمص وخالد الحجاز

   . وذآر أن آال منهم يدعي بنوة خالد بن الوليد رضي اهللا عنه
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   . وقد أجمع أهل العلم بالنسب على انقراض عقبه  : ثم قال

   . قال ولعلهم من سواه من بني مخزوم فهم أآثر قريش بقية وأشرفهم جاهلية

آالب بن مرة ويتفرع منه على حاشية النسب قبيلة واحدة وهي زهرة بضم الزاي وسكون الهاء وفتح الراء   : األصل السادس
   . الب بن مرة قاله أبو عبيد وغيرهوهاء في اآلخر وهم بنو زهرة بن آ

   . وقد ذآر الجوهري أن زهرة اسم امرأة آالب نسب ولده إليها

منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف آالهما من العشرة المقطوع لهم بالجنة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
   . عليه وسلم

   . وسلمومهم آمنة بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   . وقد ذآر الحمداني أن منهم جماعة ببالد األشمونين بصعيد مصر

  : قصي بني آالب بن مرة وآان قصي عظيمًا في قريش وهو الذي جمعهم بعد التفرق وفي ذلك يقول الشاعر  : األصل السابع
زاعة بعد أن آانوا انتزعوها من بني أبوآم قصي حين يدعى مجمعا به جمع اهللا القبائل من فهر وارتجع مفاتيح الكعبة من خ

   . إسماعيل على ما تقدم ذآره

بنو عبد الدار وهم بنو عبد الدار بن قصي وبيد بنيه آانت مفاتيح الكعبة   : القبيلة األولى  : ويتفرع منه على حاشية النسب قبيلتان
   . دون سائر بني قصي

يا بني إسماعيل   : الخزاعي أرسلها مع ابنه عبد الدار هذا إلى البيت وقال وذلك أن قصيًا لما أخذ مفاتيح الكعبة من أبي غبشان
   . هذه مفاتيح بيت أبيكم إبراهيم وقد أعادها اهللا تعالى إليكم

   . فبقيت بيده من حينئذ

ين طلبها منه ومن ولده عثمان بن صلحة الحجبي الذي انتزع النبي صلى اهللا عليه وسلم منه مفاتيح الكعبة عام حجة الوداع ح
لتدخل عائشة رضي اهللا عنها البيت ليًال فامتنع من ذلك وقال :  إن الكعبة لم تفتح ليًال قط فأنزل اهللا تعالى :   "  إن اهللا يأمرآم أن 

 فأعادها إليه وقال :   "  هي فيكم إلى يوم القيامة  "  .   تؤدوا األمانات إلى أهلها  " 

   . وقد ذآر في المسالك أن بحماه أقوامًا من بني عبد الدار

ومن بني عبد الدار بنو شيبة بن عثمان المقدم ذآره ابن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وهم حجبة 
   . الكعبة ومفاتيحها بيدهم إلى اآلن

   . الء قومًا بصعيد مصر بسفط وما يليها من بالد البهنسائية يعرفون بجماعة نهاروقد ذآر الحمداني أن من بني شيبة هؤ

بنو عبد العزى وهو عبد العزى بن قصي منهم هبار بن األسود آان يهجو النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم أسلم   : القبيلة الثانية
   . فحسن إسالمه ومدحه

   . عشرة المقطوع لهم بالجنة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومن بني أسد هؤالء الزبير بن العوام أحد ال

ومنهم خديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم وورقة بن نوفل الذي أتته خديجة في أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم 
   . في ابتداء النبوة حين جاءه الملك بحراء
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   . ئفة بصعيد مصر ببالد البهنسا وما يليهاوقد ذآر الحمداني من بني الزبير طا

   . فمن ولد عبد اهللا بن الزبير بنو بدر وبنو مصلح وبنو رمضان

   . ومن بني مصعب بن الزبير جماعة يعرفون بجماعة محمد بن وراق

   . ومن ولد عروة بن الزبير بنو غين

ب الصميم والحسب الكريم وإلى هذا أشار أبو طالب عبد مناف بن قصي ولبني عبد مناف في قريش النس  : األصل الثامن
   . إذا افتخرت يومًا قريش بمفخر فعبد مناف أصلها وصميمها ويتفرع منه على حاشية عمود النسب ثالثة قبائل  : بقوله

   . بنو عبد شمس بن عبد مناف  : القبيلة األول

   . ني عبد شمس بن عبد منافومن عبد شمس بنو أمية وهم بنو أمية األآبر وأمية األصغر اب

أربعة يسمون األياص وهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص وستة يسمون   : فأما أمية األآبر فكان له عشرة أوالد
   . العنابس وهم حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو

   . نه ومعاوية بن أبي سفيان بن حرب والحكم بن العاصومن بني أمية األآبر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اهللا ع

   . ومن ولده آانت المراونة خلفاء بني أمية

وأما أمية األصغر فيقال ألوالده العبالت ومن عقب أمية األصغر الثريا بنت عبد اهللا بن الحارث بن أمية التي آان يشبب بها 
أيها المنحك الثريا سهيًال   : بن عوف وفيهما يقول عمر بن أبي ربيعةعمر بن أبي ربيعة وآان تزوجها سهيل بن عبد الرحمن 

عمرك اهللا آيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني وقد أختلف في النسبة إلى أمية على مذهبين أحدهما 
أبي حيان في شرح التسهيل الثاني أنه ينسب أنه أموي بضم الهمزة جريًا على اللفظ في أمية وإليه يميل آالم الشيخ أثير الدين 

   . إليها أموي بفتحها ألن أمية تصغير أمة فإذا نسبت رددته إلى أصله وعليه اقتصر الجوهري

نوفل وهم بنو نوفل بن عبد مناف ومنهم نافع بن طريب بن عمرو بن نوفل الذي آتب المصاحف لعمر بن   : القبيلة الثانية
   . آان نوفل وعبد شمس متآلفين فجرى بنوهما على ذلكالخطاب رضي اهللا عنه و

بنو المطلب وهم بنو المطلب بن عبد مناف وآان المطلب متآلفًا مع أخيه هاشم بن عبد مناف المقدم ذآره فجرى   : القبيلة الثالثة
   .  " إسالم  لم يفترق هاشم والمطلب في جاهلية وال  " بنوهما على ذلك حتى قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

   . ومن بني المطلب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه

عمرو الذي   : هاشم بن عبد مناف واسمه عمرو وسمي هاشمًا لهشمه الثريد أيام المجاعة وفي ذلك يقول الشاعر  : األصل التاسع
   . هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف وانتهت إليه سيادة قريش

   . اشية عمود النسب أربعة أوالدوآان له على ح

   . نضلة وأسد وصيفي وأبو صيفي ولم يشتهروا آل األشتهار  : وهم

عبد اهللا أبو النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبو طالب والزبير وعبد   : عبد المطلب بن هاشم وآان له اثنا عشر ولدًا  : األصل العاشر
وقثم والغيداق الملقب بالمقوم والحارث أعمام النبي صلى اهللا عليه وسلم الكعبة والعباس وضرار وحمزة وحجل وأبو لهب 

   . على خالف في العدد فيهم
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   . حمزة والعباس رضي اهللا عنهما وأبو لهب وأبو المطلب والحارث وعبد اهللا  : والعقب منهم لستة  : قال أبو عبيد

   . الوجود وزبدة العالمفأما عبد اهللا فمن ولده النبي صلى اهللا عليه وسلم خالصة 

   . وأما العباس فمن ولده الخلفاء من زمن أبي العباس السفاح األول خلفائهم وهلم جرا إلى المستعين بن المتوآل خليفة العصر

   . وأما حمزة فقد ذآر ابن حزم وغيره أن عقبه انقرض

رم اهللا وجهه وجعفر وعقيل فمن ولد أمير المؤمنين وأما أبو طالب فله ثالثة أوالد وهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آ
علي رضي اهللا عنه الحسن والحسين عليهما السالم من فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعقبهما قد مأل الشرق 
 والغرب وقد ذآر الحمداني أن منهم بصعيد مصر جماعة من الجعافرة بني جعفر الصادق من ولد الحسين بن علي وقال

مسكنهم من بحري منفلوط إلى سملوط غربًا وشرقًا وعد من بطونهم الحيادرة وهم أنوالد حيدرة والسالطنة وهم أوالد أبي 
جحيش وذآر أنه آان منهم الشريف حصن الدين بن تغلب صاحب دروة سربام من األشمونين وبه عرفت بدروة الشريف 

وبية وبقي حتى ملك الظاهر بيبرس فأعمل له غوائل الغدر حتى قبض وآان قد سمت نفسه إلى الملك في أواخر الدولة األي
   . عليه وشنقه باإلسكندرية

   . قال ومن بني الحسين قوم بحرجة منفلوط وببني الحسين هؤالء تعرف القرية المسماة ببني الحسين

   . وفي أسيوط جماعة من أوالد جعفر الصادق يعرفون بأوالد الشريف قاسم

   . لك األبصار أن بسلمية وحلب وبالدهما جماعة من بني الحسينوذآر في مسا

ومن ولد جعفر بن أبي طالب أقوام ببالد الشام بوادي بني زيد وبصرخد وبالدها جماعة من عامر بن هالل يدعون أنهم من 
   . بني جعفر بن أبي طالب أيضًا

   . وفي بعض قرى أذرعات قوم يدعون أنهم منهم

   . و لهب فقد ذآر في العبر أن لهما عقبًا موجودًا ولم يصرح بمحلهوأما الحارث وأب

 الضرب الثالث من العرب الموجودين المتردد في عروبتهم   

   . وهم البربر بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما راء مهملة ساآنة وراء مهملة في اآلخر

   . وال يمتنع حذفهاويقال فيهم البرابرة والهاء للعجمة والنسب   : قال الجوهري

وقد اختلف في نسبه اختالفًا آثيرًا فذهبت طائفة من النسابين إلى أنهم من العرب ثم اختلف في ذلك فقيل أوزاع من اليمن وقيل 
من غسان وغيرهم تفرقوا عند سيل العرم قاله المسعودي وقيل خلفهم أبرهة ذو المنار أحد تبابعة اليمن حين غزا المغرب 

د لقمان بن حمير بن سبإ بعث سرية ن بنيه إلى المغرب ليعمروه فنزلوا وتناسلوا فيه وقيل من لخم وجذام آانوا وقيل من ول
نازلين بفلسطين من الشام إلى أن أخرجهم منها بعض ملوك فارس فلجأوا إلى مصر فمنعهم ملوآها من نزولها فذهبوا إلى 

   . إبراهيم الخليل عليه السالم المغرب فنزلوه وذهب قوم إلى أنهم من ولد لقشان بن

وذآر الحمداني أنهم من ولد بربر بن قيذار بن إسماعيل عليه السالم وأنه ارتكب ذنبًا فقال له أبوه البر البر اذهب يا بر فما 
ن أنت ببر وقيل هم من ولد بربر بن آسالجيم بن حام بن نوح وقيل من ولد ثميال بن ماراب بن عمرو بن علماق بن الوذ ب

إرم بن سام بن نوح وقيل من ولد قبط بن حام بن نوح وقيل أخالط من آنعان والعماليق وقيل من حمير ومصر والقبط وقيل 
من ولد جالوت ملك بني إسرائيل وإنه لما قتله داود تفرقوا في البالد فلما غزا أفريقش البالد نقلهم من سواحل الشام إلى 

   . المغرب وهو الذي رجحه صاحب العبر
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وبالجملة فأآثر األقوال جانحة إلى أنهم من العرب وإن لم نتحقق من أي عرب هم وهم قبائل متشعبة وبطون متفرقة وأآثرهم 
أحدهما   : وهي على آثرتها راجعة إلى أصلين ال تخرج عنهما  : ببالد المغرب وبديار مصر منهم طائفة عظيمة قال في العبر

   . البرانس وهم بنو برنس ابن بربر

   . والثاني البتر وهم بنو مادغش األبتر بن بربر

   . وبعضهم يقول إنهم يرجعون إلى سبعة أصول

   . اردواحة  : و هي

   . ومصمودة وأوربة وعجية وآتامة وصنهاجة وأوريغة

   . وزاد بعضهم لمطة وهسكورة وآزولة

   . ره من ذلك طائفتانوقد ذآر صاحب العبر منهم الجم الغفير والذي تدعو الحاجة إلى ذآ

الذين آان   : الذين آان منهم ملوك المغرب للحاجة إلى ذلك لمعرفة أنساب الملوك عند المكاتبة القبيلة األولى  : الطائفة األولى
بفتح  مصمودة  : القبيلة األولى  : منهم ملوك المغرب للحاجة إلى ذلك لمعرفة أنساب الملوك عند المكاتبة إليهم وهم ثالث قبائل

   . الميم وسكون الصاد المهملة وضم الميم وفتح الدال المهملة وهاء في اآلخر وهم بنو مصمودة بن برنس بن بربر

   . وهم أآبر قبائل البربر وأآثرهم عددًا  : قال في العبر

   . وأوسعهم شعوبًا ومنهم الموحدون أصحاب المهدي بن تومرت القائم بقاياهم بأفريقية إلى اآلن

من مصمودة هنتاتة بفتح الهاء وإسكان النون وفتح التاء المثناة فوق وبعدها ألف ثم تاء ثانية مفتوحة وهاء في اآلخر ومنهم و
أبو حفص أحد أصحاب المهدي بن تومرت المقدم ذآره وهو الذي ينسب إليه الحفصيون ملوك إفريقية القائمون بتونس إلى 

   . ى المسالك والممالكاآلن على ما سيأتي ذآره في الكالم عل

   . زناتة بكسر الزاي وفتح النون وبعد األلف تاء مثناة فوق مفتوحة وهاء في اآلخر وهم بطن من البتر بن البربر  : القبيلة الثانية

ن واسم زناتة جانا بالجيم ويقال شانا بالشين ابن يحيى بن صوالت بن ورساك بن ضري بن رحيك بن مادغش ب  : قال في العبر
   . بربر

ونقل ابن حزم عن بعضهم أن ضري بن شقعو بن تبدواد بن ثمال بن مادغش بن هوك بن برسق بن آداد بن مازيغ بن هراك 
   . بن هريك بن بدا بن بديان بن آنعان ابن حام بن نوح عليه السالم

عصي بن بادين بن رحيك بن  جانا بن يحيى بن ضريس بن جالوت بن هريك بن جديالت بن جالود بن رديالت بن  : وقيل
   . مادغش األبتر بن قيس عيالن وحينئذ تكون من العرب العدنانية

   . جالوت بن جالود بن ديال بن قحطان بن فارس فتكون من الفرس  : وقيل

   . ن العمالقةوتزعم نسابة زناتة اآلن أنهم من حمير من التبايعة فيكونون من القحطانية وبعضهم يقول إنهم م  : قال في العبر

   . وقد تقدم عددهم في العرب
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ومن زنانة بنو مرين بفتح الميم وآسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة تحت ونون في اآلخر وهم بنو مرين بن ورتاجن بن 
نصبين  ماخوخ بن وجريج بن فاتن بن بدر بن يحفت بن عبد اهللا بن زرتبيص بن المعز بن إبراهيم بن رحيلك بن واشين بن

   . بن سرا بن أحيا بن ورسيك بن أديت بن جانا وهو زناتة

ومن بني مرين هؤالء بنو عبد الحق ملوك فاس القائمون بها إلى اآلن على ما يأتي ذآره في الكالم على المسالك والممالك إن 
   . شاء اهللا

   . بها إلى اآلنومن زناتة أيضًا بنو عبد الواد ملوك تلمسان من المغرب األوسط القائمون 

صنهاجة بفتح الصاد المهملة وسكون النون وفتح الهاء وألف بعدها جيم مفتوحة وهاء في اآلخر وهم بنو   : القبيلة الثالثة
   . صنهاجة بن برنس بن بربر

   . وقيل صنهاج بن أوريغ بن برنس بن بربر

   . يهقي والمسعودي وعبد العزيز الجرجانيويقال إنهم من حمير من عرب اليمن قاله ابن الكلبي والطبري والب

أن صنهاج إنما هو ابن امرأة اسمها بصلى وليس له أب معروف وأنها تزوجت بأوريغ وهو معها فولدت له   : وحكى ابن حزم
   . هوارة فكان صنهاج أخا هوارة ألمه

ن وهاء في اآلخر ومن لمتونة ملوك المرابطين ومن صنهاجة لمتونة بفتح الالم وسكون الميم وضم التاء المثناة فوق وفتح النو
الذين آان منهم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين باني مدينة مراآش من الغرب األقصى وهم الذين انقرض ملكهم بدولة 

   . الموحدين

   . الذين منهم بالديار المصرية  : الطائفة الثانية

هوارة بفتح الهاء وتشديد الواو وفتح الراء المهملة بعد األلف وهاء في اآلخر وهم   : القبيلة األولى  : وهم قبيلتان  : قال في العبر
   . بنو هوارة بن أوريغ بن برنس بن بربر

   . وذآر الحمداني أنهم من ولد بر بن قيذار بن إسماعيل عليه السالم

ن عاملة إحدى بطون قضاعة وتارة يقولون إنهم من فتارة يقولون إنهم م  : ونسابتهم يقولون إنهم من عرب اليمن  : قال في العبر
ولد المسور بن السكاسك بن وائل بن حمير وتارة يقولون من ولد السكاسك بن أشرس بن آندة فيقولون هوار بن أوريغ بن 
حيور بن المثنى بن المسور وقد عد الحمداني من بطونهم بالديار المصرية بني مجريش وبني أسرات وبني قطران وبني 

   . آريب ولكنهم اآلن قد اتسعت بطونهم وآثرت شعوبهم وصار لهم بطون آثيرة

منها بنو محمد وأوالد مأمن وبندار والعرايا والشللة وأشحوم وأوالد مؤمنين والروابع والروآة والبروآية والبهاليل واألصابغة 
   . والطردةوالدناجلة والمواسية والبالزد والصوامع والسدادرة والزيانية والخيافشة 

   . و السبعة  . واألهلة وزلتين وأسلين وبنو قمير والتيه والتبابعة والغنائم وفزارة والعبابدة وساورة وغلبان وحديد

وذآر في مسالك األبصار أن لهم بالديار المصرية البحيرة ومن اإلسكندرية غربًا إلى العقبة الكبيرة ولم يزل األمر على ما 
الثامنة في الدولة الظاهرية الشهيدية يرقوق فغلبهم على البحيرة زنارة وحلفاؤهم من بقية عرب البحيرة  ذآره إلى آخر المائة

   . فخرجوا عنها إلى صعيد مصر ونزلوا به باألعمال اإلخميمية في جرجا وما حولها
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قوص وغلى غربي األعمال  ثم قوي أمرهم واشتد بأسهم وآثر جمعهم حتى انتشروا في معظم الوجه القبلي فيما بين أعمال
البهنسائية وأقطعوا بها اإلقطاعات وصارت اإلمرة في بالد إخميم ألوالد عمر وفي أعمال البهنسا وما حولها ألوالد غريب 

   . واألمر على ذلك إلى اآلن

لواثا باأللف وهم بنو لواثا األصغر بن ويقال   : لواثة بفتح الالم والواو والثاء المثلثة وهاء في اآلخر قال الحمداني  : القبيلة الثانية
   . لواثا األآبر ابن رحيك بن مادغش األبتر بن بربر

   . وهم يقولون إنهم من قيس من غطفان بن سعد بن قيس عيالن  : قال الحمداني

ولدت له أوالدًا وذآر عن بعض النسابين أنهم من ولد بر بن قيذار بن إسماعيل عليه السالم وأنه تزوج امرأة من العماليق ف
   . منهم لواثة

   . وليس بصحيح  : أن لواثة من القبط ثم قال  : وحكى ابن حزم عن بعض النسابة

ولهم بمصر بطون آثيرة ومنهم بنو بالر وجد وخاص وبنو مجدول وبنو جديدي وقطوفة وبرآين ومالوا   : قال الحمداني
   . ومزورة

   . والد زعازع وهم أشهر من في الصعيد وقطوفه تجمع مغاغة وواهلةوبنو جديدي تجمع أوالد قريش وأ  : قال

   . وبرآين تجمع بني زيد وبني روحين

   . ومزورة تجمع بني ورآان وبني غرواسن

   . فأما بنو بالر ففرقتان فرقة بالبهنسائية وهم بنو محمد  : ثم قال

   . وبنو علي وبنو نزار ونصف بني شهالن

   . بالجيزية فبنو مجدولوأما الفرقة التي 

   . وسقارة وبنو أبي آثير وبنو الحاللس

ويقال لهذه الفرقة جد وخاص ويقال لألولى البالرية ومنهم مغاغة ولهم سملوط إلى الساقية ولبني برآين قوسنا وما معها   : قال
   . إلى بحري طنبدى ولبني جد وخاص الكفور الصولية

   . توسفط أبو جرجا إلى طنبدى وإهري

   . ومنهم بنو محمد وبنو علي المقدم ذآرهما وأمراؤهم بنو زعازع

   . وأما مزورة فبنو ورآان وبنو غرواسن وبنو جماز وبنو الحكم وبنو الوليد وبنو الحجاج وبنو الحرمية

   . وأما بنو نزار فمن بني زرية ومنهم نصف بني عامر والحماسنة والضباعنة وهم في إمارة بني زعازع

عرب   : عرب البدرشين وبنو منصور  : ومنهم أيضًا بنو زيد وأمراؤهم أوالد قريش ومساآنهم النويرة وبالجيزة منهم صالمس
   . عرب سقارة وبنو مجدول وبنو يرني وبنو يوسف وبهم تعرف الكفور الثالثة المسماة باسمهم  : منية رهينة وبنو بكم

   . ومصلة وبنو مختار وبالمنوفية منهم بنو يحيى والسوة وعبيد
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ومن لواثة هؤالء زنارة بضم الزاي وتشديد النون وألف ثم راء مهملة مفتوحة وهاء في اآلخر وهم بنو زنارة من ولد بر بن 
   . إنه أخو هوارة وأآثر زنارة ببالد المغرب ومنهم جماعة بالبحيرة وجماعة بالمنوفية  : قيذار بن إسماعيل عليه السالم وقال

   . د الحمداني من بطونهم بالبحيرةوقد ع

بني مزديش وهم مزداشة وبني حبون وواآدة وفرطيطة وغوجومة وطازولة ونفاث وناطورة وبني السعوية ومزداشة وبني 
   . أبي سعيد وهم عرب بدر بن سالم

تة بن لواثة األصغر ومنازلهم ومن لواثة أيضًا مزاتة بضم الميم وفتح الزاي والتاء المثناة فوق وهاء في اآلخر وهم بنو مزا
   . من البحيرة غربًا إلى العقبة الكبيرة ببرقة

   . في معرفة أنساب العجم وهم من عدا العرب من الفرس والترك والروم وغيرهم

  : ويحتاج إلى ذلك في المكاتبات إلى ملوآهم وعقد الهدن معهم ونحو ذلك والمشهور من األمم العجمية ست وعشرون أمة
الترك بضم التاء المثناة فوق وسكون الراء المهملة وآاف في اآلخر وهم األمة المشهورة الذين منهم ملوك الديار   : ولىاأل

من بني طيراش بن يافث ونسبهم ابن سعيد إلى   : المصرية اآلن وهم من بني ترك بن آومر بن يافث بن نوح عليه السالم وقيل
   . ويدخل في جنس الترك القفجاق وهم الخفشاج والطغوغر وهم التتر  : في العبرترك بن عابر بن شمويل بن يافث قال 

ويقال فيهم التتار بزيادة ألف والططر بإبدال التاء طاء والخطا والخزلخية والخزر وهم الغز الذين آان منهم ملوك السالجقة 
والروس فكلهم من جيل الترك ونسبهم داخل في الالن والشرآس واألزآش   : والهياطلة وهم الصغدر والغور والغالن ويقال

   . نسبهم

   . الجرامقة بفتح الجيم وآسر الميم وفتح القاف وهاء في اآلخر وهم أهل الموصل في الزمن القديم  : الثانية

   . وهم من ولد جرموق  : قال ابن سعيد

   . بن ساممن ولد آاثر بن إرم   : بن أشور بن سام بن نوح عليه السالم وقال غيره

وهم من بني   : الجيل بكسر الجيم وسكون المثناة تحت والم في اآلخر وهم أهل آيالن من بالد الشرق قال ابن سعيد  : الثالثة
   . باسل بن أشور بن سام بن نوح عليه السالم

   . الخزر بفتح الخاء والزاي المعجمتين وراء مهملة في اآلخر وهم الترآمان  : الرابعة

   . سرئيليات أنهم من ولد توغربحا بن آومر بن يافث بن نوح وقيل هم من بني طيراش بن يافث وقيل نوع من التركفي اإل

الديلم بفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الالم وميم في اآلخر وهم الذين آان منهم ملوك بني بويه   : الخامسة
   . دادالخارجين على خلفاء بني العباس ببغ

من بني باسل بن أشور بن سام بن نوح وقيل هم من العرب   : هم من بني ماداي بن يافث بن نوح وقال ابن سعيد  : قال في العبر
   . وضعفه أبو عبيد

   . الروم وضبطهم معروف وهم األمة المعروفة الذين منهم ملوك القسطنطينية اآلن قيل هم من بني آيتم بن يونان  : السادسة

وهو يابان بن يافث بن نوح وقيل من ولد رومي بن يونان بن علجان بن يافث بن نوح وقيل من ولد رعويد بن عيصو بن 
   . إسحاق بن إبراهيم عليه السالم
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   . من ولد روم بن عيصون بن إسحاق  : وقال الجوهري

السند بكسر السين   : تحت وألف ثم نون قال الثامنةالسريان بضم السين وسكون الراء المهملتين وفتح الياء المثناة   : السابعة
المهملة وسكون النون ودال مهملة في اآلخر في اإلسرائيليات أنهم من ولد شبا بن رعما بن آوش بن حام ابن نوح وحكى 

   . أنهم من بني آوش بن حام  : الطبري عن ابن إسحاق

   . السودان وضبطهم معروف  : التاسعة

أن الحبشة من ولد آوش بن حام والنوبة   : جميع أحيائهم من ولد حام بن نوح ونقل الطبري عن ابن إسحاق  : قال ابن سعيد
أن الحبشة من بني حبش والنوبة من ولد نوبة أو بني نوبي والزنج   : والزنج والزغاوة من ولد آنعان بن حام وذآر ابن سعيد
   . حام وأنهم من بني غيره من بني زنج ولم يرفع في نسبهم فيحتمل أنهم من بني

الصقالبة بفتح الصاد المهملة وفتح القاف وألف بعدها الم مكسورة وباء موحدة مفتوحة وهاء في اآلخر وهم عند   : العاشرة
   . اإلسرائيلين من بني بازان بن يافث بن نوح وقيل هم من بني اشكتاز بن توغرما بن آومر بن يافث

   . هم معروف وقيل هم من بني صيني بن ماغوغ بن يافث بن نوح وقيل من بني طوبال بن يافثالصين وضبط  : الحادية عشر

   . وذآر هرشيوش مؤرخ الروم أنهم من بني ماغوغ بن يافث

العبرانيون بكسر العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وألف بعدها نون مكسورة وياء مثناة   : الثانية عشرة
   . ت مشددة مضمومة وواو ساآنة ثم نون وهم الذين يتكلم اليهود بلسانهم إلى اآلنتح

   . وهم من ولد عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح  : قال الطبري

   . الفرس بضم الفاء وسكون الراء المهملة وسين مهملة في اآلخر وهم الذين آان منهم ملوك األآاسرة  : الثالثة عشرة

   . هم من ولد فارس بن الوذ بن سام بن نوح  : ابن إسحاققال 

هم من ولد فارس ابن طيراش بن أشور بن سام بن نوح وقيل من ولد طيراش بن همدان بن يافث بن نوح   : وقال ابن الكلبي
   . وقيل من بني أميم بن الوذ بن سام

   . ليه السالمووقع لطبري أنهم من ولد رعويل بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم ع

   . وال التفات إلى هذا القول ألن ملك الفرس أقدم من ذلك  : قال في العبر

الفرنج بفتح الفاء والراء المهملة وسكون النون وجيم في اآلخر وقيل من ولد طوبال بن يافث وقيل نم ولد   : الرابعة عشرة
   . غطرما بن آومر بن يافث

   . ف وسكون الباء الموحدة وطاء مهملة في اآلخر وهم الذين آان منهم أهل مصر في القديمالقبط بكسر القا  : الخامسة عشرة

هم من بني قبطيم بن قفط بن مصر بن بيصر بن حام ابن نوح وعند اإلسرائيليين أنهم من ولد   : قال إبراهيم بن وصيف شاه
   . قفط بن حام

   . مهملة في اآلخر وهم أهل األندلس في القديم القوط بضم القاف وسكون الواو وطاء  : السادسة عشرة

   . هم من ولد ماغوغ ابن يافث بن نوح وقيل هم من ولد قوط بن حام بن نوح  : قال هرشيوش
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الكرد بضم الكاف وسكون الراء المهملة ودال مهملة في اآلخر وهم الذين آان منهم بنو أيوب ملوك مصر بعد   : السابعة عشرة
   . الفاطميين

ويقال في   : هم من بني إيران بن أشور بن سام بن نوح قال المقر الشهابي ابن فضل اهللا في آتابه التعريف  : قال في العبر
   . المسلمين الكرد وفي الكفار الكرج وحينئذ فيكون الكرد والكرج نسبًا واحدًا

ة وضم الياء المثناة تحت المشددة وهم الذين آان منهم الكنعانيون بفتح الكاف وسكون النون وفتح العين المهمل  : الثامنة عشرة
   . جبابرة الشام من ولد آعنان بن حام بن نوح

اللمان بالم مفتوحة وميم بعدها ألف ونون وهم الذين آانوا قصدوا سواحل الشام في الدولة األيوبية ومواطنهم   : التاسعة عشرة
   . في شمالي البحر الرومي غربًا بشمال

   . وهم من ولد طوبال بن يافث بن نوح  : العبر قال في

النبط بفتح النون والباء الموحدة وطاء مهملة في اآلخر وهم أهل بابل من العراق في الزمن القديم وإليهم تنسب   : العشرون
   . الفالحة النبطية البن وحشية

   . هم من بني نبيط  : قال ابن الكلبي

   . بن ماس بن إرم بن سام بن نوح

   . الهند وضبطه معروف  : هم من بني نبيط بن أشور بن سام بن الحادية والعشرون  : وقال ابن سعيد

في اإلسرائليات أنهم من ولد دادان بن رعما بن آوش بن حام ونقل الطبري عن ابن إسحاق أنهم من بني آوش بن حام بن 
   . نوح من غير واسطة

لهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الميم ونون في اآلخر وهم أهل أرمينية الذين بقاياهم ببالد األرمن بفتح ا  : الثانية والعشرون
   . سيس قيل هم من ولد قهويل بن ناحور بن تارخ وهو أزر وتارخ أبو إبراهيم عليه السالم

نون قيل هم من ولد ماشح بن  األشبان بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة وألف ثم  : الثالثة والعشرون
   . يافث بن نوح

أشك   : وعند اإلسرائيليين من ولد ياوان وهو يونان بن يافث وعند آخرين أنهم من شعوب بني عيصو بن إسحاق وقال الطبري
   . أنهم من ولد رعويل بن عيصو بن إسحاق وهو قريب من الذي قبله

ن آان منهم الحكماء شرقي الخليج القسطنطيني وهم من ولد يونان وهو ياوان بن اليونان وهم األمة الذي  : الرابعة والعشرون
   . يافث بن نوح

   . هم من ولد يونان بن خلجان بن يافث  : وقال البيهقي

   . يونان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح فجعل يونان أخًا لقحطان أبي عرب اليمن  : وشذ الكندي فقال

نه خرج من بالد العرب مغاضبًا ألخيه قحطان فنزل تخل يونانًا بقحطان ضلة لعمري لقد باعدت بينهما جدًا ثم اليونانية إ  : وقال
اللطينيون وهم بنو لطين بن يونان واإلغريقيون وهم بنو إغريقن بن يونان واللكيم وهو بنو اللكيم بن   : على ثالثة أصناف

   . ما تقدم يونان وهي أصل الروم فيما يقال على
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زويلة بضم الزاي وفتح الواو وسكون الياء المثناة تحت وفتح الالم وهاء في اآلخر وهم أهل برقة في   : الخامسة والعشرون
القديم ومنهم الطائفة الذين وصلوا صحبة جوهر المعزي باني القاهرة المنسوب إليهم باب زويلة بالقاهرة يقال إنهم من بني 

   . م بن نوححوبال بن آوش بن حا

   . يأجوج ومأجوج وضبطهما معروف  : السادسة والعشرون

   . قيل إنهم من ولد ماغوغ بن يافث بن نوح وقيل من ولد آومر بن يافث

النوع الثالث عشر المعرفة بمفاخرات األمم ومنافراتهم وما جرى بينهم في ذلك من المحاورات والمراجعات والمناقضات وفيه 
األول في بيان وجه احتياج الكاتب إلى ذلك ال خفاء أنه يتعين على الكاتب معرفة المفاخرات الواقعة بينهم مقصدان المقصد 

مما يستعان بمثله على المدح واإلطراء الواقع في الواليات وما يفضل به آل   : من معرفة وجوه االفتخار التي يمدح بمثلها
جوبة المبطلة له لينسج على منوال ذلك فيما يرد عليه من الخاطبات واحد من البلغاء على خصمه وما يرد عليه من األ

   . والمكاتبات عند دعاية ضرورته إليه واحتياجه إلى إيراده

المقصد الثاني في ذآر أنوذج من المفاخرات والمنافرات ينسج على منواله فأما المفاخرات فمنها ما روي لما وفد على رسول 
قد بني تميم سنة الوفود بعد فتح مكة فيهم عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي وقيس بن اهللا صلى اهللا عليه وسلم و

عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن زيد وعتبة ابن حصن بن حذيفة بن بدر واألقرع بن حابس في لفهم ولفيفهم ودخلوا المسجد 
ينا يا محمد فتأذى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ونادوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وراء حجراته أن اخرج إل

فقام عطارد ابن   " قد أذنت لخطيبكم فليقل   "   : يا محمد جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال  : صياحهم فخرج إليهم فقالوا
أمواًال عظامًا نفعل منها المعروف وجعلنا الحمد هللا الذي له علينا الفضل وهو أهله الذي جعلنا ملوآًا ووهب لنا   "   : حاجب فقال

أعز أهل المشرق وأآثره عددًا وأشده عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما 
الرجل في  قم فأجب  "   : عددناه وإنا لو نشاء ألآثرنا الكالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لثابت بن قيس الخزرجي

الحمد هللا الذي السموات واألرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع آرسيه علمه ولم يكن   "   : فقام ثابت بن قيس فقال  " خطبته 
شيء قط إال من فعله ثم آان من قدرته أن جعلنا ملوآًا واصطفى من خير خلقه رسوًال أآرمه نسبًا وأصدقه حديثًا وأفضله 

ئتمنه على خلقه وآان خيرة من العالمين ثم دعا الناس إلى اإليمان به فآمن برسول اهللا المهاجرون من حسبًا فأنزل عليه تابه وا
قومه وذوي رحمه أآرم الناس أحسابًا وأحسنهم وجوهًا وخير الناس فعاًال ثم آان أول الخلق إجابة واستجاب هللا حين دعاه 

زراء رسول اهللا نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن باهللا ورسوله متع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نحن فنحن أنصار اهللا وو
بماله ودمه ومن آفر جاهدناه في اهللا أبدًا وآان قتله علينا يسيرًا أقول هذا وأستغفر اهللا لي وللمؤمنين والمؤمنات والسالم عليكم 

 "  .   

منا الملوك وفينا تنصب البيع وآم قسرنا من األحياء آلهم عند  نحن الكرام فال حي يفاخرنا  : فقام الزبرقان بن بدر التميمي فقال
النهاب وفضل العز يتبع ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يونس القزع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هر وإخواتهم قد بينوا سنة للناس إن الذوائب من ف  : فقال حسان رضي اهللا عنه  " قم فأجب الرجل فيما قال   " لحسان بن ثابت 
تتبع يرضى بها آل من آنت سريرته تقوى اإلله وآل الخير يصطنع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في 

أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخالئق فاعلم شرها البدع إن آان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق ألدنى 
يرقع الناس ما أوهت أآفهم عند الدفع وال يوهون ما رقعوا أآرم بقوم رسول اهللا شيعتهم إذا تفاوتت األهواء سبقهم تبع ال 

   . والشيع وهي أبيات

أتيناك آيما يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم فإنا فروع الناس في آل   : ويروى أن الزبرقان بن بدر قال
هل المجد إال السود العود والندى وجاه الملوك   : الحجاز آدارم فقام حسان بن ثابت فأجابه فقالمواطن وأن ليس في أرض 

احتمال العظائم نصرنا وآوينا النبي محمدًا على أنف راض من معد وراغم نصرناه لما حل وسط ديارنا بأسيافنا من آل باغ 
نم ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم وظالم جعلنا بنينا دونه وبناتنا وطبنا له نفسًا بفيء المغا

ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشم بني دارم ال تفخروا إن فخرآم يعود وباًال عند ذآر المكارم هبلتم 
تقسموا في المقاسم فال تجعلوا هللا ندًا علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم فإن آنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن 

إن هذا الرجل مراد لخطيبه   ! وأبي  : وأسلموا وال تلبسوا زيًا آزي األعاجم فلما فرغ حسان من قوله قال األقرع بن حابس
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أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر م شاعرنا وألصواته أعلى من أصواتنا فأسلموا وأحسن رسول ففي هذا الوفد نزل  "  إن 
   .الذين ينادونك من وراء الحجرات أآثرهم ال يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم واهللا غفور رحيم  "  

سلم وآل العرب وهذه مكابرة ظاهرة وتجاهل فاحش من بني تميم حيث طلبوا المفاخرة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و  : قلت
   . على اختالف شعوبهم

وتتابع قبائلهم معترفون لبني هاشم بالسبق في الشرف والتقدم في الفضل مع ما فضل اهللا تعالى به رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
   . وخصه به من رفيع الشرف الذي لم يبلغه نبي مرسل و ال ملك مقرب

خزيمة خير بني خازم وخازم خير بني   : ميم وبالغ في فخرهم فأفحش فقالوقد تعرض أبو نواس في بعض أشعاره لمدح بني ت
دارم ودارم خير تميم وما مثل تميم في بني آدم ونقضه عليه الشيخ فتح الدين بن سيد الناس اليعمري فقال رحمه اهللا فأجاد 

وهو   ! ير قريش وما مثل قريش في بني آدممحمد خير بني هاشم فمن تميم وبنو دارم وهاشم خ  : القول وفاز بالقدح المعلى فقال
هللا مما قد برا صفوة وصفوة   : وخير بني هاشم أحمد رسول اإلله إلى العالم وإليه ينظر قول ابن عرسية  : مأخوذ ن قول األول

إذا   : الخلق بنو هاشم وصفوة الصفوة من بينهم محمد النور أبو القاسم ولقد أنصف إسحاق بن إبراهيم الموصلي حيث قال
مضر الحمراء آانت أرومتي وقام بنصري خازم وابن خازم عطست بأنف شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدًا غير قائم فإنه 

جعل مضر التي هي أرومة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصل فخره وقعدد سؤدده فأصاب الفخر في قوله وفاز بالشرف في 
   . شعره

وإنما ذآر خازمًا ألنه مولى خزيمة بن خازم التميمي وإنما   : دي رحمه اهللا في شرح المية العجمقال المولى صالح الدين الصف
   . نزل أبوه الموصل فنسب إليها

من أآرم الناس أبًا وأمًا   : ومن لطيف ما يحكى أن معاوية بن أبي سفيان آان جالسًا وعنده جماعة من األشراف فقال معاوية
هذا أبوه علي بن أبي طالب   : وخاًال وخالة فقام النعمان بن العجالن الزرقي بعدما أخذ بيد الحسن فقال وجدًا وجدة وعمًا وعمة

وأمه فاطمة وجده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجدته خديجة وعمه جعفر وعمته أم هانئ ابنة أبي طالب وخاله القاسم 
   . ي ال يبارىوخالته زينب فهذا هو الشرف الذي ال يداني والفضل الذ

   . وقريب من ذلك ما يحكى أنه جرى بني عبد اهللا بن الزبير وبين معاوية آالم طويل في آخره

ما مثلي يهارش ولكن عندك من قريش واألنصار ومن ساآني الحجون واآلطام من إن سأتله حملك على   : فقال ابن الزبير
   . محجة أبين من ظهر الجفير

   . ومن ذلك  : قال

   . فقال معاوية تكلم يا أبا الجهم -يعني أبا الجهم بن حذيفة  - ل هذا قا

   . أعفني  : فقال

أمك هند وأمه أسماء بنت أبي بكر وأسماء خير من هند وأبوك أبو سفيان وأبوه الزبير   : نعم  : فقال عزمت عليك لتقولن قال
   . وأما اآلخرة فله إن شاء اهللا تعالىومعاذ اهللا أن يكون أبو سفيان مثل الزبير وأما الدنيا فلك 

   . ومن ذلك ما حكاه ابن الكلبي

   . قال آسرى للنعمان بن المنذر يومًا هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة قال نعم  : قال

   . وينسب إليهمن آانت له ثالثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع فالبيت من قبيلته فيه   : قال فبأي شيء قال
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قال فاطلب ذلك فطلبه فلم يصبه إال في آل حذيفة بن بدر وآل حاجب بن زرارة وآل ذي الجدين وآل األشعث بن قيس ابن 
   . آندة

قال فجمع هؤالء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم وأقعد لهم الحكام والعدول وقال ليتكلم آل رجل منم بمآثر قومه وليصدق 
قد علمت العرب أن فينا الشرف األقدم واألعز األعظم ومأثرة   : الفزاري أول متكلم وآان ألسن القوم فقالفكان حذيفة بن بدر 

   . للضيع األآرم فقال من حوله ولمن ذاك يا أخا فزارة فقال ألسنا الدعائم التي ال ترام والعز الذي ال يضام قيل صدقت

فزارة قيس حسب قيس نضالها لها العزة القعساء والحسب الذي بناه لقيس   ! مفزارة بنت العز والعز فيه  : ثم قام شاعرهم فقال
في القديم رجالها فهيهات قد أعيا القرون التي مضت مآث قيس مجدها وفعالها وهل أحد إن هز يومًا بكفه إلى الشمس في 

م األشعث الكندي وإنما أذن له أن يقوم مجرى النجوم ينالها فإن يصلحوا يصلح لذاك جميعها وإن يفسدوا من الناس حالها ثم قا
قد علمت العرب أنا نقاتل عديدها األآثر وزحفها األآبر وإنا لغياث   : قبل ربيعة وتميم لقرابته من النعمان بن المنذر فقال

   . الكرات ومعدن المكرمات

األعظم وتوسطنا بحبوحه األآرم ثم قال شاعرهم  قالوا ولم يا أخا آندة قال ألنا ورثنا ملك آندة فاستظللنا بأفيائه وتقلدنا منكبه
إذا قست أبيات الرجال ببيتنا وجدت لنا فضًال على من يفاخر تعالوا قفوا آي يعلم الناس أينا له الفضل فيما أورثته   : فقال

ال يحول قالوا ولم يا أخا  قد علمت العرب أنا بناة بيتها الذي ال يزول ومعغرس عزها الذي  : األآابر ثم قام بسطام الشيباني فقال
لعمري بسطام أحق   : شيبان قال ألنا أدرآهم للثار وأضربهم للملك الجبار وأقومهم للحكم وألدهم للخصم ثم قام شاعرهم فقال

بفضلها وأول بيت العز عز القبائل فسائل أبيت اللعن عن عز قومها إذا جد يوم الفخر آل مناقل ألسنا أعز الناس قومًا ونصرة 
أضربهم للكبش بين القبائل وقائع عز آلها ربيعة تذل لها عزًا رقاب المحافل وإذا ذآرت لم ينكر الناس فضلها وعاذ بها من و

قد علمت   : شرها آل وائل وإنا ملوك الناس في آل بلدة إذا نزلت بالناس إحدى الزالزل ثم قام حاجب بن زرارة التميمي فقال
   . هامعد أنا فرع دعامتها وقادة زحف

ولم ذاك يا أخا بني تميم قال ألنا أآثر الناس عديدًا وأنجبهم طرًا وليدًا وأنا أعطاهم للجزيل وأحملهم للثقيل ثم قام   : قالوا
لقد علمت أبناء خندف أننا لنا العز قدمًا في الخطوب األوائل فكم فيهم من سيد وابن سيد أغر نجيب ذي فعال   : شاعرهم فقال
لقد علم هؤالء أنا أرفعهم   : بيت اللعن عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجالئل ثم قام قيس بن عاصم السعدي فقالونائل فسائل ا

ولم ذاك يا أخا بني سعد قال ألنا أدرآهم للثار وأمنعهم للجار وأنا ال ننكل   : في المكرمات دعائم وأثبتهم في النائبات مقادم قالوا
   . للناإذا حملنا وال نرام إذا ح

لقد علمت قيس وخندف أننا وجل تميم والجميع الذي ترى بأنا عماد في األمور وأننا لنا الشرف الضخم   : ثم قام شاعرهم فقال
المرآب في الندى وأنا ليوث الناس في آل مأزق إذا جز بالبيض الجماجم والطلى فمن ذا ليوم الفخر يعدل عاصمًا وقيسًا إذا 

ليس منهم إال سيد   : هيهات قد أعيا الجميع فعالهم وقاموا بيوم الفخر مسعاة من سعى فقال آسرى حينئذمرت ألوف إلى العال ف
   . يصلح لموضعه وأسنى حباءهم وأعظم صالتهم وآرم مآبهم

ولها بيت تعد بيت هاشم بن عبد مناف وتعد أربعة أ  : آانت العرب تعد البيوتات المشهورة بعظم القدر والشرف  : قال أبو عبيدة
بيت   : عبد اهللا بن عمرو بن الحارث بن هشام  : بيت بني تميم وبيت آل ذي الجدين  : آل حذيفة ابن بدر وبيت آل زرارة الدارميين

   . بني شيبان وبيت بني الديان من بني الحارث بن آعب بيت اليمن

   . فأما آندة فال يعدون في البيوتات إنما آانوا ملوآًا  : قال

   . أن المفاخرة قد تكون بحقيقة الحسب واعلم

أنا ابن الذين استرضع المجد فيهم وسمي فيهم وهو   : آقول أبي تمام الطائي يفتخر  : وقد تقوم فيها الفصاحة واللسن مقام الحسب
مجدهم آهل ويافع مضوا وآأن المكرمات لديهم لكثرة ما وصوا بهن شرائع فأي يد في المجد مدت فلم يكن لها راحة من 

جرى حاتم في خلبة منه لو جرى   : وأصابع هم استودعوا المعروف محفوظ مالنا فضاع وما ضاعت لدينا الودائع وقوله أيضًا
بها القطر شأوا قيل أيهما القطر فتى ذخر الدنيا أناس ولم يزل لها باذًال فانظر لمن بقي الذخر فمن شاء فليفخر بما شاء من 

وعند أآثر   : لفخر جمعنا العال بالجود افتراقها إلينا آما األيام يجمعها الشهر قال في شرح الالميةندى فليس لحي غيرنا ذلك ا
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قرية من قرى حوران من الشام فغير اسم أبيه واندس في   : الناس أن أبا تمام آان أبوه نصرانيًا يقال له تدرس العطار من جاسم
قم حتى أعرفك الجواب فأخذ بيده وجاء به إلى   : من أشعر الناس قال  : بني طيئ وذآر صاحب األغاني أن رجًال قال لجرير

   . أبيه عطية وقد أخذ عنزًا له فاعتقلها وجعل يمص ضرعها فصاح به اخرج يا أبت فخرج شيخ دميم رث الهيئة

   . وقد سال لبن العنز على لحيته فقال ترى هذا قال نعم

   . قال أو تعرفه قال ال

وتدري لم آان يشرب من ضرع العنز قال ال قال مخافة أن يسمع صوت الحب فيطلب منه ثم قال اشعر الناس قال هذا أبي أ
   . من فاخر بهذا األب ثمانين شاعرًا وقارعهم فغلبهم

ما هذه إال وقاحة عظيمة من جرير في مفاخرته أولئك الشعراء وهذا أبوه لكنه تغفر له هذه الوقاحة   : قال الصالح الصفدي
   . باعترافه لذلك الرجل وإظهار بخل أبيه

وربما آان االفتخار بالتورية والتعريض باألمور المقتضية للشرف بحيث يظن السامع حقيقة االفتخار والشرف بمجرد السماع 
نعا م أال قل للذي يسأ ل عن قومي وعن أهلي يريقون دم األ  : فإذا عرف المقصد تبين له خالف ذلك آقول أبي الحسن الجزار

إني لمن معشر   : في حزن وفي سهل وما زالوا لما يبدو ن من باس ومن بذل يرجيهم بنو آلب ويخشاهم بنو عجل وقوله أيضًا
سفك الدماء لهم دأب وسل عنهم من رب تحقيق تضيء بالدم إشراقًا قواضبهم فكل أيامهم أيام تشريق وعلى هذا المنهج ما 

أنا ابن من آانت الريح طوع أمره يحبسها إذا شاء ويطلقها إذا شاء قال فعظم في   : مكتوبًاوجدت على قبر   : حكاه بعضهم قال
ال يغتر أحد بقوله فما آان أبوه إال بعض الحدادين يحبس الريح في آيره   : عيني ثم التفت إلى قبر آخر قبالته فإذا عليه مكتوب

   . يتينفعجبت منهما يتسابان م  : إذا شاء ويرسلها إذا شاء قال

فإذا طرق السمع شيء من ذلك ظن السامع أنه في غاية الفخر والشرف حتى يعلم حقيقته وأشباه ذلك ونظائره آثيرة وليس هذا 
   . موضع استيعاب القول في المفاخرة الحقيقية وال غيرها

ثة بن عوف بن األحوص بن وأما أيام المنافرة وهي المحاآمة في الحسب فمن ذلك ما يحكى أن األعشى أتى علقمة بن عال
أتليك   : جعفر بن آالب وهو يريد سالمة ذو فائش الحميري من التبابعة فسأل األعشى علقمة أن يتليه أي يجيره فقال له علقمة

فليس عندي أآثر من هذا فأتى عامر بن الطفيل بن   : فعلى بني آالب قال ال يقنعين قال  : على بني األحوص قال ال يقنعني قال
   . الك بن جعفر بن آالب قال قد أتليك على الجن واإلنس ثم أتى سالمة فانصرف من عنده بحبائهم

وآان عامر وعلقمة المذآوران لما أسن أبو براء وهو عامر بن مالك بن جعفر بن مالعب األسنة تنازعا في الرياسة فقال 
عنها وأنا استرجعتها فأنا أولى بها منك فشري الشر آانت لجدي األحوص وإنما صارت لعمك بسببه وقد قعد عمك   : علقمة

   . بينهما وسارا إلى المنافرة وقدم األعشى على تفيئة ذلك فصار هو ولبيد مع عامر وصار مع علقمة الحطيئة والسندري وتنافرا

   . اهللا إني ألآرم منك حسبًا وأثبت منك نسبًا وأطول منك قصبًا  : فقال عامر لعلقمة

   . واله ألنا خير منك ليًال ونهارًا  : فقال علقمة

   . واهللا ألنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيهن منك  : فقال عامر

   . أنافرك إني لبر وإنك لفاجر وإني لولود وإنك لعاقر وإني لعف وإنك لعاهر وإني لواف وإنك لغادر  : فقال علقمة

   . بني عمرو بن تميمأنت رجل ولود وأنا رجل عقيم وقد وفيت ل  : فقال عامر

أنا أنحر منك للقاح وخير منك في الصباح وأطعم منك في السنة   : وقد زعموا أني غدرت بهم وهم آاذبون ولكني أنافرك
   . الشياح
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أنت رجل تقاتل والناس تزعم أني جبان وألن تلقى العدو وأنا أمامك أعزلك من أن تلقاهم وأنا خلفك وأنت رجل   : فقال علقمة
أنا خير منك أثرًا وأحد منك بصرًا   : د والناس يزعمون أني بخيل ولست آذلك وأنت تعطي العشيرة إذا ألمت ولكني أنافركجوا

   . وأشرف منكم ذآرًا

أنت رجل فان وليس لبني األحوص فضل على بني مالك في العدد وبصري ناقص وبصرك صحيح ولكني أنافرك   : فقال عامر
   . ل منك قمة و أحسن منك ملة وأجعد منك جمة وأسرع منك رحمة وأبعد منك همةأني أسمى منك سمة وأطو

   . أنت رجل جسيم وأنا رجل قضيف وأنت جميل وأنا قبيح ولكني أنافرك بآبائي وأعمامي  : فقال علقمة

   . جدبًاأنا خير منك عقبًا وأطعم منك   : آباؤك أعمامي ولم أآن ألنافرك فيهم ولكني أنافرك  : فقال عامر

إني واهللا ألرآب منك في   : قد علمت أن لك عقبًا وقد أطعمت طيبًا ولكني أنافرك أني خير منك وأولى فقال عامر  : فقال علقمة
   . الحماة وأقتل منك للكماة وخير منك للمواالة

تطيق عامرًا ولكن قل له أنافرك إنك لن   : فقال بعض بني خالد بن جعفر وآانوا يدًا مع بني األحوص على بني مالك بن جعفر
   . لخيرنا وأقربنا للخيرات

   . له ذلك  : فقال علقمة

عير وتيس وعنز فأرسلها مثًال نعم على مائة من اإلبل إلى مائة يعطاها الحكم أينا ينفر عليه صاحبه أخرجها   : فقال عامر
بن عمرو بن الوحيد فسمي الضمين وصارت علمًا عليه ففعلوا ووضعوا بها رهنًا من أبنائهم على يدي رجل يقال له خزيمة 

إلى اآلن وخرج علقمة من معه من بني خالد وعامر فيمن معه من بني مالك وقد أتى عامر بن الطفيل عمه عامر بن مالك بن 
   . يا عماه أعني  : جعفر وهو أبو براء فقال

   . ال أسبك وأنت عمي  : يا ابن أخي سبني فقال  : فقال

   . فسب األحوص  : قال

ولكن دونك بعلي فإني قد ربعت فيها أربعين مرباعًا فاستعن بها على   : وال أسب واهللا األحوص وهو عمي فقال  : فقال عامر
   . منافرتك

وجعال منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية فلم يقل بينهما شيئًا وآره ذلك لحالهما وحال عشيرتهما وقال لهما أنتما 
آرآبتي البعير األدرم وأبى أن يقضي بينهما فانطلقا إلى أبي جهل بن هشام فأبى أن يقضي بينهما فوثب مروان بن سراقة بن 

فبينوا إذ آنتم الحكاما آان أبونا لهم إماما وعبد عمرو منع الفئاما في يوم   : قتادة بن عمرو بن األحوص وآان مع علقمة فقال
لكر واإلقداما ودعلج أقدمه إقداما لوال الذي أجشمتهم إجشاما التخذتهم مذحج أنعاما فأبوا أن فخر معلم إعالما يحسن فيه ا

يقولوا بينهما شيئًا فأتيا غيالن بن سلمة بن معتب الثقفي فردهما إلى حرملة بن األشعر المري فردهما إلى هرم بن قطبة بن 
 يأتين أحدًا إال هاب أن يقضي بينهما فوعدهما هرم إلى العام سنان الفزاري وإنهما ساقا اإلبل معهما حتى أشتت وأربعت ال

يا هرم وأنت أهل عدل هل يذهبن فضلهم لفضلي إن يفخر األحوص   : القابر فأتيا للوعد وقال لبيد وآان مع عامر يومئذ يرتجز
إني امرؤ من   : م األصل وقال أيضًايومًا قبلي ليذهبن أهله بأهلي ال تجمعن شكلهم وشكلي ونسل آبائهم ونسلي قد علموا أنا آرا

نهنه إليك الشعر يا لبيد واصدد فقد   : مالك بن جعفر علقم قد نافرت غير منفر فقال قحافة بن عوف بن األحوص بن جعفر
ى إني إذا ما نسي الحياء وضاع يوم المشهد اللواء أنم  : ينفعك الصدود ساد أبونا قبل أن تسودوا سوددآم صغيره زهيد ثم قال

وقد حق لي النماء غلى آهول ذآرها سناء إذ ال تزال حلوة آوماء مبقورة لسقبها رغاء لم ينهنا عن نحرها الصفاء لنا عليكم 
أنتم عزلتم عامر بن مالك في سنوات مضر الهوالك يا شر أحياء وشر هالك وآان   : سورة والء المجد والسودد والعطاء ثم قال

فرغب عن إجابته وآان السندري يقال لجدته عيساء   ! أجبه  : فقال عامر للبيد  : فقيل من ذا فقال السندري مع علقمة فارتفع صوته
لما   : وآانت أمة لفاختة ابنة جعفر بن آالب امرأة شريح بن األحوص فوقع عليها شريح فولدت له زبان ويزيد وشهابًا فقال لبيد

أال أينا ما آان شرًا لمالك فال زال يلقى في الحياة المالوما لكيال يكون دعاني عامر ألسبهم أبيت وإن آان ابن عيساء ظالما 
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السندري نديدنا وأشتم أعمامًا عمومًا عماعما وأنشر من تحت القبور أبوة آرامًا هم شدوا علي التمائما لعبت على أآتافهم 
ما   : الدينا ملومًا والئما ووثب الحطيئة فقال وحجورهم وليدًا وسموني وليدًا وعاصما بلى أينا ما آان شرًا لمالك فال زال في

يا عام قد آنت ذا باع ومكرمة لو   : يحسن الحكام بالفضل بعدما بدا سابق ذو غرة وحجول حتى أتى على قصيدة آاملة ثم قال
إال لتنصرف عن  يا عامر آنت أحسب أن لك رأيًا وأن فيك خيرًا وما حبستك هذه األيام  : أن مسعاة من جاريته أمم أحد فقال

أنشدك اهللا والرحم أن ال تفضل   : صاحبك أتنافر رجًال ال تفخر أنت وال قومك إال بآبائه فما الذي أنت به خير منه فقال عامر
هذه ناصيتي لك فاجززها واحتكم في مالي فإن آنت ال بد فاعًال فسو بيني وبينه   ! علي علقمة فواهللا لئن فعلت ال أفلح بعدها أبدًا

فخرج عامر وهو ال يشك أنه سيفضله عليه ثم أرسل إلى علقمة سرًا وقال له مثل ما قال   : ال انصرف فسوف أرى رأييفق
  : لعامر فرد عليه علقمة بما رد به عامر وانصرف وهو ال يشك أنه ينفر عامرًا عليه ثم إن هرمًا أرسل إلى أخيه وبني أخيه

فإذا فرغت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحرها عن علقمة وليطرد بعضكم مثلها إني قائل غدًا بين هذين الرجلين مقالة 
   . فلينحرها عن عامر وفرقوا بين الناس أن ال يكون لهم جماعة

يا هرم ابن األآرمين منصبا إنك قد وليت   : وأصبح هرم فجلس مجلسه وأقبل الناس وأقبل علقمة وعامر حتى جلسا فقال لبيد
م وصوب رأي من تصوبا إن الذي آنت عليه ترتبا لخيرنا خاًال وأما وأبا وعامر خيرهما مرآبا وعامر أدنى أمرًا معجبا فاحك

إنكما يا بني جعفر قد تحاآمتما عندي وأنتما آرآبتي البعير الفحل تقعان األرض معًا فليس منكما واجد   : لقيس نسبا فقال هرم
فعمد بنو هرم وبنو أخيه إلى تلك الجزر فنحروها حيث أمرهم هرم وفرقوا إال وفيه ما ليس في صاحبه و آالآما سيد آريم 

بين الناس ولم يفضل هرم واحدًا منا على صاحبه وآره أن يجلب بذلك شرًا على الفئتين وهما ابنا عم فلما رأى ذلك األعشى 
ا في الحي ذي البهجة الثامر إذا هي شاقك من قتلة أطاللها بالشط فالوتر إلى حاجر وقد رآها وسط أترابه  : خرج وهو يقول

مثل الغصن هيالة تروق عيني ذي الحجا الزائر آدمية صور محرابها بمذهب في مرمر مائر تشفي غليل النفس اله بها حوراء 
تسبي نظر الناظر عهدي بها في الحي قد سربلت هيفاء مثل المهرة الضامر ممشوقة القد غالمية موصوفة بالخلق الطاهر قد 

الثدي على نحرها في مشرق ذي صبح نائر لو اسندت ميتًا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر والفارس الخيل بخيل إذا نهد 
ثار غبار الكبة الثائر سدت بني األحوص لم تعدهم وعامر ساد بني عامر إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والناظر حكمتموه 

أخذ الرشوة في حكمه وال يبالي غبن الخاسر فأعدب الدهر متى سويا آم ضاحك من ذا فقضى بينكم أبلج مثل القمر الزاهر ال ي
ومن ساخر فاقن حياء أنت ضيعته مالك بعد الشيب من عاذر ولست باألآثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر أقول لما جاءني 

قد قلت قوًال فقضى بينكم واعترف المنفور علقم ال تسفه وال تجعلن عرضك للوارد والصادر   ! فخره سبحان من علقمة الفاخر
ومات   : يا هرم أي الرجلين آنت مفضًال لو قال أبو عبيدة  : للنافر وعاش هرم حتى أدرك خالفة عمر رضي اهللا عنه فقال

   . علقمة بحوران وهو والي عمر بن الخطاب

أغدة آغدة   : ته الغدة ومات في بيت سلولية فقالوأما عامر بن الطفيل فأصابته دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصاب
البعير وموت في بيت سلولية وفي هذه القصة مقنع في المنافرة عن غيرها وفي آتاب الريحان والريعان لبعض األندلسيين 

   . جملة من هذه المفاخرات والمنافرات

 النوع الرابع عشر المعرفة بأيام الحروب الواقعة   

  وفيه ثالثة مقاصد

  المقصد األول في وجه احتياج الكاتب إلى ذلك  

أن الكاتب يحتاج إلى معرفة أيام العرب وتسميته األيام التي آانت بينهم ومعرفة يوم آل قبيلة على   : قد ذآر في حسن التوسل
اص وما األخرى وما جرى بينهم من األشعار والمناقضات وذآر فارس مشهور أو ملك مذآور أو واقعة معينة لشخص خ

لما في ذلك من العلم بما يستشهد به من واقعة قديمة أو يرد عليه في مكاتبة من ذآر يوم   : ادعاه آل منهم لنفسه أو ليومه
مشهور أو فارس معين ونحو ذلك مما مضى عليه أمر الجاهلية أو حدث في اإلسالم فإن الكاتب إذا لم يمكن عارفًا بالوقائع 

   . در آيف يجيب عما يرد عليه من مثلها وال ما يقول إذا سئل عنهاعالمًا بما جرى منها لم ي

 

 



 المقصد الثاني في ذآر أيام من ذل  

يوم خزاز خزاز اسم جبل بين البصرة ومكة آانت الواقعة   : ترشد إلى معرفة المقصد منه ومن أشهر ذآرًا وأعظمها حربًا
بة فيه لبني ربيعة عنده فعرفت به وآانت الحرب فيه بين بني ربيعة الفرس وهو ربيعة نزار وبين قبائل اليمن وآانت الغل

فقتلوا من قبائل اليمن خلقًا آثيرًا وآان قائد ربيعة آليب بن ربيعة ملك بني وائل واسمه وائل وآليب لقب عليه وهو من ربيعة 
الفرس وآان قد ملك على بني معد وقبائل جموع العرب وهزمهم وعظم شأنه وبقي زمانًا من الدهر ثم داخله زهو شديد وبغى 

وحش أرض آذا في جواري فال يصاد وال ترد إبل مع   : ر يحمي عليهم مواقع السحاب وال يرعى حماه ويقولعلى قومه فصا
إبله وال توقد نار مع ناره وبقي آذلك حتى قتله جساس بن مرة الوائلي أيضًا ولما قتل آليب توالت الحروب بسبب قتله بين 

هل أخو آليب وقائد بني بكر مرة أبو جساس المقدم ذآره فكان بينهم بني تغلب وبين بكر ابني وائل وآان قائد بني تغلب مهل
يوم عنيزة وتكافأ فيه الفريقان ثم آان بينهم يوم واردات وانتصر فيه بنو تغلب على بكر ثم آان بينهم يوم الحنو وانتصرت فيه 

حتى ظنوا أنهم قد بادوا ثم آان بكر على تغلب ثم آان بينهم يوم العصيات وانتصرت فيه تغلب على بكر وأصيب بنو بكر 
   . بينهم يوم قضة وهو يوم التحالق آثر فيه القتل لين الفريقين في أيام أخر لم يشتد فيها القتال

   . غيرهم المشهورة يوم عين أباغ ومن أيام

وعين أباغ موضع يقال له ذات الخيار وآان الحرب فيه بين غسان ولخم وآان قائد غسان الحارث الذي طلب أدرع امرئ 
القيس وقيل غيره وآان قائد لخم المنذر بن ماء السماء بغير خالف وفي هذا اليوم قتل المنذر وانهزمت لخم وتبعتهم غسان إلى 
ج حليمة وآان بين غسان ولخم أيضًا وآان من أعظم األيام وأشدها حربًا بلغت الجيوش ويوم مر   . الحيرة وأآثروا فيهم القتل

   . فيه عددًا آثيرًا وعظم الغبار حتى قيل إن الشمس احتجبت وظهرت الكواآب التي في غير جهة الغبار

ارس آنانة وبه يضرب المثل في ويوم الكديد وآان بين آنانة وسليم وانتصرت فيه سليم على آنانة وقتل فيه ربيعة بن مكدم ف
   . الشجاعة وآان يعقر على قبره في الجاهلية ولم يعقر على قبر غيره

شراحيل وسلمة ابني الحارث بن عمرو الكندي   : ويوم الكالب األول والكالب موضع بين البصرة والكوفة وآان بين األخوين
غر وآان معه تغلب وائل وغيرهم واشتد القتال بينهم و انتصر وشراحيل هو األآبر وآان معه بكر وائل وغيرهم وسلمة األص

   . سلمة وتغلب على شراحيل وبكر وانهزم شراحيل وتبعته خيل أخيه فقتلوه

   . ويوم الكالب الثاني وآان بين بكر ووائل

ائل بسبب الحيرة وظفر ويوم أوارة وأوارة اسم جبل وآانت الحرب فيه بين المنذر ابن امرئ القيس ملك الحيرة وبين منذر و
فيه المنذر وأقسم أنه ال يزال يذبحهم حتى يسيل دمهم من رأس أوارة إلى حضيضه وبقي يذبحهم والدم يجمد فسكب عليه ماء 

   . حتى سال الدم من رأس الجبل إلى حضيضة وبرت يمينه

آالب وبني دارم وبني ماوية وبني ويوم رحرحان ورحرحان اسم واد بالحجاز وآانت الحرب فيه بين األحوص بن جعفر بن 
معبد بن زرارة وبني تميم وانهزمت فيه بنو تميم ومن معهم وأسر معبد بن زرارة وقصد أخوه لقيط بن زرارة أن يستفكه فلم 

   . يقدر وعذبوا معبدًا حتى مات

   . ويوم شعب جبلة وشعب جبلة هضبة حمراء بين الشريف والشرف

وقعة رحرحان المتقدمة ومضى لها سنة وذاك في العام الذي ولد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وآان من شأنه أنه لما انقضت

استنجد لقيط بن زرارة التميمي بني ذبيان لثأر أخيه فأنجدته وتجمعت بنو تميم غير بني سعد وخرجت معه بنو أسد وسار بهم لقيط إلى 

ت بنو عامر وبنو عبس أموالهم في شعب جبلة فحضرهم لقيط فخرجوا عليه من بني عامر وبني عبي في طلب ثأر أخيه معبد فأدخل  

الشعب وآسروا جمائع لقيط وقتلوا لقيطًا وأسروا أخاه حاجب بن زرارة وانتصرت بنو عامر وبنو عبس نصرًا عظيمًا وقتل أيضًا من بني 

  . همذبيان وبني تميم ومن بني أسد جمعة مستكثرة وآان هذا اليوم من أعظم أيام
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في الجاهلية عهدا وآان في سنة أربعين من مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويوم ذي قار وهو أقرب الوقائع المشهورة 
   . وقيل عام بدر

وآان من حديثه أن آسرى أبرويز غضب على النعمان بن المنذر ملك الحيرة فحبسه فهلك في الحبس وآان النعمان قد أودع 
رويز يطلبها من هانئ فقال هذه أمانة والحر ال يسلم حلقته وهي السالح والدروع عند هانيء بن مسعود البكري فأرسل أب

  : أمانته وآان أبرويز لما أمسك النعمان جعل مكانه في ملك الحيرة إياس بن قبيصة الطائي فاستشار أبرويز أيأسًا فقال إياس
  : ألوه نصحًا فقال إياسإنه من أخوالك ال ت  : المصلحة التغافل عن هانيء بن مسعود حتى يطمئن ونتبعه فندرآه فقال أبرويز

رأي الملك أفضل فبعث أبرويز الهزبران في ألفيبن من األعاجم وبعث ألفًا من بهراء فلما بلغ بكر بن وائل خبرهم أتوا مكانًا 
من بطن ذي قار فنزلوه ووصلت إليهم األعاجم واقتتلوا ساعة فانهزمت األعاجم هزيمة قبيحة فيروى أن النبي صلى اهللا عليه 

ي عبيدة مصنف مفرد في أيام العرب وقد أورد منها ابن عبد ربه في آتاب العقد جملة مستكثرة وفي آخر آتاب األمثال وألب
   . للميداني نبذة محررة من ذلك وليس بنا حاجة إلى استيعابها هنا

ل الكوفة وبين عائشة أم وأما الحروب الواقعة في صدر اإلسالم فمنها وقعة الجمل وآانت بين علي آرم اهللا وجهه ومعه أه
المؤمنين رضي اهللا عنها وآانت راآبة يومئذ على جمل اسمه عسكر وبه عرفت الوقعة وقتل بين الفريقين خلق آثير وآانت 

   . النصرة فيه لعلي ومن معه

م و آان ومنها وقعة صفين وآانت بين عي آرم اهللا وجهه ومعه أهل العراق وبين معاوية بن أبي سفيان ومعه أهل الشا
ابتداؤها في سنة ست وثالثين وآان مندة مقامهم بصفين مائة وعشرة أيام أوقعوا فيها وقعات آثيرة قيل تسعين وقعة وآانت 

عدة القتلى بينهم فيما يقال من أهل الشام خمسة وأربعين ألفًا ومن أهل العراق ستة وعشرين ألفًا منهم ستة وعشرون من أهل 
ع علي رضي اهللا عنه وقاتل حتى قتل وقد ثبت في الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدر وآان عمار بن ياسر م

ومضت عليهما مدة وعلي رضي اهللا عنه على العراق ومعاوية على الشام ومصر إلى أن   " يقتل عمارًا الفئة الباغية   "   : قال
   . قتل علي رضي اهللا عنه

ن ذلك فإن ذلك محمول على اجتهادهم واإلمساك عما ومنها وقعة مرج راهط وآان من وال حاجة بنا إلى الخوض في أآثر م
حديثها أنه لما هلك يزيد ين معاوية آان سعيد بن بحدل على قنسرين فوثب عليه زفر بن الحارث فأخرجه منها وبايع عبد اهللا 

لغادر الفاجر وحصر فضحك الناس من قوله وآان حسان الحمد هللا الذي أقعدني مقعد ا  : بن الزبير فلما قعد زفر على المنبر قال
بن بحدل على فلسطين واألردن فوثب ناتل بن قيس الجذامي على روح ابن زنباع فأخرجه من فلسطين وبايع ابن الزبير وآان 

م عليه النعمان بن بشير على حمص فبايع البن الزبير وآان الضحاك بن قيس على دمشق فجعل يقدم رجًال ويؤخر أخرى فقد
مروان بن الحكم فقال الضحاك هل لك أن تقدم على ابن الزبير ببيعة أهل الشام قال نعم ووافق على ذلك بنو أمية واليمانيون 

اآتبوا إلى حسان بن بحدل فيسير من   : فلما فشا ذلك أرسل الضحاك إلى بني أمية تصدر إليهم وقال لمروان وعمرو بن سعيد
ونسير نحن من هنا حتى نلقاه فننظر هناك رجًال ترضونه فلما استقلت رايات الضحاك من دمشق األردن حتى ينزل الجابية 

قالت القيسية ال نصحبك دعوتنا إلى بيعة ابن الزبير وهو رجل هذه األمة فلما بايعناك خرجت تابعًا لهذه األعراب بني آلب 
بل حسان حتى لقي مروان فسار مع مروان حتى لقوا فأجابهم إلى إظهار بيعة ابن الزبير وسار حتى نزل مرج راهط وأق

   . الضحاك وهم نحو من سبعة آالف والضحاك في نحو ثالثين ألفًا واقتتلوا فقتل الضحاك وقتل معه أشراف من قريش

لحرب والعلم في آيفة استعمال الكات ذآر هذه الوقائع في آالمه ال يخفى أن الكاتب المترشح للكتابة إذا آان من المعرفة بأيام ا
بتفاصيل أخبارها ون يعد من فرسان حروبها ومصاقع خطبائها ومفلقي شعرائها وما جرى بينهم في ذلك من الخطب 

من ذآر أيام مشهورة أو   : واألشعار والمناقضات آان مستعدًا لما يستشهد به من واقعة قديمة وأو يريد عليه في مكاتبة أو شعر
إذا افتخرت يومًا تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقب   : ام الطائي يمدح بني شيبانذآر فارس معين آما قال أبو تم

فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب يشير إلى أن حاجب بن زرارة التميمي وفد على آسرى في 
له من أنت قال سيد العرب قال ألم تقل بالباب سنة جدب فقال الحاجب من أنت قال رجل من العرب فلما دخل على آسرى قال 

إنك رجل من العرب قال آنت بالباب رجًال منهم فلما حضرت بين يدي الملك سدتهم فمأل فمه درًا وشكا إليه محل الحجاز 
عطاه وطلب منه حمل ألف بعير برًا على أن يعيد قيمتها فقال وما تراهنني على ذلك قال قوسي فاستعظم همته وقال قبلت وأ

   . حمل ألف بعير برًا ومات حاجب فأحضر بنوه المال بعد موته وطلبوا من قوس أبيهم فافتخرت تميم بذلك

   . يا بني شيبان في يوم ذي قار أبدتم جيوش آسرى الذي استرهن قوس حاجب  : فأشار أبو تمام في بيته إلى هذه المنقبة يقول
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لو جاوره آليب ما طرق حماه أو استجار به أحد من الدهر   : آتابه قالئد العقيانوآما قال أبو نصر الفتح بن خاقان في خطبة 
حماه أو آان بوادي األخرم لطاف به ربيعة وأحرم أو استنجده الكندي ما آساه المالءة أو آان حاضرًا بسطام لما خر على 

   . اآلالءة

الزيني أبي يزيد الدودار الذي من أجله وضعت فلو لقيه  وآما قلت في المفاخرة بين السيف والقلم عند التعرض لذآر المقر
   . فارس عبس لولى عابسًا

   . أو طرق حمى آليب لبات من حماه آيسأ أو قارعه ربيعة بن مكدم لعالع بالسيف مفرقه أو نازله بسطام لبدد جمعه وفرقه

   . إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى وانتظم في هذا السلك

وإذا لم يكن صاحب هذا الفن عارفًا بكل يوم من هذه األيام عالمًا بما جرى فيها لم يدر آيف يجيب عما   : لتوسلقال في حسن ا
   . يرد عليه من مثلها وال ما يقول إذا سئل عنها

   . وحسبه ذلك نقصًا في صناعته وقصورًا عما يتعين عليه من معرفته وحسن الجواب عنه عند السؤال عنه  : قال

إنها   : الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام فقد قال الوزير ضياء الدين بن األثير رمه اهللا في المثل السائر وأما
وال يعد البر برًا حتى يلحق الغيب بالحضور ويصل من لم   : آاألمثال في االستشهاد بها وذآر لها أمثلة منها قوله من آتاب

   . الشاهد من رم اإلحسان ولهذا نابت شمال رسول اهللا عن يمين عثمانيصله بجزاء وال شكور فزنة الغائب ب

يشير إلى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم في بيعة الحديبة آان قد أرسل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه إلى مكة في حاجة ولم 
ذه عن عثمان وشمالي خير من يمينه ه  " يحضر البيعة فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده الشمال على اليمين وقال 

 "  .   

يشير بذلك إلى أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه استدعى أبا موسى األشعري ومن يليه من العمال وآان منهم الربيع بن 
زياد الحارثي فذهب الربيع بن زياد إلى بعض موالي عمر وسأله عما يروج عنده ونيفق عليه فأشار إلى خشونة العيش فمضى 

وليس جبة صوف وعمامة رثاء وخفا مطابقًا وحضر بين يديه في جملة العمال فصوب عمر نظره وصعده فلم يقع إال عليه 
   . فأدناه وسأله عن حاله ثم أوصى أبا موسى األشعري به

سف بن ومنها قوله في معارضة آتاب القاضي الفاضل إلى ديوان الخالفة يعدد فيه مساعي الملك الناصر صالح الدين يو
ومن جملتها ما فعل الخادم في الدولة المصرية وقد قام بها منبر وسرير وقالت   : أيوب وما قاساه في الفتوح من األهوال وهو

   . منا أمير ومنكم أمير فرد الدعوة العباسية إلى معادها وأذآر المنابر ما نسيته بها من زهو أعوادها

ر في اليوم الذي مات فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة الة سعد يشير بذلك إلى ما تقدم من اجتماع األنصا
منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر رضي اهللا   : بن عبادة وآيف ذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وقال الحباب بن المنذر

   . ال ولكنا األمراء وأنتم الوزراء  : عنه

النوع الخامس عشر في أوابد العرب وهي أمور آانت العرب   : ا المجرى وينتظم في هذا السلكإلى غير ذلك مما يجري هذ
عليها في الجاهلية بعضها يجري مجرى الديانات وبعضها يجري مجرى االصطالحات والعادات وبعضها يجري مجرى 

دهم اإلخبار عن أمور غيبية بواسطة منها الكهانة وآان موضوعها عن  : الخرافات وجاء اإلسالم بإبطالها وهي عدة أمور
   . استراق الشياطين السمع من السماء وإلقاء ما يستمعونه من الغيبات إليهم

   . وقد آان في العرب قبل البعثة عدة آهنة تعتمد العرب آالمهم ويرجعون إلى حكمهم فيما يخبرون به
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الفاآه بن المغيرة المنخزومي وآان له بيت للضيافة  ومن عجيب أخبارهم في ذلك أن هند ابنة عتبة بن ربيعة آانت تحت
يغشاه الناس من غير إذن فخال تالبيت يومًا فاضطجع الفاآه هو وهند فيه ثم نهض الفاآه لبعض حاجته وأقبل رجل ممن آان 

   . يغشى البيت فولجه فلما رآها ولى هاربًا وأبصره الفاآه فأقبل إلى هند فرآضها برجله وهي نائمة فانتبهت

وتكلم الناس   ! فقال من ذا الذي خرج من عندك فقالت لم أر أحدًا وأنت الذي أنبهتني فقال لها اذهبي إلى بيت أبيك فأقيمي عنده
فيها فقال له أبوها إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم فحاآمني إلى بعض آهان اليمن فخرجا في جماعة من قومهما إلى آاهن من 

إنكم تأتون بشرًا يصيب ويخطئ وال آمنه أن   : ونسوة أخر فلما شارفوا بالد الكاهن قالت هند ألبيهاآهان اليمن ومعهما هند 
يسمني ميسمًا يكون علي سبة فقال أبوها سأختبره لك فصفر لفرسه حتى أدلى فأدخل في إحليله حبة حنطة وشد عليها بسير 

ر وقد خبأت لك خبأ أختبرك به فانظر ما هو فقال ثمرة في آمرة فقال إنا قد جئناك في أم  : فلما دخلوا على الكاهن قال له عتبة
أريد أبين من هذا فقال حبة بر في إحليل مهر فقال له انظر في أمر هؤالء النسوة فجعل يدنو من إحداهن فيضرب بيده على 

اسمه معاوية فنهض إليها الفاآه  انهضي غير رسحاء وال زانية ولتلدن ملكًا  : آتفها ويقول انهضي حتى دنا من هند فقال لها
   . فأخذ بيدها فجذبت يدها من يده

فواهللا ألحرص على أن يكون من غيرك فتزوجها أبو سفيان ابن حرب فولدت له معاوية فكان من أمره ما   ! وقالت إليك عني
   . آان إلى أن انتهت به الحال إلى الخالفة

   . اهللا عليه وسلم قرب ظهوره منهم سطيح الكاهن وغيرهوقد أخبر جماعة من الكهنة بمبعث النبي صلى 

ولما بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم حرست السماء ومنعت الشياطين من استراق السمع آما أخبر تعالى بقوله :   "  وأنا آنا نقعد 
   .منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن يجد له شهابًا رصدا  "  

وهما في معنى واحد وأصله أنهم آانوا إذا أرادوا فعل أمر أو ترآه زجروا الطير حتى يطير فإن طار   : ومنها الزجر والطيرة
يمينًا آان له حكم وإن طار شماًال آان له حكم وإن طار إمامًا آان له حكم وإن طار من فوق رأسه آان له حكم ومن ثم سميت 

من اسم الطير وأآثر ما عولوا عليه من ذلك الغراب ثم تعدوه إلى غير الطير من الحيوان ثم جاوزا ذلك إلى ما  الطيرة أخذًا
   . يحدث في الجمادات من آسر أو صدع أو نحو ذلك وربما انتهى بعض الزجر إلى حد الكهانة

افة خرج في حاجة له ومعه سقاء من لبن وهم بطن من العرب يعرفون بالعي  : ومما يحكى من زجر الطير أن رجًال من لهب
فسار صدر يومه فعطش فأناخ ليشرب فإذا غراب فنعب فأثار راحلته ثم سار حتى آان وقت الظهيرة أناخ ليشرب فنعب 

   . الغراب وتمرغ في التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه ثعبان عظيم فقتله

قع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليها فأثار من تحتها آنزًا ثم سار فإذا غراب واقع على سدرة فصاح به فو
أثر راحلتك وإال فلست بابني   : فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت قال سرت صدر يومي فأنخت أشرب فنعب الغراب فقال

تراب فقال اضرب السقاء وإال قال فعلت قال ثم ماذا قال سرت حتى وقت الظهيرة فأنخت ألشرب فنعب الغراب وتمرغ في ال
   . فلست بابني

   . قال فعلت فوقع على صخرة قال أثر ما تحتها وإال فلست بابني قال فعلت فوجدت آنزًا

وقوله صلى اهللا عليه   " أقروا الطير في وآناتها   " وقد وردت السنة بإبطال حكم الزجر والطيرة بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
   .  " ويعجبني الفأل وهي الكلمة الطيبة أسمعها   " واستحسن صلى اهللا عليه وسلم الفأل فقال   " وال طيرة  وال عدوى  " وسلم 

   . وقد فرق العلماء بين الفأل والطيرة بأن الطيرة تقصد والفأل يأتي من غير قصد

سب قداح يربونها لكل قدح منها نصيب وهو ضرب من القمار آانوا يقتسمون به لحم الجزر التي يذبونها بح  : ومنها الميسر
سبعة منها لها حظ إن فازت وعليها غرم إن خابت بقدر مالها من الحظ عند الفوز وأربعة منها   : معلوم وهي أحد عشر قدحًا

   . تثقل بها القداح ال حظ لها إن فازت وال غرم عليها إن خابت
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وهو قدح في صدره حز واحد وله نصيب واحد في   : خابت فأولها الفذفأما السبعة التي لها الحظ إن فازت وعليها الغرم إن 
   . األخذ والغرم

   . والثاني التوأم وفي صدره حزان وله نصيبان في األخذ والغرم

   . والثالث الضريب ويسمى الرقيب وفيه ثالثة حزوز وله ثالثة أنصباء

   . والرابع الحلس وفيه أربعة حزوز وله أربعة أنصباء

   . لخامس النافس وفيه خمسة حزوز وله خمسة أنصباءوا

   . و السادس المسبل ويسمى المصفح أيضًا وفيه ستة حزوز وله ستة أنصباء

   . والسابع المعلى وفيه سبعة حزوز وله سبعة أنصباء وهو أوفرها حظًا ولذلك يضرب به المثل في الحظ فيقال قدحه المعلى

لقداح فهي السفيح والمنيح والمضعف والوغد وآان طريقهم في ذلك أن القوم يجتمعون فيشترون وأما األربعة التي تثقل بها ا
جزورًا فينحرونها ويفصلونها على عشرة أجزاء ويستهمون فيها على سبعة أنصباء ال أآثر وتسمى األنصباء فيها األيسار فإن 

ا وعليه غرمها فإذا جزؤا الجزور على ذلك أتوا برجل آانوا أقل من سبعة وأراد أحدهم قدحين أو أآثر أخذ وآان له فوزه
يسمونه الحرضة من شأنه أنه لم يأآل لحمًا قط بثمن ويؤتى بالقداح فتشد مجموعة في قطعة جلد تسمى الربابة ثم يلف 
المجول الحرضة على يده اليمنى ثوبًا لئال يجد مس قدح له مع صاحبه هوى فيحابيه في إخراجه ثم يؤتى بثوب أبيض يسمى 

فيبسط بين يدي الحرضة ويقوم على رأسه رجل يسمى الرقيب ويدفع ربابة القداح إلى الحرضة وهو محول الوجه عنها فيأخذ 
الربابة التي تجمع فيها القداح إلى الحرضة وهو محول الوجه عنها فيأخذ الربابة التي تجمع فيها القداح ويدخل يده تحت الثوب 

ها قدح يناوله دفعه إلى الرقيب فإذا آان مما ال حظ له رد إلى الربابة فإن خرج بعده المسبل مثًال أخذ فينكر القداح فإذا نهد في
الثالثة الباقية وغرم الذين خابوا ثالثة أنصباء من جزور آخر وعلى ذلك أبدًا يفعل بمن فاز ومن خاب فربما نحروا عدة جزر 

رم على الذين خابوا وآان عندهم أنه ال يحل للخائبين أن يأآلوا من ذلك اللحم وال يغرم الذين فازوا من ثمنها شيئًا وإنما الغ
شيئًا فإن فاز قدح الرجل فأرادوا أن يعيدوا قدحه ثانية على خطإ فعلوا ذلك به وقد نظم الصاحب إسماعيل بن عباد أسماء 

ب الفذ والتوأم والرقيب والحلس ثم النافس المصيب إن القداح أمرها عجي  : القداح التي لها النصيب فوزًا وغرمًا في أبيات فقال
وهي ضرب من الطيرة آانوا إذا   : والمصفح المشتهر النجيب ثم المعلى حظه الرغيب هاك فقد جاء بها الترتيب ومنها األزالم

م وعلى بعضها ال أرادوا فعل أمر وال يدرون ما األ مر فيه أخذوا قداحًا مكتوبًا على بعضها افعل ال تفعل وعلى بعضها نع
وعلى بعضها خذ وعلى بعضها سر وعلى بعضها سريع فإذا أراد أحدهم سفرًا مثًال أتى سادن األوثان فيضرب له بتلك القداح 

فما خرج له عمل به وإذا شكوا في نسب رجل أجالوا القداح وفي بعضها مكتوب   ! اللهم أيها آان خيرًا له فأخرجه  : ويقول
   . وب ملحق فإن خرج الصريح أثبتوا نسبه وإن خرج الملحق نفوهصريح وفي بعضها مكت

وإن آان بين اثنين اختالف في حق سمى آل منهما له سهمًا وأجالوا القداح فمن خرج سهمه فالحق له وقد نهى اهللا تعالى عن 
   .  "ذلك بقوله  "  وأن تستقسموا باألزالم  

   . ومنها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

فأما البحيرة فكانت الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن عمدوا إلى الخامس منها ما لم يكن ذآرًا فشقوا أذنها وترآوها فال يجز لها 
   . وبر وال يحمل عليها شيء وال يذآر عليها إن ذآيت اسم اهللا تعالى وتكون ألبانها للرجال دون النساء

   . بهيمة أو عبدًا فيكون حرامًا أبدًا وتكون منافع ذلك للرجال دون النساء  : وأما السائبة فكان الرجل يسيب الشيء من ماله

وأما الوصيلة فكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع فإن آان ذآرًا ذبح وإن آان أنثى ترآت في الغنم وإن آان 
   . اها فحرما جميعًا وآانت منافعهما ولبن األنثى منهما للرجال دون النساءذآرًا وأنثى قيل وصلت أخ
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وأما الحام فكان الفحل إذا صار من أوالده عشرة أبطن قالوا حمى ظهره فيترك وال يحمل عليه شيء وال يرآب وال يمنع ماء 
   .وال مرعى وقد أخبر اهللا تعالى ببطالن ذلك بقوله :   "  ما جعل اهللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام  "  

آان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة عمد إلى البعير الذي آملت به مائة فأغلق ظهره بأن ينزع شيئًا من   : ومنها إغالق الظهر
   . فقراته ويقعر سنامه آي ال يرآب ليعلم أن إبل صاحبه قد أمأت

   . ومنها التفقئة والتعمية

وهي التفقئة فإن زادت على ذلك فقأ العين األخرى وهي التعمية ويزعمون أن   : آان الرجل إذا بلغت إبله ألفًا فقأ عين الفحل
كاح زوجة وهو ن  : وهبتها وأنت ذو امتنان تفقأ فيها أعين البعران ومنها نكاح المقت  : ذلك يدفع العين عن اإلبل قال الشاعر

األب وآان من شأنها فيه أن الرجل إذا مات قام أآبر ولده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها فإن لم يكن له فيها حاجة 
يزوجها بعض إخوته بمهر جديد فكانوا يتوارثون النكاح آما يرثون المال فأنزل اهللا تعالى :   "  ال يحل لكم أن ترثوا النساء آرهًا 

 "  .   

آانت المرأة في   : وال تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء إال ما قد سلف إنه آان ومنها رمي البعرة  "   : وحرم زوجة األب بقوله
حمار   : ثم يؤتى بدابة الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشًا يعين خصًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمضي عليها سنة

أو شاة أو طيرن فتفتض به أي تتمسح به فقلما تفتض بشيء إال مات ثم تخرج بعد ذلك فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع ما 
شاءت من طيب أو غيره فنسخ اإلسالم ذلك بقوله تعالى :   "  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 

   .وعشرا  "  

   . ومنها وأد البنات وهو قتلهن

آانوا يقتلونهن خشية العار وممن فعل ذلك قيس بن عاصم المنقري وآان من وجوه قومه ومن ذوي المال وآان سبب ذلك أن 
آل امرأة اختارت أباها ردت إليه وآل   : هم فقال النعمانالنعمان بن المنذر أغزاهم جيشًا فسبوا ذراريهم فأناب القوم وسألوه في

من اختارت صاحبها ترآت معه فكلهن اخترن آباءهن إال ابنة لقيس بن عاصم فإنها اختارت صاحبها عمرو بن الجموح فنذر 
   . قيس أنه ال يولد له ابنة إال قتلها فكان يقتلهن بعد ذلك

   .  "وورد القرآن بإعظام ذلك بقوله :   "  وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت  

  : ومنها قتل األوالد خشية اإلمالق والفاقة فكان الرجل منهم يقتل ولده مخافة أن يطعم معه إلى أن نهى اهللا تعالى عن ذلك بقوله
   . "  وال تقتلوا أوالدآم خشية إمالق نحن نرزقهم وإياآم إن قتلهم آان خطًأ آبيرًا  "  

ومنها حبس الباليا آانوا إذا مات الرجل يشدون ناقته إلى قبره ويقبلون برأسها إلى ورائها ويغطون رأسها بوليه وهي البرذعة 
آالباليا   : ت معه في المعاد ليرآبها قال أبو زبيدفإذا أفلتت لم ترد عن ماء وال مرعى ويزعمون أنهم إذا فعلوا ذلك حشر

رؤوسها في الواليا مانحات السمو حر الخدود ومنها الهاة آانوا يزعمون أن اإلنسان إذا قتل ولم يطالب بثأره خرج من رأسه 
منقصتي أضربك يا عمرو إال تدع شتمي و  : اسقوني اسقوني حتى يطالب بثأره قال ذو األصبع  : طائر يسمى الهامة وصاح

حتى تقول الهامة اسقوني ومنها تأخير البكاء على المقتول لألخذ بثأره آان النساء ال يبكين المقتول منهم حتى يؤخذ بثأره فإذا 
من آان مسرورًا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار يجد النساء حواسرًا يندبنه يلطمن حر   : أخذ به بكينه حينئذ قال الشاعر

آان الرجل منهم إذا ضل في الفالة قلب ثيابه وحبس ناقته وصاح في أذنها آأنه يومئ   : األسحار ومنها تصفيق الضالالوجه ب
الوحا الوحا النجاء النجاء هيكل الساعة الساعة إلي إلي عجل ثم يحرك ناقته فيزعمون أنها   : إلى إنسان وصفق بيديه قائًال
   . تهتدي إلى الطريق حينئذ

   . يريد إذا ساء ظنه حين يضل  : عرقال الشا

آانوا يزعمون أن الغول تتراءى ألحدهم في الفالة فيتبعها فتستهويه وربما ادعى أحدهم أنه قابلها وقاتلها قال   : ومنها الغول
فقلت لها أال من مخبر فتيان فهم بما القيت عند رحا بطان بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب آالصحيفة صحصحان   : تأبط شرًا
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آالنا نضو أرض أخو سفر فخلي لي مكاني فشدت شدة نحوي فأهوت لها آفي بمصقول يماني فأضربها بال دهش فخرت 
آانوا يزعمون أن الجن ترآب الثيران فتصد البقر عن الشرب   : صريعًا لليدين وللجران ومنها ضرب الثور ليشرب البقر

اك الثور يضرب بالهرواى إذا ما عافت البقر الظماء ومنها تعليق سن الثعلب آذ  : فيضربون الثور ليشرب البقر قال الشاعر
آانوا يزعمون أن الصبي إذا خيف عليه نظرة أو خطفة فعلق عليه شيء من ذلك سلم من آفته   : وسن الهرة وحيض السمرة

آانوا يعلقونه على أنفسهم ويزعمون أنه   : بومنها تعليق آعب األرن  : وأن الجنية إذا أرادته لم تقدر عليه قالت امرأة تصف ولدًا
وال ينفع التعشير إن حم واقع وال ودع   : وقاية من العين والسحر قائلين إن الجن تنفر من األرنب لكونها تحيض قال الشاعر

حلي من األساور آانوا إذا لسع فيهم إنسان علقوا عليه ال  : يغني وال آعب أرنب ومنها تعليق الحلي على السليم وهو الملسوع
يسهد من وقت العشاء سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع ومنها   : وغيرها ويترآونه سبعة أيام ويمنع من النوم فيفيق قال النابغة

 آانوا يزعمون أن المرأة المقالت وهي التي ال يعيش لها ولد إذا وطئت قتيًال شريفًا بقي أوالدها قال بشر  : وطء المقاليت القتلى
آانوا يزعمون   : يظل مقاليت النساء يطأنه يقلن أال يلقى على المرء مئزر ومنها مسح الطارف عين المطروف  : بن أبي خازم

بإحدى جاءت من   : أن الرجل إذا طرف عين صاحبه فهاجت فمسح الطارف عين المطروف سبع مرات يقول في آل مرة
   . ن المدينة إلى سبع سكن هيجانهاالمدينة باثنتين جاءتا من المدينة بثالث حئن م

آانوا يزعمون أن اإلبل إذا أصابها عر وهو الجرب فكووا صحيحًا إلى جانبه   : ومنها آي السليم من اإلبل ليبرأ الجرب منها
الرجل إذا  آانوا يقولون إن  : ومنها ذهاب الخدر من الرجل  : ليشم رائحته بريء وربما زعموا أنه يؤمن معه العدوى قال النابغة

إذا خدرت رجلي ذآرت ابن مصعب فإن قلت عبد   : خدرت رجله فذآر أحب الناس إليه ذهب عنه الخدر قالت امرأة من آالب
آانوا يرون أن الفتى إذا ظهر فيبه الحلى بشفته   : اهللا أجلى فتورها ومنها الحلى عن الصبيان بجباية الحي وإطعامه الكالب

الحلى الحلى فيلقى في منخله من هنا تمرة ومن   : خذ منخًال على رأسه ويمر بين بيوت الحي ويناديوهي بثور تنبت بالشفة فيأ
   . هناك آسرة ومن هنا قطعة لحم فإذا امتألة نثره بين الكالب فيذهب عنه الحلى

ه رداءه ويشق عليها برقعها فسد زعموا أن المرأة إذا أحبت رجًال أو أحبها ولم تشق علي  : ومنها شق الرداء والبرقع لدوام الحبة
إذا اشق برد شق بالبرد برقع دواليك حتى آلنا غير البس فكم قد شققنا من رداء محبر ومن برقع عن طفلة   : حبهما قال الشاعر

مه إن الغالم إذا أثغر فرمى سنه في عين الشمس بسبابته وإبها  : يقولون  : غير عانس ومنها رمي سن الصبي المثغر في الشمس
بدلته الشمس من منبته بردًا أبيض مصقول األشر   : وقال أبدليني بها أحسن منها أمن على أسنانه العوج والفج والنغل قال طرفة

زعموا أن الرجل إذا أراد دخول قرية فخاف وباءها فوقف على بابها قبل أن يدخلها فعشر آما ينهق الحمار ثم   : ومنها التعشير
  : لعمري لئن عشرت من خشية الردى نهاق حمير إنني لجزوع ومنها عقد الرتم  : قال عروة بن الورد دخلها لم يصبه وباؤها

وهو نبت معروف آان الرجل إذا أراد سفرًا عمد إلى رتم فعقده فإن رجع ورآه معقودًا اعتقد أن امرأته لم تخنه وإن رآه 
وهي   : بًا بمفرقه وغره جلفها والعقد للرتم ومنها اعتبار دائرة المهقوعخانته لما رأت شي  : محلوًال اعتقد أنها خانته قال الشاعر

دائرة تكون في عنق الفرس يقال لها الهقعة على ما يأتي ذآره في الكالم على الخيل في الطرف اآلتي آانوا يزعمون أن 
ق المهقوع بالمرء أنعظت حليلته إذا عر  : الفرس المهقوع إذا عرق تحت صاحبه اغتلمت حليلته وطلبت الرجال قال الشاعر

آان من عادتهم إذا أرسلوا خيًال على صيد فسبق أحدها خضبوا صدره   : وازداد حرًا عجانها ومنها خضاب نحر الفرس السابق
آانوا إذا   : آأن دماء العاويات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل ومنها جز ناصية األسير  : بدم الصيد عالمة له قال الشاعر

روا رجًال ثم منوا عليه فأطلقوه جزوا ناصيته ووضعوها جزرنا نواصي فرسانهم وآانوا يظنون أن ال تجزا أس  

النوع السادس عشر في معرفة عادات العرب وهي صنفان الصنف األول نيران العرب قد ذآر أبو هالل العسكري في آتابه 
   . وهي نار توقد بالمزدلفة من مشاعر الحج ليراها من دفع من عرفة  : األولى نار المزدلفة  : األوائل للعرب ثالثة عشرة نارًا

   . وأول من أوقدها قصي بن آالب فهي توقد إلى اآلن

آانوا في الجاهلية األولى إذا احتبس المطر جمعوا البقر وعقدوا في أذنابها وعراقيبها السلع والعشر   : الثانية نار االستمطار
أداعل أنت بيقورًا مسلعة   : وعر ويشعلون فيها النار ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر قال الشاعرويصعدون بها في الجبل ال

آانوا إذا أرادوا عقد حلف أو قدوا النار وعقدوا الحلف عندها ويذآرون خيرها   : وسيلة منك بين اهللا والمطر الثالثة نار الحلف
   . العقدويدعون بالحرمان من خيرها على من نقض العهد وحل 

   . وإنما آانوا يخصون النار بذلك ألن منفعتها تختص باإلنسان ال يشارآه فيها شيء من الحيوان غيره  : قال العسكري
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   . وهي نار آانوا يوقدونها خلف من يمضي وال يحبون رجوعه  : الرابعة نار الطرد

   . وقدوا نارًا على جبلهم ليبلغ الخبر أصحابهمآانوا إذا أرادوا حربًا أو توقعوا جيشًا أ  : الخامسة نار الحرب

آانت في بالد عبس فإذا آان الليل تضيء نار تسطع وفي النهار دخان مرتفع وربما بدر منها عنق   : السادسة نار الحرتين
   . فأحرق من مر بها فحفر خالد بن سنان النبي فدفنها فكانت معجزة له

   . ر فيتبعها فتهوي به الغول على زعمهم آما تقدم في الكالم على أوابد العربترفع للمتقف  : السابعة نار السعالي

   . وهي نار توقد للظباء تغشاها إذا نظرت إليها  : الثامنة نار الصيد

له فكر  وهي نار توقد إذا خافوا األسد لينفر عنهم فإن من شأنه النفار عن النار يقال إنه إذا رأى النار حدث  : التاسعة نار األسد
   . يصده عن قصده

   . وهي نار توقد ليًال ليراها األضياف فيهتدوا إليها  : العاشرة نار القرى

   . آانوا يوقدون النار للملسوع إذا لدغ  : الحادية عشرة نار السليم وهو الملسوع

موا فيشتد األمر بهم فيؤديهم ويساهرونه بها وآذلك المجروح إذا نزف دمه والمضروب بالسياط ومن عضه الكلب آي ال ينا
   . إلى التهلكة

آان الملوك منهم إذا أسروا نساء قبيلة خرجت إليهم السادة منهم للفداء أو االستيهاب فيكرهون أن   : الثانية عشرة نار الفداء
   . لعرضهنيعرضوا النساء نهارًا فيفتضحن أو في الظلمة فيخفى قدر ما يحبسونه ألنفسهم من الصفي فيوقدون النار 

   . وهي النار يسم بها الرجل منهم إبله فيقال له ما سمة إبلك فيقول آذا  : الثالثة عشرة نار الوسم

الصنف الثاني أسواق العرب المعروفة فيما قبل اإلسالم قد آان للعرب أسواق يقيمونها في شهور السنة وينتقلون من بعضها 
   . قرب منهم وبعد ممن  : إلى بعض ويحضرها سائر قبائل العرب

فكانوا ينزلون دومة الجندل أول يوم من ربيع األول فيقيمون أسواقها بالبيع والشراء واألخذ والعطاء وآان يعشوهم فيها 
   . أآيدردومة وهو ملكها وربما غلب على السوق آل فيعشوهم بعض رؤساء آلب فيقوم سوقهم هناك إلى آخر الشهر

البحرين في شهر ربيع اآلخر فتكون أسواقهم بها وآان يعشوهم في هذا السوق المنذر بن ساوى ثم ينتقلون إلى سوق هجر من 
   . أحد بني عبد اهللا بن دارم وهو ملك البحرين

   . ثم يترحلون نحو عمان من البحرين أيضًا فتقوم سوقهم بها

   . ثم يرتحلون فينزلون إرم وقرى الشحر من اليمن فتقوم أسواقم بها أيامًا

   . ثم يرتحلون فينزلون عدن من اليمن أيضًا فيشترون منه اللطائم وأنواع الطيب

ثم يرتحلون فينزلون حضرموت من بالد اليمن ومنهم من يجوزها فيرد صنعاء فتقوم أسواقهم بها ويجلبون منها الخرز واألدم 
   . والبرود وآانت تجلب إليها من معافر
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لحرم فتقوم أسواقهم ويتناشدون األشعار ويتحاجون ومن له أسير سعى في فدائه ون له ثم يرتحلون إلى عكاظ في األشهر ا
حكومة ارتفع إلى من له الحكومة وآان الذي يقوم بأمر الحكومة فيها من بني تميم وآان آخر من قام بها منهم األقرع بن 

   . حابس التميمي

   . ثم يقفون بعرفة ويقضون مناسك الحج

   . وطانهم قد حصلوا على الغنيمة وآبوا بالسالمةثم يرجعون إلى أ

 لنوع السابع عشر النظر في آتب التاريخ والمعرفة باألحوال 

منها العلم بأزمنة   : اعلم أن الكاتب يحتاج إلى معرفة وقائع التاريخ وتفاصيلها وال يكاد يستغني عن العلم بشيء منها ألمور
عيان والحوادث والماجريات الحاصلة بينهم فيحتج بكل واقعة منها في موضعها الوقائع والماجريات وأحوال الملوك واأل

ويستشهد بها فيما يالئمها ويحتج لمثل ذلك فإنه متى أخل بمعرفة ذلك احتج بالقصة في غير موضعها أو نسبها إلى غير من 
ي له ليظهر حجته عليه وما يجري مجرى هي له أو لبس عليه خصمه باالستشهاد بواقعة ال حقيقة لها أو نسبها إلى غير من ه

المقصد األول في ذآر نبذة تاريخية ال يسع الكاتب جهلها مما يحتج به الكاتب تارة ويذاآر به ملكه أو   : ذلك وفيه مقصدان
بسوط ما بين مختصر وم  : رئيسه أخرى اعلم أن التاريخ بحر ال ساحل له وقد أآثر الناس فيه من التصنيف على اختالف فنونه

من مقتصر على فن ومستوعب لفنون وفي خالل تلك المصنفات نوادر غريبة ولطائف عجيبة ال يحصل الوقوف عليها إال بعد 
استيعابها بالمطالعة آما ال يقع الظفر بالجوهرة في المعدن إال بعد عمل آثير يحصل في خاللها بغتة فإذا التقطت الجواهر من 

الضرب األول األوائل وهي معرفة مبادئ األمور المهمة وقد أفردها أبو   : ي على ضربينالمعدن سهر تناولها لمريدها وه
هالل العسكري بالتصنيف وأورد الثعالبي منها في آتابه لطائف المعارف نبذة صالحة وتضمنت آتب التاريخ منها جملة مما 

مما توفرت الدواعي عليه   : فته واالطالع عليهلم يتعرضا إليه وقد اقتصرت منها على ما تتشوف نفوس أآثر الناس إلى معر
فاستمر وجوده وانسحب عليه حكم االستعمال إلى اآلن أو اشتهر في مبدإ أمره ثم زال بعد ذلك جاريًا في ترتيبه على وجه 

   . يقرب تناوله مقدمًا األهم فاألهم بالنسبة إلى حال الكاتب

   . تي ذآره مما شاآل غيره أول من استرق الرقيق إدريس عليه السالمأمور تتعلق باألنبياء عليهم السالم سوى ما يأ

أول من شاب إبراهيم الخليل عليه السالم وهو أول من قص شاربه وأول من فرق شعره وأول من تمضمض وأول من استاك 
   . وأول من قلم األظفار وأول من استنجى وأول من اختتن وأول من رمى الجمار

بها أول من سمي خليفة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه حين ولي الخالفة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا  الخالفة وما يتعلق
عليه وسلم وآان يخاطب بخليفة رسول اهللا وسيأتي ذآره في الكالم على األلقاب في المقالة الثالثة إن شاء اهللا تعالى وهو أول 

رضي اهللا عنه في مرض موته وسيأتي ذآره في الكالم على والية الخلفاء استخلف عمر بن الخطاب   : من استخلف من الخلفاء
في المقالة الخامسة وهو أول خليفة فرض له العطاء في بيت المال عن الخالفة ولما أدرآته الوفاة أوصى باعادة جميع ما حمل 

   . إليه من ذلك إلى بيت المال من ماله

رضي اهللا عنه وسيأتي ذآره في الكالم على هذا اللقب في جملة األلقاب في أول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
المقالة الثالثة وهو أول من رتب بيت المال فيما ذآره العسكري لكنه قد ذآر في موضع آخر أن عمر آان على بيت المال من 

على وآالة بيت المال في المقالة الخامسة قبل أبي بكر رضي اهللا عنه فيكون أبو بكر قد سبقه إلى ذلك وسيأتي ذآره في الكالم 
وهو أول من آور الكور ومسح أرض السواد ورتب الخراج على األرضين والجزية على الجماجم وهو أول من حمل الطعام 

   . من مصر إلى الحجاز وذلك في عام الرمادة عند غلو السعر بالحجاز

   . مسالك والممالكوسيأتي ذآره في الكالم على خليج القاهرة في أوائل ال

أول من أقطع القطائع من الخلفاء أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وسيأتي ذآره في بالكالم على اإلقطاعات في 
   . المقالة السادسة وهو أول من حمى الحمى لنعم الصدقة من الخلفاء وهو أول من اتخذ صاحب شرطة من الخلفاء
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يه قصص أهل الظالمات أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي اهللا عنه وبقي حتى آتب له شتمه أول من اتخذ بيتًا ترمى ف
   . في رقعة وطرحت في البيت فترآه ثم اتخذه المهدي بعده ثم ترك بعد ذلك

هو أول من عهد أول من سلم عليه بالخالفة فقيل السالم عليك يا أمير المؤمنين معاوية وآانوا قبل ذلك يقولون السالم عليكم و
إلى أبنه بالخالفة عهد بها إلى ابنه يزيد ثم تبعه الكثير من الخلفاء على ذلك وهو أول من استخلف في حال صحته وإال فأبو 
بكر لم يستخلف عمر إال في مرض موته وعمر لم يجعل األمر شورى إال وهو مطعون وسيأتي ذآر ذلك جميعه في الكالم 

الة الخامسة وهو أول من اتخذ المقصورة في المسجد لصالة الجمعة وقيل اتخذها مروان قبله وقيل على والية الخلفاء في المق
عثمان وهو أول من نهى عن الكالم بحضرته من الخلفاء وآان الناس قبل ذلك يردون على الخليفة ويعترضونه فيما يقول 

لى اللواحق من المقالة الثالثة وهو أول من اتخذ البريد في وهو أول من اتخذ ديوان الخاتم لختم الكتب وسيأتي ذآه في الكالم ع
   . اإلسالم وسيأتي ذآره في الكالم على البريد في خاتمة الكتاب

أول من سار في الناس بالجبرية من الخلفاء وأمر أن ال يخاطب باسمه آما يخاطب الخلفاء قبله الوليد بن عبد الملك فاتفق أن 
   . مر به فوطيءخالف رجل فخاطبه باسمه فأ

أول من رتب مراتب الخالفة وأقام حاجبًا لالستئذان عليه أبو جعفر المنصور واتخذ في قصره بيتًا يجلس فيه الناس حتى يؤذن 
لهم وهو أول من اتخذ األتراك اتخذ حمادًا الترآي ثم اتخذ حمادًا الترآي ثم اتخذ المهدي بعده مبارآًا الترآي ثم أآثر الخلفاء 

   . تراك بعد ذلكمن األ

إبراهيم بن علي فاتخذ   : أول من جلس للمصائب من الخلفاء على البساط دون األنماط هارون الرشيد حين نعي إليه قريبه
   . الخلفاء ذلك دأبًا في المآتم

   . ًا األميناللهم وأصلح عبدك وخليفتك عبد اهللا محمد  : أول من نعت على المنبر بنعت الخالفة األمين بن الرشيد فقيل

أول من أضيف لقبه من الخلفاء إلى اسم اهللا المعتصم فقيل المعتصم باهللا ثم تابعه الخلفاء على ذلك وسيأتي ذآره في الكالم 
   . على الخلفاء في المقالة الثانية

في المقالة السابعة وهو أول من حول السنة الشمسية إلى السنة القمرية وأقر النيروز المتوآل وسيأتي ذآره في تحويل السنين 
   . أول من أمر بتغيير زي أهل الذمة وسيأتي ذآره في الكالم على عقد الصلح ألهل الذمة في المقالة السابعة

أمور تتعلق بالملوك واألمراء أول من لبس التاج الضحاك أحد ملوك الفرس وهو النمرود فيما يقال وفي زمنه آان إبراهيم 
ع الدواوين ووضع الخراج على األرضين ووظف الموظفات على البالد قيذار أحد ملوك الفرس أول من مسح األرضين ووض

   . واتخذ لذلك ديوانًا وسماه ديوان العدل

أول من جلس على السرير من ملوك العرب جذيمة األبرش وهو أول من وقعت له السمعة من ملوك العرب وأول من لبس 
   . الطوق منهم

   . معه وهو راآب األشعث بن قيسأول من مشت الرجال 

   . آانت بنو عمرو بن معاوية ملكوه عليهم وتوجوه

أول من مشي بين يديه باألعمدة الحديد زياد بن أبيه و هو أول من جلس الناس بين يديه على الكراسي وهو أول من اتخذ 
   . العسس والحرس

ليك أيها األمير وآانوا قبل ذلك يقولون السالم عليكم ثم تبعه األمراء أول من سلم عليه باإلمرة المغيرة بن شعبة فقيل السالم ع
   . على ذلك
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   . أول من حمل إليه الثلج الحجاج بن يوسف وسيأتي ذآره في الكالم على حمل الثلج لصاحب الديار المصرية في خاتمة الكتاب

لدولة بن بويه وإخوته ملوك الديلم القائمين على الخلفاء أول من نقش اسمه من الملوك على الدنانير والدراهم مع الخلفاء عز ا
العباسيين ببغداد في سنة أربع وثالثين وثلثمائة ثم تبعهم الملوك على أول من حمل السنجق على رأسه من الملوك غازي بن 

   . زنكي صاحب الموصل وهو أول من اختار األجناد أن يرآبوا بالسيوف في أوساطهم والدبابيس تحت رآبهم

أول من حمل الشمع معه على البغال في الليل من ملوك الديار المصرية محمد بن طغج اإلخشيد وآانت الشمعة تجعل على 
مؤخر البغل وفراش راآب أمامها وهو يلتفت في آل قليل يصلحها فأبدلها الملوك بعده بهذه الفوانيس التي تحمل على البغال 

   . رية في الليلمع الفانوسية أمام ملوك الديار المص

لقب بالملك األفضل وآان   : أول من لقب من وزراء الفاطميين بالديار المصرية بالملك فالن رضوان ابن ولخشي وزير الحافظ
   . من قبله من الوزرء ال ينعت بالملك

يوب يلبسون آلوتة أول من لف العمامة على الكوتة من ملوك الديار المصرية األشرف خليل بن قالوون وآانت ملوك بني أ
   . صفراء بغير عمامة ولذلك تراهم يطلقون على أرباب األقالم المتعممين في مقابلة أن الجند آانوا بغير عمائم

أول من اعتاد حلق رأسه من ملوك الديار المصرية الملك الناصر محمد ابن قالوون حين حج وتبعه األمراء والجند على ذلك 
   . اآلن وآان لهم قبل ذلك غدائر شعر مرسلة آعرب الحجاز ونحوهمواستمر األمر على ذلك إلى 

أول من سمي وزيرًا في اإلسالم أحمد بن سليمان الخالل وزير السفاح أول خلفاء بني العباس ثم تبعه وزراء الخلفاء والملوك 
   . على ذلك وآانوا قبل ذلك يقولون آاتبًا

ة إسماعيل بن عباد وآان السبب في ذلك أنه آان يصحب األستاذ ابن العميد أول من لقب بالصاحب من الوزراء آافي الكفا
فكانوا يقولون صاحب ابن العميد ثم غلب عليه اللقب حتى قيل له الصاحب مجردًا وتبعه الخلفاء على ذلك وسيأتي ذآره في 

   . الكالم على هذا اللقب في المقالة الثالثة

الفاطميين بالديار المصرية رضوان بن ولخشي وزير الحافظ لقب الملك األفضل ثم  أول من لقب بالملك الفالني من وزراء
   . صار رسمًا لوزرائهم بعد ذلك وتبعهم ملوك الديار المصرية على ذلك إلى اآلن

 القضاة أول قاض آان في اإلسالم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه استقضاه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه في خالفته فمكث
   . سنة ال يأتيه أحد في قضية

   . أول قاض بالمدينة النبوية عبد اهللا بن نوفل استقضاء عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في خالفته

   . أول قاض بالبصرة أبو مريم الحنفي أحد بني حنيفة استقضاه أميرها عروة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة

   . مصر قيس بن أبي العاص السهمي استقضاه عليها عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنهأول قاض ب

   . في خالفته في سنة ثالث وعشرين من الهجرة

   . أول قاض جمع له القضاء والشرطة بمصر عائش بن سعيد وليهما من قبل أميرها مسلمة بن مخلد

جن توبة في خالفة هشام بن عبد الملك وآانت األوقاف قبل أول قاض بمصر نظر في األحباس يعني األوقاف بمصر أبو مح
هذا مآلها إلى الفقراء والمساآين فأنا أضع يدي عليها فما مضت له سنة حتى صار لها   : ذلك بيد أربابها أو أوصيائهم فقال

   . ديوان عظيم
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   . أول قاض بمصر خرج لرؤية الهالل عبد اهللا بن لهيعة

   . وهو أول قاض ولي مصر عن خليفة ولهيا عن أبي جعفر المنصور في أول سنة خمس وخمسين ومائة  : قال أبو عمر الكندي

أول قاض ولي مصر ممن يقول بقول أبي حنيفة أبو الفضل إسماعيل بن اليسع الكندي وآان أهل مصر قبله لم يعرفوا مذهب 
   . أبي جعفر المنصور فكتب إليه بعزله أبي حنيفة ولم يألفوه وآان يرى بطالن األوقاف فكتب الليث فيه إلى

أول قاض بمصر أدخل النصارى في خصوماتهم إلى المسجد أبو عبد الرحمن محمد بن مسروق وآانت واليته من قبل الرشيد 
   . في سنة سبع وسبعين ومائة وهو أول من اتخذ لمجلسه الشهود من قضاة مصر

إسحاق بن الفرات مولى معاوية بن حديج وللشافعي عليه ثناء جميل في  أول قاض ولي مصر ممن يقول بقول مالك أبو نعيم
معرفة الخالف وهو أول قاض اتخذ للشهود ديوانًا وآتب أسماءهم فيه وآانت واليته من قبل الرشيد في سنة بضع وثمانين 

   . ومائة

   . في خالفة المتوآلأول قاض ولي على المصاحف أمينًا بجامع الفسطاط الحارث بن مسكين وآانت واليته 

أول ما استقرت قضاة الديار المصرية أربعة من آل مذهب قاض في سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري وذلك أن القضاء بها 
آان بيد القاضي تاج الدين ابن بنت األعز وآان شافعيًا فكانت تأتيه المكاتيب المخالفة لمذهبه فيتوقف فيها فشق ذلك على 

   . ء فاتفق رأيهم على أن يجعلوا من آل مذهب قاضيًا ليقضي آل منهم بمذهبهالسلطان واألمرا

أول ما خص قاضي القضاة الشافعي بالديار المصرية بالتولية في أعمالها دون رفقته الثالثة في سلطنة المنصور قالوون في 
أنا خير منه خلقتني   : لقياس إبليس حيث قالأول من أخطأ في ا  : شوال سنة ثمان وسبعين وستمائة ذآره ابن المكرم في تذآرته

   . من نار وخلقته من طين أو لم يعلم أن ما ألقي إلى جوهر الطين زاد ونما وما ألقي إلى جوهر النار اضمحل وتالشى

   . أول من نطق بالحكمة أنوش بن شيث بن آدم عليه السالم

أخوال تأثيراتها ونبه على عجائب الصنع فيها إدريس عليه  أول من دل على ترآيب األفالك وقد مسير الكواآب وآشف عن
   . السالم

   . أول من نظر في الطب أفريدون ملك الفرس بعد الضحاك وفي أيامه ظهرت الفالسفة وتكلموا في علومهم

ط المصاحف أول من وضع النحو أبو األسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه وهو أول من نق
   . النقط األول على اإلعراب

   . أول من صنف في علم الكالم واصل بن عطاء المعتزلي

   . أول من ترجم له آتب الطب والنجوم وغيرها من آتب العلوم الفلسفية خالد بن يزيد ثم تاله المأمون فأآثر من ذلك

   . أول من صنف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى

   . من صنف في أصول الفقه اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه صنف فيه آتابه الرسالةأول 

   . أول من عمل العروض الخليل بن أحمد وهو أول من صنف اللغة مرتبة على حروف المعجم صنف آتابه العين

   . أول من صنف في علم البديع عبد اهللا بن المعتز
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أول من سن اإلساءة واالجتراء في البحث فرعون بينا هو وموسى عليه السالم في مقام المناظرة حيث قال  "  وما رب العالمين 
إلى آخر المناظرة بينهما إذ قال  "  لئن اتخذت إلهًا  فأجابه موسى بقوله  "  رب السموات واألرض وما بينهما إن آنتم موقنين  "   " 

   .غيري ألجعلنك من المسجونين  "  

الخطابة أول من جمع قريشًا وخطبهم ونبه على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم منهم قصي بن آالب وسيأتي ذآره في الكالم 
   . لمقالة الثانيةعلى مكة في المسالك والممالك في ا

أول من خطب على العصا وعلى الراحلة قس بن ساعدة اإليادي وقد تقدم ذآر خطبته التي خطبتها على الراحلة في الكالم 
   . على الخطب

   . أول من عمل المنبر تميم الداري عمله للنبي صلى اهللا عليه وسلم وآان قد رأى منابر الكنائس بالشام

أيها الناس إن اللذين آانا من قبلي آانا يعدان لهذا المقام   : الخطبة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقال أول من أرتج عليه في
   . مقاًال وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل وستأتيكم الخطبة على وجهها في الجمعة األخرى ثم نزل

   . أول من خطب جالسًا معاوية ين آثر شحمه

   . م الجمعة بالمدينة قبل مقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم أسعد بن زرارة األنصاري ببني بياضةأول من أقا

   . أول من رفع يده في الخطبة يوم الجمعة عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر

   . أول من أخرج المنبر في العيد مروان بن الحكم ولم يكن قبل ذلك يخرج

   . لة قيل آدم عليه السالم وقيل إدريسالخط أول من خط بالقلم في الجم

أول من آتب بالعربية قيل هود عليه السالم أنزل عليه وقيل إسماعيل وقيل ثالث نفر من بوالن من طيئ اصطلحوا على ذلك 
   . وسيأتي ذآره في الكالم على الخط في الباب الثاني من هذه المقالة

هللا الرحمن الرحيم سليمان عليه السالم حين آتب لبلقيس آما أخبر اهللا تعالى آتابة اإلنشاء أول من آتب في أول الكتب بسم ا
 ثم آتبها النبي صلى اهللا عليه وسلم لما نزلت .   عنه بقوله :   "  إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرحمن الرحيم  " 

اللهم أمية بن أبي الصلت فكتبها قريش في آتبهم وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم يكتبها  أول من آتب في أول الكتب باسمك
   . في ابتداء األمر وسيأتي ذآر جميع ذلك في الكالم على المكاتبات في المقالة الرابعة

ي مكاتباته وسيأتي ذآره أول من آتب من فالن إلى فالن قس بن ساعدة فيما قاله العسكري وأقره النبي صلى اهللا عليه وسلم ف
   . في الكالم على الفواتح في المقالة الثالثة

أول من زاد في أوائل الكتب بعد التحميد وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله هارون الرشيد وسيأتي ذآره في الكالم 
   . على المكاتبات في المقالة الرابعة

   . هللا عنه وسيأتي ذآره في الكالم على الخواتم في المقالة الثالثةأول من أرخ بالهجرة أمير المؤمنين عمر رضي ا

   . أول من آتب في آخر آتابه وآتب فالن بن فالن أبي بن آعب قاله العسكري

إن المراد به  أول من ختم الكتب سليمان عليه السالم فقد قيل في قوله تعالى حكاية عن بلقيس  "  إني ألقي إلي آتاب آريم  " 
   . المختوم
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إن ملوك األعاجم ال يقرؤون آتابًا غير مختوم فاتخذ خاتمًا   : وأول من ختمها في اإلسالم النبي صلى اهللا عليه وسلم حين قيل له
 فكان يختم به الكتب وسيأتي ذآر ذلك في الكالم على الخواتم .   نقش فصه  "  محمد رسول اهللا  " 

   . أول من اتخذ الطين لختم الكتب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قاله الثعالبي في لطائف المعارف

 أول من اتخذ ديوان الخاتم معاوية بن أبي سفيان حين آتب لرجل بمائه ألف درهم ففك الكتاب فأصلحها مائتين قاله الثعالبي
   . في لطائف المعارف

   . آتابة األموال وما في معناها أول من اتخذ الديوان في اإلسالم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وضع ديوان الجيوش

   . وسيأتي ذآره في الكالم على اإلقطاعات في المقالة السادسة

   . ذلك في أدراج من آاغد ورق أول من جعل الحساب في دفاتر خالد بن برمك فيما قاله الثعالبي وآان قبل

أول من نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية الحجاج بن يوسف في خالفة عبد الملك بن مروان نقله له صالح بن عبد 
   . الرحمن آاتب آاتبه زاذان فروخ فكان آتاب العراقين علماء وتالميذ

الملك بن مروان نقله له سليمان بن سعيد مولى الحسين آاتب رسائل  أول من نقل ديوان الشام من الرومية إلى العربية عبد
   . عبد الملك فواله عبد الملك جميع دواوين الشام

أول من نقل ديوان مصر من القبطية إلى العربية عبد العزيز بن مراون في إمارته على مصر ذآره صاحب المنهاج في 
   . صنعة الخراج

   . الفضل بن سهل وزير المأمونأول من وسع في أرزاق الكتاب 

الخراج والجزية أول من وضع الخراج وأزال المقاسمة آسرى أنوشروان وذلك أنه مر على زرع وامرأة تمنع ولدها منه 
إن للملك فيه حقًا و ال نستحله حتى يأخذ الملك حقه فقرر على الزرع قدرًا معلومًا وخلى بين الغلة   : فسألها عن ذلك فقالت

   . هاوأصحاب

أول من وضع الخراج على األرضين والجزية على الجماجم في اإلسالم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين مسح السواد ثم 
   . رسم بالمقاسمة أبو جعفر المنصور حين خرب السواد

   . أول من ألزم الخراج آلفة الحمل ومؤونته زياد بن أبيه فبقي حتى أسقطه زياد بن أبيه

   . العرفاء آاأليدي والمناآب فوقها  : ف العرفاء على الناس لجباية المال وغيره زياد وآان يقولأول من عر

أول من ضرب الدنانير والدراهم في اإلسالم عبد الملك بن مروان ضربها بالشأم من فضة خالصة وآان الناس قل ذلك 
جاج بالعراق بإقامة رسم ذلك فضرب الدراهم ونقش يتعاملون بدارهم الفرس والروم ولما ضربها عبد الملك آتب إلى الح

إلى آخر السورة فسميت الدراهم األحدية وآرهها الناس لنقش القرآن عليها مع أنه قد يحملها المحدث  عليها  "  قل هو اهللا أحد  " 
   . فسميت المكروهة

ذه الدراهم األحدية أرانيه بعض أعيان حلب وذآر لي أن فالحًا أصاب رآازًا لطيفًا بها فأحضره وقد رأيت درهمًا من ه  : قلت
إلى نائب حلب خوف عهدته فاقتسمه هو وأهل مجلسه وعوضه من آل درهم أضعافه فحصل لوالد ذلك الرئيس هذا الدرهم 

   . فوصل إليه بعده
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أن ال يضرب درهم بنقص حبة فما فوقها ثم استخف درهمًا فوجده  أول من شدد في العيار في الدراهم يوسف بن عمر أمر
ينقص حبة فأمر أن يضرب آل رجل من الضربين ألف سوط وآانوا مائة ضراب فضرب في نقص حبة واحدة مائة ألف 

   . سوط

س وأتي أول من شدد في خلوص الذهب أحمد بن طولون صاحب مصر والشام و ذلك أنه حين وجد الكنز المشهور بعين شم
قاتل اهللا من   : أنا أآبر الملوك وذهبي أخلص الذهب فقال  : له منه بميت وعلى صدره لوح ذهب مكتوب بالقبطية فعرب فإذا فيه

يكون هذا اللعين أآبر منه أو ذهبه أخلص من ذهبه ثم شدد في التعليق حتى آان قاضيي القضاة يحضره بنفسه وسيأتي الكالم 
   . ار المصرية في المقالة الثانيةعلى ذلك في معاملة الدي

   . أول من ضرب الدراهم الزيوف في اإلسالم عبيد اهللا بن زياد

   . أول من اتخذ ألسنة الموازين من الحديد عبد اهللا بن عامر أمير المدينة من قبل عثمان

الدراهم األحدية على ما تقدم أول من عمل األوزان الحجاج بن يوسف عملها له سمير اليهودي وذلك أن الحجاج حين ضرب 
أال أدلك على ما هو خير للمسلمين من   : ضربها سمير اليهودي من فضة خالصة أيضًا وجعل فيها ذهبًا فأراد الحجاج قتله فقال

ا فوضع األوزان وزن ألف ووزن خمسمائة ووزن ثلثمائة إلى وزن ربع قيراط فجعلها حديدًا ونقشها وأتى به  ! هاته  : قتلي قال
   . إلى الحجاج فعفا عنه وآان الناس قبل ذلك إنما يأخذون الدرهم الوازن فيزنون به غيره

   . أول من اتخذ الذراع التي يذرع بها األرضون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين مسح السواد

   . ذ ثلثها فجعلها ذراعًاوقيل أول من اتخذها زياد نظر إلى ثالثة نفر من أطولهم ذرعًا وأوسطه وأقصره فجمعها وأخ

   .  " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة   "   : أول بيت وضع في األرض الكعبة بنتها المالئكة قال تعالى

   . أول من جعل للكعبة بابًا أنوش بن شيث بن آدم عليه السالم

   . يشأول من سقف بمكة سقفًا قصي بن آالب وآان الناس قبل ذلك إنما ينزلون في العر

   . أول من بوب بمكة بابًا حاطب بن أبي بلتعة

   . أول من اتخذ بمكة روشنًا بديل بن ورقاء الخزاعي

   . وهو أول من بني بها بيتًا مربعًا وآانوا قبل ذلك يتحامون التربيع في البناء آيال يشبه بناء الكعبة

ة بناها نوح عليه السالم وأنزل بها من آان معه في السفينة وهم أول قرية بنيت بعد الطوفان قرية ثمانين من الجزيرة الفراتي
   . ثمانون رجًال

أول مدينة بنيت بمصر بعد الطوفان مدينة منف وأصلها بالسريانية ما فيه ومعناها ثالثون سميت باسم جماعة مصر بن بيصر 
   . انيةالذين آانوا معه وسيأتي ذآرها في جملة قواعد مصر القديمة في المقالة الث

أول من عمل الحمام سليمان عليه السالم صنعها له الجن وعملوا له النورة إلزالة شعر آان على بلقيس حين تزوجها فيما 
   . يقال

   .  " فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحًا   " أول من اتخذ اآلجر هامان لفرعون حيث قال له 

   . م زياد بن أبيه بالبصرةأول من بنى بالجص واآلجر في اإلسال
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   . الزرع أول من غرس النخلة أنوش بن شيث بن آدم عليه السالم

   . الصناعات أول من خاط الثياب إدريس عيه السالم وآان الناس قبل ذلك يلبسون الجلود

   . المقالة الثالثةأول من عمل القراطيس يوسف عليه السالم وقيل غيره وسيأتي ذآره في الكالم على ما يكتب فيه في 

   . أول من عمل الصابون سليمان عليه السالم قاله الثعالبي

   .  "أول من عمل الكيمياء قارون ويقال إنه المراد بقوله تعالى حكاية عنه  "  قال إنما أوتيته على علم عند  

   . ك مصر بعد الطوفان وسيأتي ذآره في الكالم على ملوآها في المقالة الثانيةأول من عمل الزجاج ملكي أحد ملو

   . أسعد أبو آرب  : أول من آسا الكعبة في الجاهلية تبع

   . أول من اتخذ المحامل له الحجاج بن يوسف

   . أول من اتخذ السياط األصبح بن مالك أحد ملوك اليمن فقيل السياط األصبحية

   .  "اللباس أول من لبس الثياب الحمر قارون ويقال إنه المراد بقوله تعالى  "  فخرج على قومه في زينته  

   . وهو أول من أطال ثيابه وسحبها على األرض عجبًا وتيهًا

   . ينة من قبل عثمانأول من قور طيلسانًا من العرب في اإلسالم عبد اهللا بن عامر أمير المد

   . والطيلسان المقور على نحو الطرحة التي يلبسها الوزراء وقضاة القضاة اآلن وآانت وزراء الفاطميين يلبسونها

   . وهو أول من لبس الخز فقال أهل المدينة لبس األمير جلد دب

براهيم بن محمد اإلمام أول قائم منهم بطلب أول ما لبس بنو العباس السواد حين قتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية إ
   . الخالفة حزنًا عليه فاستمر فيهم وفيه آالم يأتي في المقالة الثانية عند الكالم على لبس الخلفاء

   . أول من لبس الخفاف الساذجة بالبصرة زياد بن أبيه

   . أول من احتذى النعال من العرب جذيمة األبرش

ارة المرواني آان قصيرًا فاتخذ النعال الغالظ الصرارة لتزيد في طوله وليسمعه جواريه وحرمه أول من لبس النعال الصر
   . عن دخول بيته فتصلح شأنها من آانت على غير هيئة صالحة

   . من ثم اتخذ الناس نعال الخشب يعني القباقيب  : قال العسكري

وا العسلي ويتخذوا رآب الخشب ونحو ذلك فيمتازوا عن المسلمين أول من أمر بتغيير زي أهل الذمة المتوآل أمرهم أن يلبس
   . وسيأتي ذآره في عقد صلح أهل الذمة في المقالة السابعة

الحرب وآالته أول من رآب الخيل إسماعيل عليه السالم وآانت قبله وحوشًا ال ترآب فراضها ورآبها وتعلم بنوه رياضتها 
   . منه فصارت فيهم إلى اآلن
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   . العرب أعرف الناس بالخيل ولذلك

   . و هو أول من ميز بني العتاق منها والهجن في سهام أصحابها فسبقت العتاق الهجن

وآانوا قبل  أول من اتخذ الدروع ولبسها داود عليه السالم إذ يقول تعالى :   "  وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد  " 
   . ذلك يلبسون تنانير من حديد

   . أول من اتخذ السالح وجاهد سليمان عليه السالم فيما قاله العسكري وفيه نظر

   . أول من اتخذ الحديد من العرب ذو يزن الحميري وآانت أسنتهم قبل ذلك صياصي البقر

   . أول من اتخذ الحصن من الجبل للكمائن اإلسكندر

من اتخذ المنجنيق الضحاك حين أراد إلقاء إبراهيم عليه السالم في النار وضعه فيه ورمى به في النار فكانت عليه بردًا  أول
   . وسالمًا

   . وأول من اتخذه من العرب جذيمة األبرش

   . أول من اتخذ الجواسيس والعيون على العدو اإلسكندر

وذلك في رمضان من السنة التي   " خذه يا أسيد اهللا   " واء أبيض لعمه حمزة وقال أول لواء عقده النبي صلى اهللا عليه وسلم ل
   . هاجر فيها وحمله له يزيد بن أبي يزيد

أول ما عقدت الرايات في اإلسالم يوم حنين عقد صلى اهللا عليه وسلم راية سوداء من برد عائشة وآانوا قبل ذلك ال يعرفون 
   . إال األلوية قاله العسكري

أول من قتله النبي صلى اهللا عليه وسلم بيده أبي بن خلف لعنه اهللا طعنه صلى اهللا عليه وسلم طعنة خفيفة فوجد لها ألمًا شديدًا 
   . لو أن ما بي بأهل األرض لقتلهم ومات منها  : فقيل له لن تبالي فقال

   . اأول حرب آانت بين أهل القبلة يوم صفين بين عائشة وعلي رضي اهللا عنهم

   . األسماء واأللقاب أول من سمى المصحف مصحفًا أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه حين جمع القرآن

أول من سمي باسم النبي صلى اهللا عليه وسلم محمد بن حاطب حين ولد بأرض الحبشة في أول من سمي بالحسن والحسين 
   . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالسيطان ولدا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رس

حجب اهللا هذين االسمين عن أن يسمى بهما حتى سمى   : قال المفضل  : قال أبو أحمد العسكري في آتابه التصحيف والتحريف
بهما النبي صلى اهللا عليه وسلم ابنيه عليهما السالم أما حسن وحسين الموجودان في أنساب طيئ فاألول بسكون السين والثاني 

   . فتح الحاء وآسر السينب

   . أول من سمى عبد الملك في اإلسالم عبد الملك بن مروان

   . أول من سمي بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم أحمد أبو الخليل واضع العروض ولذلك يقال فيه الخليل بن أحمد

   . فها له فقال إنها غاليةأول من سمى الغالية غالية معاوية بن أبي سفيان شمها من عبد اهللا ابن جعفر فوص
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أول ما سميت العطيات جوائز في زمن عثمان رضي اهللا عنه وذلك أن ابن عامر آان على العراق من قبل عثمان فبعث جيشًا 
من عبره فله ألف درهم فعبره   : مع قطن بن عبد عوف الهاللي إلى آرمان فجرى الوادي بسيل خيف منه الغرق فقال قطن

جاز جميعهم فأعطاهم قطن ألفًا ألفًا فكان جملة ذلك أربعة آالف ألف فاستكثرها ابن عامر أول ما لقب بفالن رجل ثم آخر حتى 
   . الدولة في أيام المكتفي باهللا

   . أول ما لقب بفالن الدين في أيام القادر باهللا وسيأتي ذآره في الكالم على األلقاب في المقالة الثالثة

   . يف إبراهيم الخليل عليه السالم حتى آني أبا الضيفان لكثرة قراه لهمالضيفان أول من قرى الض

   . أحد ملوك الفرس  : أول من سن للضيف صدر المجلس بهرام جور

   . أول من هشم الثريد للقرى في زمن المحل هاشم بن عبد مناف وبذلك سمي هاشمًا وآان اسمه قبل عمرًا

   . يد اهللا بن العباس بن عبد المطلبأول من فطر جيرانه في شهر رمضان عب

   . وهو أول من حمل الطعام على رؤوس الناس لكثرته وأول من أنهبه

   . وجوه البر أول من اتخذ البيمارستان بالشام للمرضى الوليد بن عبد الملك

   . أول من اتخذ البيمارستان بمصر أحمد بن طولون بناه بالفسطاط وهو موجود إلى اآلن

   . فوض إلى الناس إخراج زآاتهم بأنفسهم عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أول من

أول من اتخذ النيروز من الفرس جما الملك وهو الذي بنى مدينة طوس يقال إنه آان في زمن هود عليه السالم آان الدين قبله 
روز أي يوم جديد عربته العرب فقلبوا قد تغير وظهر الجور فلما ملك جدد الدين وأظهر العدل فسمي اليوم الذي ملك فيه نو

   . الواو فقالوا نيروز

أول هدية آانت في النيروز لجما الملك المتقدم ذآره وذلك أنه لم يظهر القصب إال في أيامه فذاقه بعض الناس فاستحاله فصنع 
اليوم فصار سنة عندهم فهم منه السكر فوافق فراغه في أول يوم ملك فيه جما وهو يوم النيروز فأهدي إليه منه في ذلك 

   . يتهادون فيه بالسكر ثم توسعوا فيه فتهادوا بغير السكر

أول ما ظهر المهرجان في زمن أفريدون القائم بعد الضحاك من ملوك الفرس وذلك أنه لما ظفر بالضحاك فقيده وانقطع ما 
   . آان في زمنه من الظلم والفساد سمى اليوم الذي ظفر به فيه المهرجان

   . والمهر الوفتاء آأن معناه سلطان الوفاء وآان سبيل الملوك فيه سبيل النيروز  : قال العسكري

أول من افتتح المكاتبة بتهنئة النيروز والمهرجان أحمد بن يوسف أهدى إلى المأمون سفط ذهب فيه قطعة عود هندي في طوله 
   .  " يد السادة هذا يوم جرت فيه العادة بإلطاف العب  " وعرضه وآتب معه 

   .  "أول من قال أما بعد داود عليه السالم ويقال إنها فصل الخطاب المشار إليه بقوله تعالى :   "  وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب  

   . وقيل أول من قالها قس بن ساعدة

ذلك لعبد المطلب جد النبي صلى اهللا عليه وسلم حين وفد عليه ليهنئه برجوع الملك  أول من قال مرحبًا سيف بن ذي يزن قال
   . إليه فقال له مرحبًا وأهًال وناقة ورحًال ومناخًا سهًال وملكا ربحًال يعطي عطاًء جزًال
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ذآر النبي صلى اهللا  أول من قال جعلت فذاك عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قالها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين
   . عليه وسلم الفتنة فقال جعلت فداك يا رسول اهللا فما أصنع

جعلت فداك يا رسول اهللا   " وقيل أول من قالها له علي بن أبي طالب حين دعا عمرو بن ود العامري إلى المبارزة فقال علي 
   . ثم استعملها الكتاب بعد ذلك في مكاتباتهم  " أتأذن لي 

   . ال أطال اهللا بقاءكأول من ق

صدقت أطال اهللا بقاءك ثم   : تكلم علي رضي اهللا عنه بحضرته في العدل بكالم أعجبه فقال له  : عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
   . نقلها الكتاب إلى استعمالها في مكاتباتهم

   . أول من قال أيدك اهللا عمر بن الخطاب قاله لعلي عليه السالم أيضًا

   . الغناء أول من أطال الرجز العجاجالشعر و

قيل إن الرجز آان في الجاهلية إنما يقول منه الرجل البيتين أو الثالثة في الحرب ونحوه حتى جاء العجاج ففتح أبوابه وشبهه 
   . بالشعر ووصف فيه الديار وأهلها والرسوم والفلوات ونعت اإلبل والطلول وآان في أول اإلسالم يشبه بامرئ القيس

   . أول من استخرج اللطيف من المعاني في الشعر وجرى على طريقة البديع مسلم بن الوليد

   . أول من أخرج الغناء العربي جرادة جارية ابن جدعان فيما قاله العسكري

غنته وفيه نظر فإن الغناء معهود من عهد عاد حتى آان من جملة مغنياتهم الجرادتان اللتان يضرب بهما المثل فيقال 
   . الجرادتان

   . أول من علم الجواري المنمنمات الغناء إبراهيم الموصلي وآان الناس بمكة ال يعلمون الجارية الحسناء الغناء

النساء أول من امرأة خفضت هاجر أم إسماعيل وذلك أنها حين تغيرت عليها سارة لتسري إبراهيم عيه السالم بها حلفت 
   . ر عليها إبراهيملتقطعن شيئًا من جسدها فأشا

   . أن تخفضها وتثقب أذنيها وتجعل فيهما قرطين ففعلت فزادت حسنًا

   . أول امرأة اآتحلت باإلثمد زرقاء اليمامة وآانت تنظر مسيرة ثالثة أيام

   . أول امرأة لبست المصبغات في اإلسالم شميلة زوج عباس وهي أول من عبأت الطيب

   . ت في نعش زينب بنت جحش زوج النبي صلى اهللا عليه وسلمالموت والدفن أول امرأة حمل

   . أول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة

   . عمرت واهللا  : أول من دفن بقرافة مصر رجل اسمه عامر فقال عمرو بن العاص

   . د بن المغيرة وقيل قيس بن عاصم ثم جاء اإلسالم بتقريرهأمور تنسب للجاهلية أول من حرم الخمر في الجاهلية الولي

   . أول من حرم القمار في الجاهلية األقرع بن حابس التميمي ثم جاء اإلسالم بتقريره
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   . أول من رجم في الزنا في الجاهلية ربيع بن حدان ثم جاء اإلسالم بتقريره في المحصن

   . ة أآثم بن صيفي حكيم العرب ثم جاء اإلسالم بتقريرهأول من حكم أن الولد للفراش في الجاهلي

   . أول من قطع في السرقة في الجاهلية الوليد بن المغيرة ثم جاء اإلسالم بتقريره

   . أول من سن الدية مائة من اإلبل عبد المطلب جد النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم جاء اإلسالم بتقريره

عبد المطلب جد النبي صلى اهللا عليه وسلم وذلك أنه نذر إن ولد له عشرة ذآور ليذبحن  أول من سن الدية مائة من اإلبل
العاشر فولد له عشرة وآان عاشرهم عبد اهللا أبو النبي صلى اهللا عليه وسلم فرام ذبحه فعارضه قريش في أمره وأشير عليه 

ن عشرة فخرجت القرعة عليه ثم زاد عشرة بعد عشرة بأن يقرع بينه وبين اإلبل حتى تخرج القرعة على اإلبل فأقرع بينه وبي
وهي تقع عليه حتى بلغ مائة من اإلبل فوقعت القرعة عليها فنحرها فكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين 

   . يعين إسماعيل وعبد اهللا ثم جاء اإلسالم بتقريرها

   . قف قصي بن آالب فهي توقد إلى اآلنأول من أوقد النار بالمزدلفة حتى يراها من بالمو

   . أول من أهدى البدن إلى البيت إلياس بن مضر

   . أول من أظهر التوحيد بمكة قبل البعثة قس بن ساعدة

   . أول من خضب بالوسمة من قريش عبد المطلب

   . أول من نسأ النسيء وسيب السوائب وجعل الوصيلة والحامي عمرو بن لحي وهو أبو خزاعة

الضرب الثاني من النبذ التاريخية التي ال يسع الكاتب جهلها نوادر األمور واللطائف الوقائع والماجريات العراقة وشرف 
أشرف األنبياء في النبوة يعني تواصل اآلباء فيها يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم   : اآلباء قال الثعالبي

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن   "   : اهللا عليه وسلم يقول وشاهد ما قاله أن النبي صلى
   . وال يخفى أن إخوته عيهم السالم في هذه الرتبة في العراقة  " إبراهيم 

   . أعرق األآاسرة في الملك شيرويه بن أبرويز بن أردشير بن بابك ملك ابن ملك ابن ملك

س في صحبة النبي صلى اهللا عليه وسلم محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة رضي اهللا عنهم أعرق النا
   . أربعتهم رأوا النبي صلى اهللا عليه وسلم وصحبوه

ء أعرق الخلفاء في الخالفة المنتصر بن المتوآل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور في آبائه خمسة آباء خلفا
وهو سادسهم فيها وفي معناه أخواه المعتمد والمعتز أما عبد اهللا بن المعتز وإن زاد أبًا في الخالفة فإنه لم تمض عليه مدة 

   . تعتبر

   . ولذلك ال يعده أآثر المؤرخين في جملة الخلفاء

يد بن الوليد بن عبد الملك بن أعرق الناس في الملك والخالفة جميعًا باعتبار األصول والحواشي من الذآور واإلناث يز
   . مروان

   . أما من جهة الخالفة فهو خليفة وأبوه خليفة وجده خليفة وجد أبيه خليفة وعمومته خلفاء
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وأما من جهة الملك فأمه شاهر بنت فيروز بن يزد جرد بن شهريار وأمها من بنات شيرويه بن أبرويز وأم شيرويه مريم بنت 
   . ان ملك التركقيصر وأم فيروز بنت خاق

أعرق الوزراء في الوزارة أبو علي الحسين بن القاسم بن عبيد اهللا ابن سليمان بن وهب وأخوه أبو جعفر محمد بن القاسم فإن 
القاسم وزر للمقتدر ومحمد وزر للقائم وأباهما القاسم وزر للمعتضد ثم للمكتفي بعده وعبيد اهللا وزر للمعتضد وسليمان وزر 

ده للمعتمد فكل من السحين ومحمد وزير ابن وزير ابن وزير ابن وزير يعين في آبائه ثالثة وزراء وهو الرابع للمهتدي وبع
   . فيها

أعرق الناس في القتل عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد قتل عمارة وأبوه حمزة جميعًا يوم قديد في 
في الحرب بينه وبين عبد الملك وقتل الزبير بوادي السباع في توبة الجمل وقتل حرب اإلباضة وقتل مصعب بدير الجاثليق 

   . العوام في حرب الفجارن وقتل خويلد في حرب خزاعة

   . وال يعرف في العرب والعجم ستة مغبونون في نسق واحد إال آل الزبير  : قال الثعالبي

   . ان آل من إسماعيل وحماد فقيهًا وأبو حنيفة اإلمام األعظمأعرق الناس في الفقه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة آ

أعرق الناس في القضاء بالل بن بردة بن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه آان بالل قاضيًا على البصرة وأبو بردة قاضيًا 
   . على الكوفة وأبو موسى قاضيًا ألمير المؤمنين عمر رضي اهللا عنه

خلفاء العباس بن الفضل بن الربيع فإن العباس حجب األمين والفضل حجب الرشيد قبل أن يتقلد عنه أعرق الناس في حجابة ال
ساد الربيع وساد فضل بعده ونمت بعباس   : الوزراة والربيع حجب المنصور والمهدي وفي ذلك يقول أبو نواس من أبيات

ق الناس في الشعر سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن الكريم فروع عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل والربيع ربيع أعر
ثابت بن المنذر بن حرام ستة آلهم شعراء على نسق ثم آانت العراقة في الشعر بعده مع زيادة آباء لمتوج بن محمود بن 
نه مروان بن يحيى بن مروان بن الحبوب بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة مولى عثمان بن عفان رضي اهللا ع

   . عشرة على نسق

الغايات من طبقات الناس أشرف الناس في األمة نسبًا الحسن والحسين عليهما السالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جدهما 
والقاسم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالهما وعلي بن أبي طالب أبوهم وفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   . نت خويلد جدتهمأمهما وخديجة ب

أشرف النساء في النسب والصهر فاطمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبوها وخديجة أمها وعلي بن أبي طالب زوجها 
   . والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداها

ليد بن عبد الملك بنته عبدة تزوج الو  : أشرف الناس في المصاهرة عبد اهللا بن عمرو بن عثمان تزوج إليه أربعة من الخلفاء
وسليمان بن عبد الملك بنته عائشة ويزيد بن عبد الملك بنته أم سعيد وهشام بن عبد الملك بنته رقية قال الثعالبي وال يعرف 

   . رجل له أربعة أختان خلفاء إال هو

مر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وهي غرائب أمور تتعلق بالخلفاء امرأة ولدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وع
حفصة ابنة محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان أبوها محمد المديج وأمها خديجة بنت عثمان بن عروة بن الزبير 

وأم عروة أسماء بنت أبي بكر وأم المدبج فاطمة بنت الحسين بن علي وأم الحسين فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أم فاطمة بنت الحسين أم إسحاق بنت عبيد اهللا وأم عبد اهللا بن عمرو زينب بنت عبد اهللا بن عمر بن أربع نسوة في اإلسالم و

فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولدت الحسن والحسين وقد بويع لهما بالخالفة   : ولدت آل واحدة منهن خليفتين
بد الملك بن مروان ولدت له الوليد وسليمان وهما خليفتان وساهر بنت فيروز بن يزدجرد ووالدة بنت العباس الغبسية زوجة ع

   . زوجة الوليد بن عبد الملك ولدت له يزيد وإبراهيم فوليا الخالفة والخيزران ولدت للمهدي موسى الهادي وهارون الرشيد
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عاوية يزيد أبوها ومعاوية بن أبي سفينا جدهتا ومعاوية امرأة لها اثنا عشر محرمًا آل منهم خليفة وهي عاتكة بنت يزيد بن م
بن يزيد أخوها وعبد الملك بن مروان زوجها ومروان بن الحكم حموها ويزيد بن عبد الملك ابنها و الوليد وسليمان وهشام 

   . أبناء عبد الملك أوالد زوجها

خو جدها السفاح وزوجها الرشيد وعمها المهدي ومثلها من بني العباس زبيدة بنت جعفر بن المنصور جدها المنصور وأ
   . وابنها األمين وأبناء زوجها المأمون والمعتصم والواثق والمتوآل

خليفة سلم عليه بالخالفة عمه وعم أبيه وعم جده وهو هارون الرشيد سلم عليه سليمان بن المنصور والعباس بن محمد عم أبيه 
جعفر خليفة سلم عليه من أهل بيته سبعة آل منهم ابن خليفة و هو المتوآل سلم عليه المهدي وعبد الصمد بن علي عم جده أبي 

أحمد بن الواثق وأحمد بن المعتصم وسليمان بن المأمون وعبد اهللا بن األمين وأبو محمد بن الرشيد والعباس بن الهادي 
   . ومنصور ابن المهدي

قبل المقبلة يده هو وابنه يد المقبل أوًال وهو خليفة فأجاز ابنه مثل تلك  خليفة قبل هو وابنه يد خليفة فأجاز ابنه بجائزة ثم
الجائزة وهو المعتصم وقف إلبراهيم بن المهدي أيام خالفته ثم نزل المعتصم فقبل يده ثم أدنى منه ابنه هارون فقبل يده وقال 

المعتصم وقف له إبراهيم بن المهدي ثم ترجل يا أمير المؤمنين عبدك هارون ابني فأمر له بعشرة آالف درهم فلما استخلف 
يا أمير المؤمنين عبدك هبة اهللا ابني فأمر له بعشرة   : في ذلك الموضع بعينه وقبل يده وأدنى منه ابنه هبة اهللا فقبل يده وقال

   . آالف درهم

   . وال يعرف مثل ذلك لخليفتين وابنيهما  : قال الصولي

نية وهو المعتصم فهو الثامن من خلفاء بني العباس ومولده سنة ثمان وسبعين ومائة وعمره خليفة جرت أموره آلها على ثما
ثمان وأربعون سنة وآان ثامن أوالد الرشيد وملك ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام وخلف ثمانية بنين وثمان بنات وثمانية 

له ثمان فتوحات وتوفي لثمان بقين من شهر ربيع األول ومن آالف دينار وثمانية وعشرين ألف درهم وثمانية عشر ألف دابة و
   . ثم سمي المثمن

عب الملك ومعاوية وعبد العزيز   : خليفة له عشرة أوالد وعشرة إخوة وعشرة أوالد إخوة وهو مروان بن الحكم فأوالده العشرة
   . وقس وعمر ومحمد وعبيد اهللا وعبد اهللا وأيوب وداود

حد وعبد الملك وعبد العزيز وسعيد بنو الحارث بن الحكم وحرب وعثمان وعمر بنو عبد الرحمن بن الحكم عبد الوا  : وإخوته
   . ويوسف وسليمان ويحي بنو يحي بن الحكم

ليلة ولد فيها خليفة ومات فيها خليفة وولي فيها خليفة وهي ليلة السبت ألربع بقيت من ربيع األول سنة سبعين ومائة ولد فيها 
   . ن ومات فيها الهادي واستخلف فيها الرشيد وال يعهد مثل ذلك في زمن من األزمانالمأمو

   . خليفتان أحدهما ابن اآلخر بين قبريهما بعد آبير وهما الرشيد والمأمون قبر الرشيد بطوس وقبر المأمون بطرسوس

تب إليه الرشيد بالخبر والبيعة ووجه إليه خليفة رآب البريد وهو موسى الهادي مات أبوه المهدي وهو نائبه على جرجان فك
الخاتم والبردة والقضيب فرآب البريد وأتى إلى بغداد بعد ثالثة عشر يومًا من موت المهدي وال يعرف خليفة رآب البريد 

   . غيره

   . خليفتان اسم آل منهما جعفر قتل آل منهما في يوم األربعاء وهما المتوآل والمقتدر

  : ة ستين سنة متوالية وهو المستنصر باهللا الفاطمي خليفة مصر على أن الثعالبي في لطائف المعارف قالخليفة ولي الخالف
   . استقرت والية معاوية ابن أبي سفيان أربعين سنة عشرون منها إمارة وعشرون منها خالفة
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ر فلما آان من الغد حاربه غلمان المقتدر خليفة آانت خالفته يومًا أو بعض يوم هو عبد اهللا بن المعتز بويع بعد خلع المقتد
   . وعاونهم العامة فهرب واختفى ثم ظفر به

   . أربعة إخوة ولي آل منهم الخالفة وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام أوالد عبد الملك بن مروان

   . لم يل الخالفة من أبوه حي سوى أبي بكر الصديق والطائع هللا وآالهما اسمه أبو بكر

   . ل الخالفة من أبواه هاشميان سوى الحسن بن علي من فاطمة ومحمد األمين ابن الرشيد من زبيدةلم ي

لم يل الخالفة من اسمه العباس سوى أمير المؤمنين المستعين باهللا أبي الفضل العباس بن المتوآل على اهللا محمد خليفة العصر 
   . ه اسم جدهم األآبرعلى آثرة هذا االسم في أوالد الخلفاء العباسيين وآون

وقد أخبرني أمير المؤمنين المستعين المشار إليه أن تسميته العباس آانت برؤيا رآها الشيخ بدر الدين البهنسي بمكة   : قلت
قل لولدي محمد يعني المتوآل على اهللا إذا ولد له   : المشرفة رأى العباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنه في النوم وهو يقول له

د يسميه العباس وسيأتي ذآر ذلك في الكالم على العهد الذي أنشأته قبل واليته الخالفة بنحو ثمان سنين امتحانًا للخاطر في ول
   . جملة العهود في المقالة الخامسة

عليه وسلم  النبي صلى اهللا  : الناس يرون أن آل سادس يقوم بأمر الدين منذ أول اإلسالم ال بد أن يخلع  : أعجوبة قال الصولي
   . وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن فخلع

   . ثم معاوية ويزيد ومعاوية ومروان وعبد الملك وعبد اهللا بن الزبير فخلع

   . ثم الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام والوليد بن يزيد فخلع

هيم بن الوليد ومروان بن محمد وهو آخرهم ولم يكن بعده من بني أمية من يتم العدد بهم ستة ثم آان منهم يزيد بن الوليد وإبرا
   . فألغي

   . ثم آانت الدولة العباسية فكان السفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد واألمين فخلع

   . ثم المأمون والمعتصم والواثق والمتوآل والمنتصر والمستعين فخلع

والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي والمقتدر فخلع في فتنة المعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي ثم المعتز 
   . والمقتدر فخلع في فتنة المعتز

   . ثم رد إلى الخالفة ثم قتل ولم يعتد بخالفة ابن المعتز لخلعه في يومه

ثم القاهر ثم الراضي ثم المتقي ثم المستكفي ثم المطيع ثم الطائع   : قال صاحب رأس مال النديم والثعالبي في لطائف المعارف
   . فخلع

   . ثم القادر والقائم والمقتدي والمستظهر والمسترشد والراشد فخلع  : قال الصالح الصفدي

   . دادثم المقتفي والمستنجد والمستضيء والناصر والظاهر والمستعصم فخلع وقتل أيام هوالآو عند استيالئه على بغ

   . هذا غلط فاحش من الصالح الصفدي ال يليق بمثله فإنه أسقط قبل المستعصم المستنصر وهو السادس  : قلت
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وقد ذآر الشيخ شمس الدين بن نباتة في تاريخ الخلفاء أنهم لما بايعوا المستنصر المذآور خلعوه ثم أعادوه فرارًا من التطير 
مستنصر المستعصم المذآور ثم المستنصر أحمد الذي أتى به الظاهر بيبرس وتوجه إلى بخلع السادس وحينئذ فيكون من بعد ال

الديار المصرية ثم الحاآم أحمد ثم ابنه المستكفي سليمان ثم ابنه المستعصم أحمد ثم الواثق إبراهيم فخلع ثم المعتضد أبو بكر 
كر بن المستكفي ثم ابنه المتوآل ثم المستعصم زآريا ثم بن المستكفي ثم ابنه المتوآل ثم المستعصم زآريا ثم المعتضد أبو ب

الواثق عمر ثم المستعين أبو الفضل العباس خليفة العصر أدام اهللا أيامه وهو الخامس واهللا تعالى أعلم بمن يكون السادس وما 
   . يكون من أمره

غرب عبيد اهللا المهدي والقائم بأمر اهللا والمنصور وآذلك العبيديون المعروفون بالفاطميين آان منهم بالم  : قال الصالح الصفدي
   . والمعز باني القاهر بالمغرب ثم بمصر والعزيز والحاآم فقتلته أخته

   . ثم الظاهر والمستنصر والمستعلي واآلمر والحافظ والظافر فخلع وقتل ثم الفائز والعاضد وهو آخرهم

ثم ولده العزيز وأخوه األفضل بن صالح الدين والعادل الكبير أخو  قال وآذلك بنو أيوب في ملك مصر أولهم صالح الدين
   . صالح الدين والكامل ولده والعادل الصغير فخلع

ثم آان منهم الصالح نجم الدين أيوب ثم المعظم توران شاه ثم أم خليل شجرة الدر ثم األشرف موسى وهو الرابع ولم يكن منهم 
   . من يكمل الستة

ولة األتراك ملوك مصر أولهم المعز أيبك وابنه المنصور والمظفر قطز والظاهر بيبرس وابنه السعيد بكرة وآذلك د  : قال
   . وأخوه العادل سالمش فخلع وملك السلطان الملك المنصور قالوون

لخلفاء ثم الناصر محمد ثم ابنه األشرف خليل ثم المعظم بيدرا ولم يعتد به لخلعه من يومنه آما لم يعتد بابن المعتز في ا  : قلت
بن قالوون ثم العادل آتبغا ثم المنصور الجين ثم المظفر بيبرس الجاشنكير فخلع ثم المنصور أبو بكر بن الناصر محمد ثم 

األشرف آحك بن الناصر محمد ثم الناصر أحمد بن الناصر محمد ثم الصالح إسماعيل بن الناصر محمد قم الكامل شعبان بن 
المظفر حاجي بن الناصر محمد فخلع ثم الناصر حسن بن الناصر محمد ثم الصالح صالح بن الناصر محمد الناصر محمد ثم 

ثم المنصور محمد بن المظفر حاجي ثم األشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد ثم ابنه المنصور علي ثم الصالح حاجي 
   . صر وهو الثاني واهللا أعلم بمن يكون السادسبن األشرف شعبان فخلع ثم الظاهر برقوق ثم الناصر فرج سلطان الع

غرائب تتعلق بالملوك ملك ملك وهو في بطن أمه وهو سابور ذو األآتاف أحد ملوك الفرس مات أبوه وهو حمل ولم يكن له 
   . ولد سواه فعقدوا التاج على رأس أمه على أن يكون من في بطنها هو الملك آائنًا من آان

   . فلما وضعته ملكوه

   . ثالثة من ملوك فارس ابن وأب وجد اسمهم واحد

   . وهو بهرام بن بهرام بن بهرام ومثلهم من ملوك غسان من العرب الحارث بن الحارث بن الحارث

وهذا التناسق ال يقع إال في األآابر والرؤساء وقد جاء من هذا النمط في سادات اإلسالم الحسن بن الحسن بن   : قال الثعالبي
   . السبط السن

أحدهم عبد الملك   : ملكان إسالميان أول اسم آل واحد منهما عين قتل آل واحد منهما ثالثة ملوك أول اسم آل واحد منهم عين
بن مروان قتل عمرو بن سعيد وعبد اهللا بن الزبير وعبد الرحمن بن محمد بن األشعث والثاني أبو جعفر المنصور اسمه عبد 

   . اساني واسمه عبد الرحمن وعمه عبد الرحمن بن علي وعبد الجبار بن عبد الرحمن والي خراساناله قتل أبا مسلم الخر

أربعة في اإلسالم قتل آل واحد منهم أآثر من ألف ألف رجل وهم الحجاج بن يوسف وأبو مسلم الخراساني   : قال الثعالبي
. وبابك والبرقعي    
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رلنك صاحب ما وراء النهر على رأس الثمانمائة من الهجرة ما هو أآثر من ذلك وقد وقع لتيمور آورآان المعروف بتم  : قلت
فإنه قد فتح من الهند إلى الخليج القسطنطيني وقتل من آل إقليم من الخلق ما ال يحصى حتى آان يبني بالرؤوس في آل مدينة 

   . يفتحها منارًا

منهم سيد جليل لم يصلح لإلمامة أو الرياسة ثم آان لكل منهم  غرائب تتعلق بسراة الناس ثالثة بنو أعمام في زمن واحد آل
ابن اسمه محمد آذلك وهم علي بن عبد اهللا ابن عباس وابنه محمد وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه محمد وعلي 

   . بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب وابنه محمد

   . الم فإن هذا أمر لم يشارآهم فيه أحدوهذا من غرائب ما يتفق في الع  : قال الجاحظ

   . أب وابن تقارب ما بينهما من العمر تقاربًا شديدًا وهما عمرو بن العاص وابنه عبد اهللا آان بينهما في السن ثالث عشرة سنة

   . وال يعهد مثل ذلك  : قال الثعالبي

دة الربذي المحدث وأخوه عبد اهللا آان بينهما في السن مائة أخوان تباعد ما بينهما في السن تباعدًا شديدًا وهما موسى بن عبي
   . سنة ولم يعرف مثل ذلك في غيرهما

أربعة إخوة آل واحد منهم أسن من اآلخر بعشر سنين وهم أوالد أبي طالب آان طالب أسن من عقيل بعشر سنين وعقيل أسن 
   . لب بعشر سنينمن جعفر بعشر سنين وجعفر أسن من أمير المؤمنين علي بن أبي طا

ثالثة إخوة ولدوا في سنة واحدة وقتلوا في يوم واحد وسن آل واحد منهم اثنان وأربعون سنة وهم مزيد وزياد ومدرك أوالد 
   . المهلب بن أبي صفرة وهذه من غرائب النوادر

   . غير أوالده الثالثة المذآورينرجل مكث عشر سنين ال يولد له إال رجل وال يموت له إال أنثى وهو المهلب بن أبي صفرة في 

أربعة رجال في اإلسالم لم يمت آل منهم حتى رأى من ولده وولد ولده أآثر من مائة فيما قاله الثعالبي وغيره وهم أنس بن 
مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخليفة بن براء السعدي وعبد الرحمن بن عمر الليثي وجعفر بن سليمان الهاشمي 

   . ومنهم من يذآر بدله أبا بكرة مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم

قبر عبد اهللا بالطائف وقبر عبيد اهللا بالمدينة وقبر معد   : خمسة إخوة تباعدت قبورهم أشد تباعد وهم بنو العباس بن عبد المطلب
   . بإفريقية وقبر الفضل بالشام وقبر قثم بسمرقند

سبعين سنة وهو شريح بن الحارث الكندي استقضاه عمر على الكوفة فبقي بها خالفة عمر قاض قضى في اإلسالم خمسًا و
   . وما بعدها إلى تمام المدة المذآورة لم يتعطل منها سوى ثالث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير

في عمر وعثمان وعلي ومروان بن الحكم  آان الصلع  : أوصاف جماعة من المشاهير من آان من الخلفاء أصلع قال الثعالبي
   . وعمر بن عبد العزيز قال ثم انقطع الصلع من الخلفاء

من آان في غاية الطول آان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه آأنه راآب والناس يمشون لطوله وآان عدي بن حاتم إذا رآب 
بن ساعدة في نهاية الطول والجسامة وآان عبد اهللا بن  تكاد رجاله تخط في األرض وآذلك جرير بن عبد اهللا البجلي وآان قس

عباس في غاية من الطول وآان أبوه عبد اهللا أطول منه وجده العباس أطول من أبيه ويقال إن جبلة بن األيهم الغساني آان 
   . طوله اثني عشر شبرًا

ه شديد القصر بكاد الجلوس يوازونه من قصره آان عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عن  : من آان في غاية القصر قال الثعالبي
وآان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قصيرًا دحداحًا وآان الحطيئة الشاعر مفرط القصر ولذلك لقب بالحطيئة وآان ذو 
ال  الرمة الشاعر قصيرًا جدًا ورأيت في بعض التواريخ أن آثير عزة آان طوله ثالثة أشبار وآان العباس بن الحسن في غاية



 

203 
 

تنظرن إلى العباس من قصر وانظر إلى الفضل والمجد الذي شادا إن النجوم نجوم الجو أصغرها في العين أبعدها في الجو 
إصعادا من عرف بالدهاء من العرب معاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه عمرو بن العاص المغيرة بن شعبة قيس بن سعد بن 

   . عبادة عبد اهللا بن بديل الخزاعي

من نسب منهم إلى الحمق عامر بن آريز معاوية بن مروان بن الحكم بكار بن عبد الملك بن مروان العاص بن هشام عبد اهللا 
   . بن معاوية بن أبي سفيان سهل بن عمرو وأخوه سهيل العاص بن سعيد بن العاص

وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى  هم من قريش أبو سفيان بن حرب  : المؤلفة قلوبهم في أول اإلسالم قال الثعالبي
   . وهبار بن األسود والحارث بن هشام وحكيم بن جزام وصفوان بن أمية وأنس بن عدي ومن فزارة عيينة بن حصن

   . ومن تميم األقرع بن حابس

   . ومن بني سليم العباس بن مرداس

   . ومن ثقيف العالء بن الحارث

   . ذهبت عينه يوم الطائف ثم عمي بعد ذلك من أصيبت عينه أبو سفيان بن حرب

األشعث بن قيس ذهبت عينه يوم اليرموك المغيرة بن شعبة آذلك األشتر النخعي جرير بن عبد اهللا البجلي عدي بن حاتم عتبة 
لقاهر بن أبي سفيان المختار بن أبي عبيد األحنف بن قيس المهلب من سملت عيناه من الخلفاء الملوك أما من الخلفاء فا

والمتقي والمكتفي وأما من الملوك فهرمز بن أنوشروان أحد الملوك األآاسرة صمصام الدولة بن بويه منصور بن نوح بن 
   . منصور الساماني

من آان مكفوف البصر من أشراف الناس زهرة بن آالب بن آعب عبد المطلب بن هشام العباس بن عبد المطلب الحكم بن 
ب الحارث بن العباس بن عبد المطلب مطعم ابن عدي بن نوفل بن تعبد مناف أبو بكر بن عبد العاص أبو سفيان بن حر

الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة عتبة بن مسعود الهذلي عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عتبة أبو أحمد بن جحش بن مسعود 
ازب حسان بن ثابت أبو أسيد الساعدي قتادة بن دعامة دريد األسدي جابر بن عبد اهللا األنصاري عبد اهللا ابن أرقم البراء بن ع

بن الصمة الجمشي عزمة بن نوفل الزهري الفاآه بن المغيرة المخزومي جذيمة بن حازم النهشلي أبو العباس الشاعر علي بن 
اللغوي أبو العالء  زيد بن جدعان المغيرة بن مقسم الضبي الترمذي الكبير الحافظ الفقيه منصور الشاعر المصري ابن سيدة

المعري بشار بن برد أبو البقاء العكبري أبو العيناء هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي أبو القاسم السهيلي صاحب 
الروض األنف أبو القاسم الشاطبي الصرصري الشاعر أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري أبو عبد اهللا بن خلصة 

   . لملوك من ملوك اليونان اإلسكندر آان أحنفالمغربي أصحاب العاهات من ا

   . ومن ملوك الفرس أنو شروان آان أعور يزدجر آان أعرج

   . ومن ملوك العرب جذيمة الوضاح آان أبرص النعمان بن المنذر آان أحمر العينين والشعر

أحول مروان الحمار أشقر أزرق موسى  ومن الخلفاء عبد الملك بن مروان أبخر يزيد بن عبد الملك أفقم هشام بن عبد الملك
موسى أطبق إبراهيم بن   : الهادي شفته العليا متقلصة حتى آان أبوه المهدي قد رتب له خادمًا يالزمه متى غفل وفتح فاه قال

   . المهدي آان أسود سمينًا يلقب بالتنين

   . زياد وعدي بن زيد ومن أشرف قريش وغيرهم أبو طالب أعرج وأبو جهل أحول أبو لهب آذلك وآذلك

   . األحنف بن قيس أحنف متراآب األسنان صعل الرأس مائل الذقن

   . والربيع بن زياد أبرص وآذلك الحارث بن حلزة
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   . وأيمن بن خريم والحسن بن قحطبة وآان عبيدة السلماني أصم وآذلك سيرين والكميت الشاعر والمرقش األآبر الشاعر أجدع

   . أبي عتيق أشعب الطمع أبو الغصن جحا أبو العبر أبو العنبس ابن الجصاص مزيد المدني أصحاب النوادر ابن

عبيد اهللا بن عباس بن عبد المطلب عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية عبد اهللا بن 
اهللا بن معمر التيمي خالد بن عبد اهللا بن خالد بن أسد بن  عامر بن آريز حمزة بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام عمر بن عبيد

   . العاص

قيس بن سعد بن عبادة األنصاري عتاب بن أبي ورقاء الحنظلي أسماء بن خارجة بن حصن بن بدر الفزاري عبد اهللا بن أبي 
   . بكرة مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

و طلحة بن عبيد اهللا أحد العشرة وطلحة الجود وهو طلحة بن عمر بن عبيد اهللا الطلحات المعروفون بالجود طلحة الفياض وه
بن معمر التيمي وطلحة الدارهم وهو طلحة ابن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وطلحة الخير وهو طلحة ابن 

ة الطلحات وهو طلحة بن عبد اهللا الحسن بن علي بن أبي طالب وطلحة الندى وهو طلحة بن عبد اهللا بن عوف الزهري وطلح
   . بن خلف الخزعي

مسافر بن أبي عمرو بن أمية وزمعة بن األسود بن المطلب بن عبد العزى بن قصي   : أزواد الرآب ثالثة من قريش وهم
   . سموا بذلك ألنهم لم يتزود معهم أحد في سفر قط لجودهم  : والمغيرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم

   . لمالئكة وهو حنظلة بن أبي عامر األنصاري أصيب يوم أحد فأخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن المالئكة غسلتهغسيل ا

   . قتيل الجن هو سعد بن عبادة بال في جحر فقتله الجن

   . مصافح المالئكة هو عمران بن حصين

   . لليلحمي الدبر هو عاصم بن ثابت بن أبي األفلح حمته النحل إلى أن آان ا

ذو الشهادتين هو خزيمة بن ثابت األنصاري شهد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقضاء دين اليهودي حين أخبر النبي صلى 
   . اهللا عليه وسلم أنه وفاه اعتمادًا على خبر النبي صلى اهللا عليه وسلم فجعل صلى اهللا عليه وسلم شهادته بشهادتين

ن أصيب عينه يوم أحد فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذو اليدين هو عبيد بن عبد عمرو ذو العين هو قتادة بن النعما
   . الخزاعي آان يعمل بيديه معًا

   . ذو العمامة هو أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية آان إذا لبس عمامته لم يلبس قرشي عمامته حتى ينزعها

   . ن رأس الخوارجذو الثدية آان إحدى يديه مخدجة آالثدي آا

ذو الثفنات آان يقال ذلك لعلي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ولعلي بن عبد اهللا بن عباس لما عال أعضاء السجدات منهما 
   . من شبه ثفنات العبير

   . ذو السيفين هو أبو الهيثم بن التيهان سمي بذلك لتقلده في الحرب بسيفين

   . سيف اهللا هو خالد بن الوليد

   . أسد اهللا هو حمزة بن عبد المطلب
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ذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر سميت بذلك ألنها شقت نطاقها للسفرة في الليلة التي هاجر النبي صلى اهللا عليه وسلم 
   . هو وأبوها إلى المدينة

   . إن لم تستغن بذلك فال أغناك اهللا  : عروة الصعاليك هو عروة بن الورد آان إذا شكا إليه أحد أعطاه فرسًا ورمحًا وقال له

   . سليك المقانب هو سليك بن سلكة آان أعدى الناس حتى إن الفرس ال يدرآه

طفيل األعراس رجل من غطفان وقيل هو من موالي عثمان بن عفان رضي اهللا عنه آان يتتبع األعراس فيأتيها من غير دعوة 
   . وإليه تنسب الطفيلية

   . ر بن عبد العزيزأشج بني أمية هو عم

ألنه أغزى ابنه القاسم الروم فقتل منهم خمسين ألفًا وأخذ منهم خمسة آالف دابة بالسروج   : جبار بني العباس هو هارون الرشيد
واللجم الفضة وأغزى علي بن عيسى بن ماهان بن بالد الترك فقتل منهم أربعين ألفًا وغزا هو بنفسه بالد الروم ففتح هرقلة 

   . الجزية من ملك الروموأخذ 

   . بنات طارق هن بنات العالء بن طارق بن أمية بن عبد شمس سمين بجدهن يضرب بهن المثل في الحسن والشرف

   . بنات الحارث هن بنات الحارث بن هشام يضرب بهن المثل في الحسن وغلو المهر

ندر في طوفان األرض وآسرى أنوشروان في العدل من آان فردًا في زمانه بحيث يضرب به المثل في أمثاله آان اإلسك
وزرقاء اليمامة في حدة النظر وحاتم الطائي في الكرم وآعب بن مامة في اإليثار وأرسطاطاليس في الحكمة وبقراط في الطب 

رضي  وقس بن ساعدة في الفصاحة وسحبان وائل في البالغة وعمرو بن األهتم في البيان وباقل في العي وأبو بكر الصديق
اهللا عنه في معرفة األنساب وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في قوة الهيبة وعثمان بن عفان رضي اهللا عنه في التالوة وعلي 

بن أبي طالب رضي اهللا عنه في القضاء ومعاوية في آثرة االحتمال وأبو عبيدة بن الجراح في األمانة وأبو ذر في صدق 
د بن ثابت في الفرائض وابن عباس في تفسير القرآن وعمرو بن العاص في الدهاء وأبو اللهجة وأبي بن آعب في القرآن وزي

موسى األشعري في سالمة الباطن والحسن البصري في الوعظ والتذآير ووهب ابن منبه في القصص وابن سيرين في تعبير 
ومقاتل في التأويل والكلبي في قصص  الرؤيا ونافع في القراءة وأبو حنيفة في القياس في الفقه وابن إسحاق في المغازي

القرآن وابن الكلبي الصغير في النسب وأبو الحسن المدائني في األخبار ومحمد بن جرير الطبري في علوم األثر والخليل بن 
أحمد في العروض وفضيل بن عياض في العبادة ومالك بن أنس في العلم والشافعي في فقه الحديث وأبو عبيدة في الغريب 

بن المديني في علل الحديث ويحيى بن معين في رجال الحديث وأحمد بن حنبل في السنة والبخاري في نقد الصحيح  وعلي
والجنيد في التصوف ومحمد بن نصر المروزي في االختالف وأبو علي الجبائي في االعتزال وأبو الحسن األشعري في علم 

الرزاق في ارتحال الناس إليه وابن منده في سعة الرحلة وأبو بكر الكالم وأبو القاسم الطبراني في عوالي الحديث وعبد 
الخطيب في سرعة القراءة وابن حزم في مذهب الظاهر وسيبويه في النحو وأبو الحسن البكري السيري في الكذب وإياس بن 

والحزم وإسحاق الموصلي  معاوية في الذآاء والتفرس وعبد الحميد في الكتابة والوفاء وأبو مسلم الخراساني في علو الهمة
النديم في الغناء وأبو الفرج األصفهاني صاحب األغاني في المحاضرة وأبو معشر في النجوم والرازي في الطب وعمار بن 
حمزة في التيه والفضل بن يحيى في الجود وجعفر بن يحيى في التوقيع وابن زيدون في سعة العبارة وابن القرية في البالغة 

دب والبيان والحريري في المقامات والبديع الهمذاني في الحفظ وأبو نواس في المجون والخالعة وابن حجاج والجاحظ في األ
الشاعر في سخف األلفاظ والمتنبي في الحكم واألمثال شعرًا والزمخشري في تعاطي العربية والنسفي في الجدل و جرير 

األحنف بن قيس في الحلم والمأمون في حب العفو والوليد في الشاعر في الهجاء الخبيث وحماد الراوية في شعر العرب و
شرب الخمر وعطاء السلمي في الخوف من اهللا تعالى وابن البواب في الكتابة والقاضي الفاضل في الترسل والعماد الكاتب في 

ق في ترجمة اليوناني الجناس وأشعب في الطمع وأبو نصر الفارابي في معرفة آالم القدماء ونقله وتفسيره وحنين بن إسحا
إلى العربي وابن سيناء في الفلسفة وعلوم األوائل واإلمام فخر الدين الرازي في اإلطالع على العلوم والجاحظ في سعة 

العبارة والسيف اآلمدي في التحقيق والنصير الطوسي في معرفة المجسطي وابن الهيثم في الرياض ونجم الدين الكاتبي في 
بي في اإلطالع على اللغة وأبو العيناء في األجوبة المسكتة ومزيد في البخل والقاضي أحمد بن أبي دواد المنطق وابن األعرا

في المروءة وحسن التقاضي وابن المعتز في التشبيه وابن الرومي في التطير والصولي في الشطرنج والغزالي في الجمع بين 
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ألقدمين الفلسفية والطبية ومحيي الدين بن عربي في علوم التصوف المعقول والمنقول وأبو الوليد بن رشد في تلخيص آتب ا
   . وجابر بن حيان في علم الكيمياء

   . غرائب اتفاق اتفاقية جليلة ولد النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنين وبعث يوم االثنين وهاجر يوم االثنين وتوفي يوم االثنين

لحسين بن علي عليهما السالم يوم عاشوراء وقتله اهللا على يد إبراهيم بن األشتر في يوم قتل عبد اهللا بن زياد ا  : اتفاقية أخرى
   . عاشوراء

رأيت في قصر اإلمارة بالكوفة رأس الحسين بن علي بين يدي عبد اهللا بن زياد على   : قال عبد الملك بن عمير الليثي  : أخرى
مختار بن أبي عبيد ثم رأيت فيه رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير ترس ثم رأيت فيه رأس عبد اهللا بن زياد بين يدي ال

حدثني الحسين بن يحيى الكاتب أنه لما ولي المعتز لم تمض مدة لطيفة   : قال الصولي  : ثم رأيت فيه رأس مصعب بين أخرى
فأحضر الناس وأخرج  حتى أحضر الناس وأخرج المؤيد وقيل اشهدوا أنه دعي فأجاب وليس به أثر ثم مضت مدة شهر

إن منيته أتت عليه وها هو ال أثر به فاشهدوا ثم خلع المعتز واستخلف المهتدي ولم يمض إال مديدة حتى   : المستعين وقال
أشهدوا أنه قد مات حتف أنفه وال أثر به ثم لم تكمل السنة حتى استخلف المعتمد فأخرج المهتدي ميتًا   : أخرج المعتز ميتًا وقال

   . اشهدوا أنه قد مات حتف أنفه من جراحته فتعجب الناس من تالحقهم في مدة يسيرة  : وقال

مات المكتفي باهللا عن مائة ألف ألف دينار ولما غسل لم توجد مجمرة يبخر فيها إال مجمرة من خزف أحمر وآان فيما   : عبرة
   . خلف ألوف من مجامر الذهب والفضة

شددت لحيي المأمون والمعتصم والواثق بعد موتهم فلم أجد خرقة أشد بها لحيي واحد منهم إال ما لقد   : قال أحمد بن أبي دواد
   . أخرقه من الدراريع التي تكون علي

في سنة ثالث وثمانين ومائتين أمر المعتضد برد فاضل سهام المواريث على ذوي األرحام وأبطل ديوان الموايث   : لطيفة
   . وآتب بذلك إلى اآلفاق

في سنة أربع وثمانين ومائتين أخبر المنجمون بغرق أآثر األقاليم بسبب آثرة األمطار وزيادة األنهار فتحفظ الناس من   : لطيفة
   . ذلك فقلت األمطار حتى استسقوا ببغداد مرات

في األرض ثم نبت نبوة ذآر ابن سينا في المقالة األولى من آتاب الشفاء أنه نزل بجرجان صاعقة من الهواء فنشبت   : غريبة
الكرة وسمع الناس لذلك صوتًا عظيمًا هائًال فحفروا عليها فإذا هي قطعة من حديد تقدير مائة وخمسين منًا وهي أجزاء 

جاورشية صغار مستديرة التصق بعضها ببعض فكتب محمود بن سبكتكين صاحب خراسان بإنفاذه إليه أو قطعة منه فتعذر 
قطعة منه فلم تعمل فيه اآلالت فعولج آسره فقطع منه قطعة لطيفة وحملت إليه فرام أن يطبع منها نقله لثقله فحاولوا آسر 

   . سيف فتعذر عليه

في سنة إحدى عشرة وخمسمائة جاء سيل عظيم فغرق مدينة سنجار من بالد الجزيرة وهدم المنازل وأغرق   : لطيفة أخرى
   . خلقًا آثيرًا

مل مهدًا فيه صبي صغير فتعلق المهد بشجرة زيتون وغاض الماء وبقي المهد معلقًا بالشجرة ومن غريب ما حكي أن السيل ح
   . فسلم الصغير

في سنة ستين وأربعمائة آان بمصر وفلسطين زلزلة عظيمة طلع فيها الماء من رؤوس اآلبار وزال البحر عن   : أعجوبة
انكشف البحر عنه مما في أرضه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم  الساحل مسيرة يوم فنزل الناس إلى أرض البحر يلتقطون ما

   . خلقًا آثيرًا
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ثم في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة وقع ببالد الشام زلزلة عظيمة خربت شيزر وحماه وحمص وحصن األآراد وطرابلس 
ائة قلع المقتفي الخليفة باب الكعبة و في سنة اثنتين وخمسم  : وأنطاآية وغيرها من البالد التي حولها ووقعت األسواق فائدة

   . عمل عوضه بابًا مصفحًا بالفضة المذهبة وعمل لنفسه من الباب األول تابوتًا ليدفن فيه

   . في سنة خمس وستين وسبعمائة وقع ثلج عظيم بالشام فكسر األشجار وقطع الطرق ال سيما بعكبراء وما حولها  : نادرة

مائة ظهر بالشام جراد عظيم لم يسمع بمثله وامتد من مكة إلى الشام وعظم بحوران حتى أآل في سنة سبعين وسبع  : أخرى
األشجار واألخشاب وأبواب الدور وما وصل إليه من األصبغة والقماش وسدت أعين الماء خوفًا من أن يفسدها وآان من شأنه 

ن والطاقات وسدت األبواب وحضروا لصالة الجمعة بعجلون أنه امتألت منه المدينة وغلقت األسواق وطبقت أبواب الدآاآي
فمأل عليهم الجامع وترامى على الخطيب على المنبر حتى شغله عن الخطبة وآذلك حير الناس حتى خرجوا من الجامع 

يخبون في خبًا إلى الرآب وأنتنت لكثرة ما قتل منه حتى صار أهل البلد يمشون القطران ليغطي رائحته  "  وما يعلم جنود ربك 
   .إال هو  "  

في سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة رأى أهل الشام في السماء بعد مغيب الشفق حمرة عظيمة من جهة الشمال ثم اشتدت   : أخرى
ام حتى آان بدمشق وبعلبك وحلب الحمرة حتى صارت آالنار الموقدة وانتشرت في السماء حتى آاد يغطي ثلثها وعم بالد الش

وقاقون والرملة والقدس وطرابلس حتى خاف جميع أهل هذه البالد على أنفسهم الهالك وضرعوا إلى اهللا تعالى وابتهلوا إليه 
   . فكشف اهللا عنهم بعد نصف الليل

ظهرت حمرة عظيمة من جهة الغرب وهو أنه   : وقد رأيت مثل هذه اآلية العظيمة بمصر في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة  : قلت
   . فوق حمرة النار وجاء من وراء تلك الحمرة برق ساطع

فصار آلما لمع البرق داخل تلك الحمرة يخال الناظر أنها نار ال محالة حتى داخلني منه أنه عذاب قد صب على الناس ثم 
   . انقشع بعد العشاء بقليل فلذلك لم ينتبه له أهل مصر

   . ئع الدهر وعجائبه أآثر من أن تحصر وال يحتمل هذا الموضع أآثر من هذا القدروبالجملة فوقا

والليالي آما علمت حبالى مقربات يلدن آل عجيب المقصد الثاني في بيان وجه استعمال الكاتب ذلك في خالل آالمه ال يخفى 
ده علم بما لعله يسأل عنه واعتداد لما يرد أن الكاتب إذا عرف أحوال المتقدمين وسيرهم وأخبارهم ومن يرع منهم صار عن

ليكون على يقين منها مع ما يحتاج إلى إيراده في خالل مكاتباته   : عليه من ذآر واقعة بعينها أو يحتج عليه به من صورة قديمة
مذاني إلى أبي من ذآر من حسن االحتجاج بذآره في أمر من األمور أو حالة من الحاالت آما آتب به البديع اله  : ورسائله

إن البديع قد نسي حق تعليمنا إياه وعقنا وشمخ بأنفه عنا والحمد هللا على   : الحسين بن فارس وقد بلغه أنه ذآر في مجلسه فقال
نعم أطال اهللا بقاء الشيخ اإلمام إنه الحمأ المسنون وإن ظننت الظنون والناس آلدم   : فساد الزمان وتغير نوع اإلنسان فكتب إليه

آان العهد قد تقادم وارتكبت األضداد واختلط الميالد والشيخ يقول فسد الزمان أفال يقول متى آان صالحًا أفي الدولة  وإن
أم السنين الحربية   " ال تكسع الشول بأغبارها   " العباسية وقد رأينا آخرها وسمعنا أولها أم المدة المروانية وفي أخبارها 

ليت   : يرآز في الكال وميت جحر في الفال والحرتان وآربال أم البيعة الهاشمية وعلي يقولوالسيف يغمد في الطال والرمح 
العشرة منكم برأس من بني فراس أم األيام األموية والنفير إلى الحجاز والعيون إلى األعجاز أم اإلمارة العدوية وصاحبها 

طوبى لمن مات في نأنأة اإلسالم أم على عهد الرسالة   : ا يقولوهل بعد البزول إال النزول أم الخالفة التيمية وصاحبه  : يقول
ذهب الذين يعاش في أآنافهم وبقيت في خلف آجلد   : ويوم الفتح قيل اسكتي يا فالنة فقد ذهبت األمانة أم في الجاهلية ولبيد يقول

مان تغيرت البالد ومن عليها فوجه األرض بالد بها آنا وآنا نحبها إذ الناس والزمان ز  : األجرب أم قبل ذلك وأخو عاد يقول
وما فسد الناس ولكن اطرد القياس وال   " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء   "   : أم قبل ذلك والمالئكة تقول  ! مسود قبيح

ان آرم العهد آتابًا لئن آ  ! ظلمت األيام إنما امتد اإلظالم وهل يفسد الشيء إال عن صالح ويمسي المرء إال عن صباح ولعمري
   . يرد وجوابًا يصدر إنه لقريب المنال وإني على توبيخه لي لفقير إلى لقائه على بقائه منتسب إلى والئه شاآر آلالئه

والغاية القصوى في ذلك ما آتب به ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون رحمه اهللا على لسان محبوبته والدة بنت محمد بن عبد 
أما بعد أيها المصاب بعقله المورط بجهله البين سقطه الفاحش غلطه   : صر إلى إنسان استمالها عنه إلى نفسه وهيالرحمن النا

العاثر في ذيل اغتراره األعمى عن شمس نهاره الساقط سقوط الذباب على الشراب المتهافت تهافت الفراش في الشهاب فإن 
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ني مستهديًا من صلتي ما صفرت منه أيدي أمثالك متصديًا من خلتي لما العجب أآذب ومعرفة المرء نفسه أصوب وإنك راسلت
قدعت فيه أنوف أشكالك مرسًال خليلتك مرتادة مستعمًال عشيقتك قواده آاذبًا نفسك في أنك ستنزل عنها إلي وتخلف بعدها 

   . وال شك أنها قلتك إذ لم تضن بك  ! ولست بأول ذي همة دعته لما ليس بالنائل  : علي

وملتك إذ لم تغر عليك فإنها أعذرت في السفارة لك وما قصرت في النيابة عنك زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه واإلنسانية 
اسم أنت جسمه وهواله قاطعة أنك انفردت بالجمال واستأثرت بالكمال واستعليتن في مراتب الخالل حتى خيلت أن يوسف 

العزيز رأتك فسلت عنه وأن قارون أصاب بعض ما آنزت والنطف عثر على عليه السالم حاسنك فغضضت منه وأن امرأة 
فضل ما رآزت وآسرى حمل غاشيتك وقيصر رعى ماشيتك واإلسكندر قتل دارا في طاعتك وأردشير جاهد ملوك الطوائف 

وبلقيس  بخورجهم عن جماعتك والضحاك استدعى مسالمتك وجذيمة األبرش تمنى منادمتك وشيرين قد نافست بوران فيك
غايرت الزباء عليك وأن مالك بن نويرة إنما أردف لك وعروة بن جعفر إنما رحل إليك وآليب بن ربيعة إنما حمى المرعى 
بعزتك وجساسًا إنما قتله بأنفتك ومهلهًال إنما طلب ثأره بهمتك والسمؤل إنما وفى عن عهدك واألحنف إنما اجتبى في بردك 

األضياف ببشرك وزيد بن مهلهل إنما رآب بفخذيك والسليك بن السلكة إنما عدا على رجليك وحاتمًا إنما جاد بوفرك ولقي 
وعامر بن مالك إنما العب األسنة بيديك وقيس بن زهير إنما استعان بدهائك وإياس بن معاوية إنما استضاء بمصباح ذآائك 

الصلح بين بكر وتغلب تم برسالتك والحماالت في دماء وسحبان وائل إنما تكلم بلسانك وعمرو بن األهتم إنما سحر ببيانك وأن 
عبس وذبيان أسندت إلى آفالتك وأن احتيال هرم لعامر وعلقمة حتى رضيا آان عن إشارتك وجوابه لعمر وقد سأله عن أيهما 

وهن شوآة آان ينفر وقع بعد مشورتك وأن الحجاج تقلد والية العراق بجدك وقتيبة فتح ما وراء النهر بسعدك والمهلب أ
األزارقة بأيدك وأفسد ذات بينهم بكيدك وأن هرمس أعطى بيلينوس ما أخذ منك وأفالطون أورد على أرسطا طاليس ما حدث 
عنك وبطليموس سوى اإلصطراب بتدبيرك وصور الكرة على تقديرك وأبقراط علم العلل واألمراض بلطف حسك وجالينوس 

ك في العالج وسألك عن المزاج واستوصفك ترآيب األعضاء واستشارك في عرف طبائع الحشائش بدقة حدسك وآالهما قلد
الداء والدواء وأنك نبحت ألبي معشر طريق الفضاء وأظهرت جابر بن حيان على سر الكيمياء وأعطيت النظام أصًال أدرك 

ار توليدك وابتداعك وأن عبد به الحقائق وجعلت للكندي رسمًا استخرج به الدقائق وأن صناعة األلحان اختراعك وتأليف األنق
الحميد بن يحيى باري أقالمك وسهل بن هارون مدون آالمك وعمرو بن بحر مستمليك ومالك بن أنس مستفتيك وأنت الذي 

أقام البراهين ووضع القوانين وحد الماهية وبين الكيفية والكمية وناظر في الجوهر والعرض وميز الصحة من المرض وحل 
السم والمسمى وضرب وقسم وعدل وقوم وصنف األسماء واألفعال وبوب الظرف والحال وبنى وأعرب المعمى وفصل بين ا

ونفى وتعجب ووصل وقطع وثنى وجمع وأظهر وأضمر وابتدأ وأخبر واستفهم وأهمل وقيد وأرسل وأسند وبحث ونظر 
وأنك لو شئت خرقت العادات وخالفت  وتصفح األديان و رجح بين مذهبي ماني وغيالن وأشار بذبح الجعد وقتل بشار بن برد

المعهودات فأحلت البحار عذبة وأعدت السالم رطبة ونقلت غدًا فصار أمسًا وزدت في العناصر فكانت خمسًا وأنك المقول 
فلو   : ليس على اهللا بمستنكر أن يجمع العالم في واحد والمعنى بقول أب تمام  : فيك آل الصيد في جوف الفرا والمقول فيك

ذآر األنام لنا فكان قصيدة آنت البديع الفرد   : رت نفسك لم تزدها على ما فيك من آرم الطباع والمراد بقول أبي الطيبصو
من أبياتها فكدمت في غير مكدم واستسمنت ذا ورم ونفخت في غير ضرم ولم تجد لرمح هزًا وال لشفرة مجزًا بل رضيت من 

على أنها األيام قد صرن   : لقد ذل من بالت عليه الثعالب وأنشدت  : ألني قلت لها الغنيمة باإلياب وتمنت الرجوع بخفي حنين
آلها عجائب حتى ليس فيها عجائب ونخرت وآفرت وعبست وبسرت وأبدأت وأعدت وأبرقت وأرعدت وهممت ولم أفعل 

اضرة إن عادت العقرب وآذت وليتني ولوال أن للجوار ذمة وللضيافة حرمة لكان الجواب في قذال الدمستق والنعل ح
والعقوبة ممكنة إن أصر المذنب وهبها لم تالحظك بعين آليلة عن عيوبك ملوها حبيبها وحسن فيها من تود وآانت إنما حلتك 

بحالك ووسمتك بسيماك ولم تعرك شهادة وال تكلفت لك زيادة بل صدقت سن بكرها فيما ذآرته عنك ووضعت الهناء مواضع 
ك ولم تكن آاذبة فيما أثنت به عليك فالمعيدي تسمع به خير من أن تراه هجين القذال أرعن السبال طويل النقب فيما نسبته إلي

العنق والعالوة مفرط الحمق والغباوة جافي الطبع سيئ اإلجابة والسمع بغيض الهيئة سخيف الذهاب والجيئة ظاهر الوسواس 
وحديثك غمغمة وبيانك فهفهة وضحكك قهقهة ومشيك هرولة وغناك  منتن األنفاس آثير المعايب مشهور المثالب آالمك تمتمة

مساو لو قسمن على الغواني لما أمهرن إال بالطالق حتى إن باقًال موصوف بالبالغة إذا   : مسألة ودينك زندقة وعلمك مخرقة
ليك وطويسًا مأثور عنه يمن قرن بك وهبنقة مستحق السم العقل إذا أضيف إليك وأبا غبشان محمود منه سداد الفعل إذا نسب إ

  ! الطائر إذا قيس عليك فوجودك عدم واالعتناء بك ندم والخيبة منك ظفر والجنة معك سقر آيف رأيت لومك لكرمي آفاء
وأني جهلت أن األشياء إنما تنجذب إلى أشكالها والطير إنما تقع على آالفخها وهال علمت أن الشرق   ! وضعتك لشرفي وفاء

عمرك اهللا آيف   : تمعان وشعر أن نازي المؤمن والكافر ال تتراءيان وقلت الخبيث والطيب ال يستويان وتمثلتوالغرب ال يج
يلتقيان وذآرت أني علق ال يباع ممن زاد وطائر ال يصيده من أراد وغرض ال يصيبه إال من أجاد فما أحسبك إال قد آنت 

جبار للقيت ما لقي من الكواعب يسار فماغ هم إال بدن ما هممت به وال  تهيأت للتهنية وترشحت للترفية لوال أن جرح العجماء
بنو   : تعرض إال أليسر مما تعرضت له أين أدعاؤك رواية األشعار وتعاطيك حفظ السير واألخبار أما ثاب لك قول الشاعر
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ن وافد البراجم أو ترجع بصحيفة دارم أآفاؤهم آل مسمع وتنكح في أآفائها الحبطات وهال غشيت ولم تغترن وما أمنك أن تكو
المتلمس أو أفعل بك ما فعله عقيل بن علفة بالجهني الذي جاء خاطبًا فدهن استه بزيت وأدناه من قرية النمل ومتى آثر تالقينا 
 واتصل ترائينا فيدعوني إليك ما دعا ابنة الخس إلى عبدها من طول السواد وقرب الوساد وهل فقدت األراقم فأنكح في جنب

أو عضلني همام بن مرة فأقول زوج من عود خير من قعود ولعمري لو بلغت هذا المبلغ الرتفعت عن هذه الحطة وما فكيف 
وفي أبناء قومي منكح وفتيان هزان الطوال الغرانقة ما آنت ألتخطى المسك إلى الرماد وال أمتطي الثور دون الجواد وإنما 

دم الجيم ويرآب الصعب من ال ذلول له ولعلك إنما غرك من علمت صبوتي إليه يتيمم من ال يجد ماء ويرعى الهشيم من ع
من تلق منهم تقل   : وشهرت مساعفتي له من أقمار العصر ورياحين المصر الذين هم الكواآب علوهمم والرياض طيب شيم

الوشيظة في العظم بينهم وإن القيت سيدهم فحن قدح ليس منها ما أنت وهم وأين تقع منهم وهل أنت إال واو عمرو فيهم وآ
آنت إنما بلغت قعر تابوتك وتجافيت لقميصك عن بعض قوتك وعطرت اردانك وجررت هميانك واختلت في مشيك وحذفت 
فضول لحيتك وأصلحت شاربك ومططت حاجبك ورققت خط عذارك واستأنفت عقد إزارك رجاءئ االآتنان فيهم وطمعًا في 

أت استك الحفرة واهللا لو آساك محرق البردين وحلتك مارية بالقرطين وقلدك عمرو االعتداد منهم فظننت عجزًا وأخط
   . الصمصامة وحملك الحارث على النعامة ما شككت فيك وال تكلمت بملء فيك وال سترت إياك وال آنت إال ذاك

قعيدته لكاع إذ آلهم عزب وهبك ساميتهم في ذروة المجد والحسب وجاريتهم في غاية الظرف واألدب ألست تأوي إلى بسيت 
وآم بين من يعتمدني بالقوة الظاهرة والشهوة الوافرة   ! خالي الذراع وأين من أنفرد به ممن ال غلب إال على األقل األخس منه

   . والنفس المصروفة إلي واللذة الموقوفة علي وبين آخر قد نزحت بيره ونضب غديره وذهب نشاطه ولم يبق إال ضراطه

تعالى اهللا يا سلم بن   : جتمع لي فيك إال الحشف وسوء الكلية ويقترن علي بك إال الغدة والموت في بيت سلوليةوهل آان ي
عمرو أذل الحارص أعناق الرجال ما آان أخلقك بأن تقدر بذرعك وتربع بذلك على ظلعك وال تكون براقش الدالة على أهلها 

سقط العشاء بك على سرحان وبك ال بظبي أعفر قد أعلمت إن أغنيت شيًا وعنز السوء المستثيرة لحتفها فما أراك إال قد 
إن العصا قرعت لذي الحلم والشيء تحقره وقد ينمي فإن   : وأسمعت لو ناديت حيًا وقرعت عصا العتاب وحذرت سوء العقاب

جعجة وال طحن فرب صلف  بادرت بالندامة ورجعت على نفسك بالمالمة آنت قد اشتريت العافية لك بالعافية منك وإن قلت
ال يوئسنك من مخدرة قول تغلظه وإن حرجا فعدت لما نهيت عنه وراجعت ما استعفيت منه بعثت من   : تحت الراعدة وأنشدت

فمن   : يزعجك إلى الخضراء دفعًا ويستحثك نحوها وآزًا وصفعًا فذا صرت إليها عبثت أآاروها بك وتسلط نواطيرها عليك
قفاك ومن فجلة منتنة ترمى بها تحت خصاك ذلك بما قدمت يداك ولكي تذوق وبال أمرك وترى ميزان  قرعة معوجة تقوم في

فمن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما ال يرى فلوال المعرفة بالتاريخ واإلحاطة بالوقائع والسير واألقاصيص   : قدرك
   . ك هذه الوقائع والتلويح بمقتضياتهاواألمثال السائرة في معنى ذلك لما تأتى للناثر االقتدار على سب

 النوع الثامن عشر المعرفة بخزائن الكتب وأنواع العلوم 

  وفيه مقصدانوالكتب المصنفة فيها وأسماء الرجال المبرزين في فنونها 

  المقصد األول في ذآر خزائن الكتب المشهورة 

تناء حتى حصلوا منها على العدد الجم وحصلوا على الخزائن قد آان للخلفاء والملوك في القديم بها مزيد اهتمام وآما اع
   . الجليلة

فكان فيها من الكتب ما ال يحصى آثرة وال يقوم عليه نفاسة ولم تزل   : ويقال إن أعظم خزائن الكتب في اإلسالم ثالث خزائن
د فذهبت خزانة الكتب فيما ذهب وذهبت على ذلك إلى أن دهمت التتر بغداد وقتل ملكهم هوالآو المستعصم آخر خلفائهم ببغدا

   . معالمها وأعفيت آثارها

الثانية خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر وآانت من أعظم الخزائن وأآثرها جمعًا للكتب النفيسة من جميع العلوم على ما سيأتي 
   . ذآره في الكالم على ترتيب مملكة الديار المصرية في المقالة الثانية



 

210 
 

ذلك إلى أن انقرضت دولهم بموت العاضد آخر خلفائهم واستيالء السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب على  ومل تزل على
المملكة بعدهم فاشترى القاضي الفاضل أآثر آتب هذه الخزانة ووقفها بمدرسته الفاضلية بدرب ملوخيا بالقاهرة فبقيت فيها إلى 

   . أن استولت عليها األيدي فلم يبق منها إال القليل

   . الثالثة خزانة خلفاء بني أمية باألندلس وآانت من أجل خزائن الكتب أيضًا

   . ولم تزل إلى انقراض دولتهم باستيالء ملوك الطوائف على األندلس فذهبت آتبها آل مذهب

   . بذلك أمس أما اآلن فقد قلت عناية الملوك بخزائن الكتب واآتفاء بخزائن آتب المدارس التي ابتنوها من حيث إنها

واعلم أن الكتب المصنفة أآثر من أن تحصى وأجل من أن تحصر ال سيما الكتب المصنفة في الملة اإلسالمية فإنها لم يصنف 
مثلها في ملة من الملل وال قام بنظرها أمة من األمم إال أن منها آتبًا مشهورة قد توفرت الدواعي على نقلها واإلآثار من 

   . في اآلفاق ورغب في اقتنائها نسخها وطارت سمعتها

 المقصد الثاني في ذآر العلوم المتداولة بين العلماء والمشهور من الكتب المصنفة فيها ومؤلفيهم   

ويرجع المقصد فيها إلى سبعة أصول يتفرع عنها أربعة وخمسون علمًا األصل األول علم األدب وفيه عشرة علوم األول علم 
تصرة فيه المنتخب والمجرد لكراع وأدب الكاتب البن قتيبة وفقه اللغة للثعالبي والفصيح لثعلب وآفاية من الكتب المخ  : اللفة

   . المتحفظ البن األحدابي واأللفية ألبن إصبع

   . ومن المتوسطة فيه المجمل البن فارس وديوان األدب للفارابي وإصالح المنطق البن السكيت

   . لعباب الزاخر للصاغاني والصحاح للجوهريومن المبسوطة الجامع لألزهري وا

   . وال أنفع وال أجمع من المحكم البن سيده  : قال في إرشاد القاصد

   . من الكتب المختصرة فيه التصريف الملوآي البن جني والتعريف البن مالك  : الثاني علم التصرف

   . يه وأجمعهاومن المتوسطة تصريف ابن الحاجب وهو من أحسن الكتب الموضوعة ف

   . ومن المبسوطة فيه الممتع البن عصفور وشروح تصريف ابن الحاجب وغيره

   . من الكتب المختصرة فيه الكافية البن الحاجب والدرة األلفية البن معطي والخالصة البن مالك  : الثالث علم النحو

ة البن مالك وتسهيل الفوائد له وهو الجامع على ومن المتوسطة المفصل للزمخشري والمقرب البن عصفور والكافية الشافي
   . شدة اختصاره

ومن المبسوطة آتاب سيبويه وشروحه وشرح ابن قاسم على األلفية و شرحه على التسهيل وشرح شهاب الدين السمين عليه 
   . وأوسع الكل شرح الشيخ أثير الدين أبي حيان على التسهيل

   . منفردة فيه مصنف تميثم الحربى وهو عزيز الوجودمن الكتب ال  : الرابع علم المعاني

   . من الكتب المنفردة به آتاب نهاية اإلعجاز لإلمام فخر الدين الرازي والجامع الكبير البن األثير الجزري  : الخامس علم البيان

   . من الكتب المنفردة به المختصرة فيه زهر الربيع للمطرزي  : السادس علم البديع
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   . متوسطة فيه البديع للتيفاشي وشرح البديعية للصفي الحليومن ال

   . ومن المبسوطة آتاب التحبير البن األصبع

تنبيه ومن الكتب المشتملة على علوم المعاني والبيان والبديع روض األزهار البن مالك واإليضاح البن مالك وأعظمها شهرة 
ل الدين القزويني وعليه عدة شروح منها شرح الخلخالي وشرح الشيخ بالديار المصرية تلخيص المفتاح لقاضي القضاة جال

   . أآمل الدين وشرح الشيخ بهاء الدين السبكي وهو من أجل شروحه والمعول عليه منها شرح الشيخ سعد الدين التفتازاني

ة اعتنى الناس بشرحها وممن من الكتب المختصرة فيه عروض ابن مالك والبن الحاجب فيه المية آافي  : السابع علم العروض
   . شرحها الشيخ جمال الدين بن واصل والشيخ جمال الدين األسنوي

وللساوي المية ضاهى فيها ابن الحاجب ولإلمام القزويني عليها شرح حسن ولأليكي فيه مختصر بديع وللجوهري فيه 
   . مختصر

   . ومن المتوسطة فيه عروض ابن القطاع وابن الخطيب التبريزي

   . ومن المبسوطة آتاب األمين المحلي وعروض األستاذ أبي الحسن العروضي المعروف بأستاذ المقتدر

   . وقد نظم فيه صاحبنا شعبان اآلثاري محتسب مصر ألفية فائقة سماها هداية الضليل إلى علم الخليل جمع فيها فأوعى

   . ي ومن المتوسطة قوافي ابن القطاع ومن المبسوطة قوافي ابن سيدهمن الكتب المختصرة فيها قوافي األيك  : الثامن علم القوافي

في أصول الخط ألفية لشعبان اآلثاري والبن الحسين آتاب في قلم الثلث والبن الشيخ عز الدين بن   : التاسع علم قوانين الخط
وفي خالل آتب النحو الجامعة  عبد السالم مصنف في قلم النسخ وفي صناعة الهجاء المختصة بالقرآن الرائية للشاطبي

   . آالتسهيل وغيره جملة من الهجاء وقد أودعت في هذا الكتاب ما فيه آفاية من ذلك

   . فيه آتاب التنبيه ألبي عمرو الداني  : العاشر قوانين القراءة

ب ألرسطاطاليس وآتاب األصل الثاني العلوم الشرعية وفيه تسعة علوم األول علم النواميس المتعلق بالنبوات وفيه آتا
   . ألفالطون وأآثر مسائله في آتاب المدينة الفاضلة ألبي نصر الفارابي وفي آخر الطوالع والمصباح للبيضاوي مسائل من ذلك

من الكتب المختصرة فيه التيسير ألبي عمرو الداني ونظمه الشاطبي في قصيدته التي وسمها بحرز   : الثاني علم القراءات
   . نت عما سواها من آتب القراءات واعتنى الناس بشرحها والبن مالك دالية بديعة في علم القراءات لكنها لم تشتهراألماني فأغ

   . ومن الكتب المبسوطة فيه آتاب الروضة في القراءات وشروح الشاطبية آالفاسي وغيره

   . لوجيز للواحدي والنهري ألبي حيانمن الكتب المختصرة فيه زاد المسير البن الجوزي وا  : الثالث علم التفسير

   . ومن المتوسطة فيه الوسيط للواحدي والكشاف للزمخشري ومعالم التنزيل للبغوي

ومن المبسوطة البسيط للواحدي و تفسير القرطبي وتفسير اإلمام فخر الدين والبحر واعلم أن آل واحد من المفسرين قد غلب 
يره فالتيفاشي تغلب عليه القصص وابن عطية تغلب عليه العربية وابن عطية تغلب عليه عليه فن من الفنون يميل إليه في تفس

   . أحكام الفقه والزجاج تغلب عليه المعاني وغير ذلك

أضبط الكتب المصنفة فيه وأصلحها رواية صحيح البخاري و صحيح مسلم رضي اهللا عنهما   : الرابع علم رواية الحديث
   . آسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني  : المشهورةوبعدهما بقية آتب السنن 
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   . والمسندات المشهورة آمسند أحمد وابن أبي شيبة والبزار ونحوها

   . ومن آتب السير السيرة البن هشام وزهر الخمائل البن سيد الناس

   . األصول البن األثير ومن الكتب المبسوطة المشتملة على متون األحاديث دون الرواة جامع

   . ومن المتوسطة الجمع في ذلك الجمع بين الصحيحين للحميدي ومختصر جامع األصول لمصنفه

ومن المختصرة فيما يتعلق باألحكام اإللمام بأحاديث األحكام للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وعمدة األحكام للحافظ عبد الغني 
   . المقدسي

   . ب والترهيب رياض الصالحين للنوويومما يتعلق بالترغي

   . ومما يتعلق باألدعية آتاب األذآار له وسالح المؤمن البن اإلمام

   . إلى غير ذلك من أنواع المصنفات المختلفة المقاصد مما ال يحصى آثرة

ب التيسير للنووي وعلم من الكتب الموصلة للدخول في ذلك علوم الحديث البن الصالح وتقري  : الخامس علم دارية الحديث
   . الحديث للحاآم والكافية للخطيب أبي بكر وفي أول جامع األصول المقدم ذآره في آتب رواية الحديث قطعة من ذلك

   . ومن الكتب المبسوطة في أسماء الرجال الكمال

وشرحه لمغلطاي وشرحه ومن الكتب المبسوطة في معاني الحديث شرح البخاري البن بطال وشرحه البن التين المغربي 
للكرماني وشرحه لشيخنا سراج الدين بن الملقن وشرح مسلم للقاضي عياض وشرحه للشيخ محي الدين النووي وشرح سنن 

   . أبي داود للخاطبي وشرح العمدة للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وشرحها للشيخ تاج الدين الفاآهاني

   . ن للهروي والنهاية ألبي السعادات بن األثير وغير ذلك من سائر األنواعومن الكتب في غريب الحديث آتاب الغريبي

من الكتب المختصرة فيه الطوالع للقاضي ناصر الدين البيضاوي والمصباح له وقواعد العقائد   : السادس علم أصول الدين
   . للخواجا نصير الدين الطوسي وآتاب األربعين للقاضي جمال الدين بن واصل

لمتوسطة المحصل لإلمام فخر الدين والصحائف للسمرقندي وشرح الطوالع للسيد العبري وشرحها للشيخ عز الدين ومن ا
   . األصفهاني

من الكتب المختصرة فيه مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي والتنقيح للقرافي والقواعد البن   : السابع علم أصول الفقه
   . الساعاتي

   . تحصيل لألرمويومن المتوسطة فيه ال

آشرح القطب الشيرازي   : ومن المبسوطة فيه األحكام لآلمدي والمحصول لإلمام فخر الدين وشروح مختصر ابن الحاجب
وشرحي المسيلي وشرح الشيخ شمس الدين األصفهاني وأتقن شرح عليه للعضد وآشرح منهاج البيضاوي البن المطهر 

   . ذلك وآشرح التنقيح لمصنفه وشرحه للشيخ جمال الدين األسنوي وغير

من الكتب المختصرة فيه المغني لألبهري والفصول للنسفي والخالصة للمراغي والمعونة ألبي إسحاق   : الثامن علم الجدل
   . الشيرازي ومن المتوسطة فيه النفائس للعميدي والوسائل لألرموي ومن المبسوطة تهذيب النكث لألبهري
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ن آتب الشافعية المختصرة مختصر المزني ومختصر البوطي والوجيز للغزالي والتنبيه ألبي إسحاق م  : التاسع علم الفقه
الشيرازي والمحرر للرافعي والمنهاج للنووي والحاوي الصغير لعبد الغفار القزويني والعجاب وجامع المختصرات ومختصر 

   . الجوامع للشيخ آمال الدين الشيباني

ي إسحاق الشيرازي والوسيط للغزالي والشرح الصغير للرافعي والروضة للنووي والجواهر ومن المتوسطة المهذب ألب
   . للقمولي وأجمعها على اختصار المنتقى للشيخ آمال الدين الشيباني

 ومن المبسوطة األم لإلمام الشافعي والحاوي للماوردي والبحر للروياني والنهاية إلمام الحرمين والبسيط للغزالي والشامل
البن الصباغ والتتمة للمتولي والعدة ألبي المكارم الروياني والشرح الكبير على الوجيز للرافعي وشرح المهذب للنووي انتهى 
فيه إلى أثناء الربا ولو آمل ألغنى عن جل آتب المذهب والكفاية في شرح التنبيه البن الرفعة والمطلب في شرح الوسيط له 

   . للقموليوالبحر المحيط في شرح الوسيط 

   . ومن محاسنها المهمات على الرافعي والروضة للشيخ جمال الدين األسنوي

   . ومن آتب الحنفية المختصرة البداية والنافع والكنز ومجمع البحرين ومختار الفتوى

   . ومن المتوسطة الهداية

   . ومن المبسوطة المحيط والمبسوط والتحرير والجامع الكبير وغير ذلك

   . آتب المالكية المختصرة التلقين للقاضي عبد الوهاب ومختصر ابن الجالب ومختصر ابن الحاجبومن 

. ومن نفيس المختصرات فيها مختصر الشيخ خليل المالكي حذا فيه قريبًا من حذو جامع المختصرات    

   . ومن المتوسطة التهذيب للبرادعي والجواهر البن شاس ونظم الدر للشارمساجي

لمبسوطة النوادر البن أبي زيد والبيان والتحصيل وآتاب ابن يونس وشرح التلقين للمازري وليس بكامل والذخيرة ومن ا
   . للقرافي

   . ومن آتب الحنابلة المختصرة مختصر الحذقي والنهاية الصغرى البن رزين

   . ومن المتوسطة المقنع والكافي

   . ومن المبسوطة المغني البن قدامة

   . ب الخالف في المذاهب األربعة االختالف والجمع البن هبيرة الحنبليومن آت

   . ومن المشتمل على مذاهب السلف اإلشراف البن المنذر

من الكتب المختصرة فيه الموجز البن النفيس والفصول   : األصل الثالث العلم الطبيعي وفيه اثنا عشر علمًا األول علم الطب
   . ألبقراط

   . ة المختار البن هبل والمائة للمسيحي والشافي البن القفومن المتوسط

ومن المبسوطة آامل الصناعة المعروف بالملكي والقانون للرئيس أبي علي بن سينا وهو الذي أخرج الطب من التلفيق إلى 
   . التهذيب والترتيب وهو أجمع الكتب وأبلغها لفظًا وأحسنها تصنيفًا
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   . الكتب المصنفة فيه آتاب حنين بن إسحاقمن   : الثاني علم البيطرة

من الكتب المصنفة فيه آتاب القانون الواضح وفي آتاب العالجين البن العوام جملة آافية من البيطرة   : الثالث علم البيزرة
   . والبيزرة

ين الرازي ولفيلن فيه آتاب من الكتب المصنفة فيه آتاب أرسطاطاليس وآتاب الفراسة لإلمام فخر الد  : الرابع علم الفراسة
   . مختص بالتفرس في النساء

   . من الكتب المختصرة فيه فوائد الفرائد البن الدقاق وتعبير الحنبلي المرتب على حروف المعجم  : الخامس علم تعبير الرؤيا

   . ومن المتوسطة فيه شرح البدر المنير للحنبلي

من الكتب المختصرة فيه مجمل األصول لكوشيار والجامع الصغير لمحي   : ومن المبسوطة فيه السادس علم أحكام النجوم
   . الدين المغربي

   . ومن المتوسطة آتاب التاريخ والمغني البن هنبتا

   . ومن المبسوطة مجموع ابن سريج

لخصيبي والتحاويل ومن الكتب المنفردة ببعض أجزائه األدوار ألبي معشر واإلرشاد ألبي الريحان البيروني والمواليد ل
   . للسحرتي والمسائل للقيصراني ودرج الفلك لسكوشا

   . ومن المدخل إليه مدخل القبيصي والتفهيم للبيروني مدخل إلى هذا الفن وفيه ما يحتاج إليه من الرياض أيضًا

   . السابع علم السحر

المكتوم المنسوب لإلمام فخر الدين وآتاب الجمهرة ومن آتب السحر المعتبرة في بعض طرائقه السر   : وعلم الحرف واألوفاق
   . للخوارزمي وآتاب طيمارس ألرسطاطاليس وفي غاية الحكم للمجريطي فصول آافية في بعض طرقه أيضًا

ومن آتب علم الحرف آتاب لطائف اإلشارات للبوني وشمس المعارف له وهو عزيز الوجود وفي النسخ المعتبرة من اللمعة 
   . لبوني قطعة آافية منهالنورانية ل

في آتاب طبتانا الذي نقله ابن وحشية عن النبط أنموذج لعمل الطلسمات ومدخل إلى علمها وفي غاية   : الثامن علم الطلسمات
   . الحكم للمجريطي قواعد هذا العلم

   . القدرقال في إرشاد القاصد إال أنه ضن بالتعليم آل الضن وألبي يعقوب السكاسكي فيه آتاب جليل 

   . من الكتب المطولة فيه آتب جابر بن حيان  : العاشر علم اليكيماء

وأمثل آتب اإلسالميين في ذلك التذآرة البن آمونه ورتبة الحكيم للمجريطي وشرح الفصول لعون بن   : قال في إرشاد القاصد
   . المنذر

   . ومن النظم الرائق فيه نظم الشذوري

   . من الكتب المختصرة فيه الفالحة المصرية  : ةالحادي عشر علم الفالح
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   . ومن المبسوطة فيه الفالحة النبطية ترجمة أبي بكر بن وحشية

   . من الكتب المصنفة فيه تجارب العرب وفي مثلثات ابن محقق حصر صوره  : الثاني عشر علم ضرب الرمل

منها بجزء جردها ابن سينا في مختصر ترجمه بالمقتضيات  ألرسطاطاليس ثمانية آتب في الطبيعي يختص آل آتاب  : تنبيه
ولخصها أبو الوليد بن رشد تلخيصًا مفيدًا والمتأخرون جمعوا في غالب آتبهم بينه وبين اإللهي في التصنيف آما في الطوالع 

   . والمصباح للبيضاوي

الكتب المصنفة فيه مصنف البن الهيثم ومصنف  من  : األصل الرابع علم الهندسة وفيه عشرة علوم األول علم عقود األبنية
   . للكرخي

   . من الكتب المختصرة فيه آتاب اقليدس  : الثاني علم المناظر

   . ومن المتوسطة آتاب علي بن عيسى الوزير

   . ومن المبسوطة آتاب ابن الهيثم

   . ه آتاب ألبي سهل الكوهيمن الكتب المعتبرة فيه آتاب ابن الهيثم وفي  : الرابع علم مراآز األثقال

   . من الكتب المختصرة فيه آتاب ابن مجلي الموصلي  : الخامس علم المساحة

   . ومن المتوسطة آتاب ابن المختار

   . ومن المبسوطة آتاب أرشميدس

   . العلمللكرخي فيه مختصر جليل وفي خالل الفالحة النبطية البن وحشية مهمات هذا   : السادس علم إنباط المياه

   . فيه آتاب لفيلن  : السابع علم جر األثقال

   . فيه آتاب ألرشميدس عمدة في بابه  : الثامن علم البنكامات

   . فيه آتاب لبني موسى بن شاآر  : التاسع علم اآلالت الحربية

صر لفيلن وآتاب مبسوط للبديع أشهر آتبه الكتاب المعروف بحيل بني موسى وفيه آتاب مخت  : العاشر علم اآلالت الروحانية
   . الجزري

أقرب الزيجات عهدًا بالرصد الزيج   : قال في إرشاد القاصد  : األصل الخامس علم الهيئة وفيه خمسة علوم األول علم الزيجات
   . العالئي

تم الزيجات في زماننا قال وأهل مصر في زماننا إنما يقيمون دفتر السنة من زيج لفقوه من عدة أزياج ولقبوه بالمصطلح وأ
   . الذي نحن فيه زيج الشيخ عالء الدين بن الشاطر الدمشقي وهو عزيز الوجود لم ينتشر ولم تكثر نسخه بعد

   . من الكتب المختصرة فيه نفائس اليواقيت في علم المواقيت  : الثاني علم المواقيت

   . ومن المبسوطة جامع المبادي والغايات ألبي علي المراآشي
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   . من الكتب المعتبرة فيه آتاب األرصاد البن الهيثم وآتاب اآلالت العجيبة للحارثي يشتمل عليه  : الثالث علم آيفية األرصاد

   . من الكتب القديمة فيه آتاب تسطيح الكرة  : الرابع علم تسطيح الكرة

   . لبطليموس

   . ني وآالت التقويم للمراآشيومن الكتب المحدثة فيه الكامل للفرغاني واالستيعاب للبيرو

   . فيه عدة مصنفات وإلبراهيم بن سنان الحراني فيه آتاب مبرهن  : الخامس علم اآلالت الظلية

من الكتب المختصرة فيه   : األصل السادس علم العدد المعروف باالرتماطيقي وفيه خمسة علوم األول علم الحساب المفتوح
   . ابن فلوس المارديني ومختصر السموأل بن يحيى المغربي مختصر ابن مجلي الموصلي ومختصر

   . ومن المتوسطة الكافي للكرخي

   . ومن المبسوطة الكامل ألبي القاسم بن السمح

من   : من الكتب المصنفة فيه على طريق الهندي آتب معدة ومن الثالث علم الجبر والمقابلة  : الثاني علم حساب التخت والميل
   . تصرة فيه نصاب الجبر البن فلوس المارديني والمفيد البن مجلي الموصليالكتب المخ

   . ومن المتوسطة فيه آتاب المظفر الطوسي

   . ومن المبسوطة جامع األصول البن المجلي والكامل ألبي شجاع بن أسلم

   . وفيه من الكتب الجامعة آتاب لزين الدين المعري  : الرابع علم حساب الخطأين

   . ومن الكتب المصنفة فيه آتاب ألفضل الدين الحويحي  : امس علم حساب الدور والوصاياالخ

ومن الكتب المصنفة فيه آتاب السياسة ألرسطاطاليس الذي   : األصل السابع العلوم العملية وفيه ثالثة علوم األول علم السياسة
   . شيخ تقي الدين بن تيمية آتاب حسن في السياسة الشرعيةألفه لإلسكندر وآتاب المدينة الفاضلة ألبي نصر الفارابي ولل

   . ومن الكتب المختصرة فيه آتاب للشيخ أبي علي بن سينا  : الثاني علم األخالق

   . ومن المتوسطة آتاب الفوز ألبي علي بن مسكويه ومن المبسوطة آتاب لإلمام فخر الدين الرازي

نتفاع فيها باإلطالع على السير الفاضلة المحمودة للملوك وغيرهم وال أنفع من السيرة ويحصل اال  : الثالث علم تدبير المنزل
   . النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم

فإذا عرف الكاتب هذه العلوم والفنون وما صنف فيها من الكتب أمكنه التصرف فيها في آتابه بذآر علم نبيل لمساواته أو 
آما وقع لي في تقريظ موالنا قاضي القضاة شيخ   : مصنف في ذلك حيث تدعو الحاجة إلى ذآرهالتفضيل عليه وذآر آتاب 

اإلسالم جالل الدين عبد الرحمن ابن سيدنا شيخ اإلسالم أبي حفص عمر البلقيني الكناني الشافعي إن تكلم في الفقه فكأنما 
في أصول الفقه قال الغزالي هذا هو اإلمام باتفاق وقطع  بلسان الشافعي تكلم والربيع عنه يروي والمزني منه يتعلم أو خاض

السيف اآلمدي بأنه المقدم في هذا الفن على اإلطالق أو جرى في التفسير قال الواحدي هذا هو العالم األوحد وأعطاه ابن 
م فخر الدين هذه عطية صفقة يده بأن مثله في التفسير ال يوجد واعترف له صاحب الكشاف بالكشف عن الغوامض وقال اإلما

مفاتيح الغيب وأسرار التنزيل فارتفع الخالف واندفع المعارض أو أخذ في القراءات والرسم أزرى بأبي عمرو الداني وعدا 
شأو الشاطبي في الرائية وتقدمه في حرز األماني أو تحدث في الحديث شهد له السفيانان بعلو الرتبة في الرواية واعترف له 
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يز والتقدم في الدراية وهتف الخطيب البغدادي بذآره على المنابر وقال ابن الصالح لمثل هذه الفوائد تتعين ابن معين في التبر
الرحلة وفي تحصيلها تنفد المحابر أو أبدى في أصول الدين نظرًا تعلق منه أبو الحسن األشعري بأوفى زمام وسد باب الكالم 

عطاء ليتنا لم نفتح بابًا في الكالم أو دقق النظر في المنطق بهر األبهري  على المعتزلة حتى يقول عمرو بن عبيد وواصل بن
في مناظرته وآتب الكاشي وثيقة على نفسه بالعجز عن مقاومته أو ألم بالجدل رمى األرمومي نفسه بين يديه وجعل العميدي 

أقر بالعجز لديه الجوهري وجلس ابن عمدته في آداب البحث عليه أو بسط في اللغة لسانه اعترف له ابن سيده بالسيادة و
فارس بين يديه مجلس االستفادة أو نحا إلى النحو والتصريف أربى فيه على سيبويه وصرف الكسائي له عزمه فسار من البعد 

إليه أو وضع أنموذجًا في علوم البالغة وقف عنده الجرجاني ولم يتعد حده ابن أبي األصبع ولم يجاوز وضعه الرماني أو 
أشعار العرب أزرى باألصمعي في حفظه وفاق أبا عبيدة في آثرة روايته وغزير لفظه أو تعرض للعروض والقوافي روى 

استحقهما على الخليل وقال األخفش عنه أخذت المتدارك واعترف الجوهري بأنه ليس له في هذا الفن مثيل أو أصل في الطب 
صول وأقسم الرازي بمحي الموتى أن بقراط لو سمعه لما صنف الفصول أو أصًال قال ابن سينا هذا هو القانون المعتبر في األ

جنح إلى غيره من العلوم الطبيعية فكأنما طبع عليه أو جذبه بزمام فانقاد ذلك العلم إليه أو سلك في علوم الهندسة طريقًا لقال 
حمد المؤتمن بن هود عدم إآمال آتابه إقليدس هذا هو الخط المستقيم وأعرض ابن الهيثم عن حل الشكوك وولى وهو آظيم و

االستكمال وقال عرفت بذلك نفسي وفوق آل ذي علم عليم أو عرج على علوم الهيئة العتراف أبو الريحان البيروني أنه 
األعجوبة النادرة وقال ابن أفلح هذا العالم قطب هذه الدائرة أو صرف إلى علم الحساب نظره لقال السموأل بن يحيى لقد أحيا 

وقد وجدت مكان القول ذا سعة   : هذا العز الدارس وانجلت عن هذا العلم غياهبه حتى لم يبق عمه لعامه وال غمة على ممارس
فإن وجدت لسانًا قائًال فقل وسوف أورد هذه الرسالة في موضعها من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعالى وآذلك يجري القول فيما 

   . حوها في آل علم وقد تقدم ذآر شيء مما يجري هذا المجرى في الكالم على النحو ونحوهيكتب به من إجازات أهل العلوم ون

 النوع الثامن عشر المعرفة باألحكام السلطانية   

ليعرف آيف يخلص قلمه على حكم الشريعة المطهرة وما يشترط في آل والية من الشروط فينبه عليها ويقف عندها وما يلزم 
   . ب الوظائف وما يندب له فيورده في وصاياهرب آل وظيفة من أربا

   . وقد أورد أقضي القضاة أبو الحسن علي ابن حبيب الماوردي رحمه اهللا في األحكام السلطانية ما فيه مقنع من ذلك

   . ونحن نورد في هذا الكتاب نبذة من آل باب مما به يستغني الناظر فيه عن مراجعة غيره

اإلمامة والوزارة تقليد اإلمارة على البالد وتقليد اإلمارة على الجهاد   : ي من الوظائف األصولوالذي تكلم عليه الماورد
والوالية على ضروب المصالح ووالية القضاء ووالية المظالم ووالية النقابة على ذوي األنساب والوالية على إقامة الصلوات 

لغنيمة ووضع الجزية والخراج ومعرفة ما تختلف أحكامه من البالد والوالية علة الحج والوالية على الصدقات وقسم الفيء وا
   . وإحياء الموات واستخراج المياه والحمى واألوقاف وأحكام اإلقطاع وأحكام الديوان وأحكام الجرائم وأحكام الحسبة

ائدة على ذلك فإذا عرف وأنا أقتصر من ذلك هنا على ما تفضي إليه حاجة الكاتب من األحكام دون ما عداه من الفروع الز
حكم آل والية من هذه الواليات وما يوجب توليتها وما يعتبر في متوليها من الشروط وما يلزمه من األمور إذا توالها وما 

ينافي أمورها ويجانب أحوالها عرف ما يأتي من ذلك وما يذر فيكون ما ينشئه من البيعات والعهود والتقاليد والتفاويض 
يجري مجرى ذلك جاريًا منه على السداد ما شيًا على القواعد الشرعية التي من حاد عنها ضل ومن سلك خالف  والتواقيع وما
   . طريقها زل

   . وآذلك المناشير المتعلقة باإلقطاعات وعقد الجزية والمهادنات والمفاسخات وما يجري مجرى ذلك من األمور السلطانية

الكاتب فيها وفاها حقها وآتى بذآر ما يتعلق بها من الشروط وجرى في وصايا فإذا عرف حكم آل قضية وما يجب على 
الواليات بما يناسب آل والية منها فجرى األمر في ذلك على السداد ومشت آتابته فيها على أتم المراد إن آتب بيعة أو عهدًا 

م وتعرض إلى اجتماع شروط الخالفة في لخليفة تعرض فيه إلى وجوب القيام بأمر الخالفة ونصب إمام للناس يقوم بأمره
   . المولى وأنه أحق بها من غيره
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ثم إن آانت بيعة نشأت عن موت خليفة تعرض لذآر الخليفة الميت وما آان عليه أمره من القيام بأعباء الخالفة وأنه درج 
   . بالوفاة وأن المولى استحقها من بعده دون غيره

ض للسبب الموجب لخلعه من الخروج عن سنن الطريق والعدول عن منهج الحق ونحو وإن آانت ناشئة عن خلع خليفة تعر
   . ذلك مما يوجب الخلع لتصح ورية الثاني

وإن آان عهدًا تعرض فيه إلى عهد الخليفة السابقة إليه بالخالفة وأنه أصاب في ذلك الغرض وجرى فيه على سواء الصراط 
   . الواليات على ما سيأتي ذآره في مواضعه إن شاء اهللا تعالى ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى من سائر

   . وهذه فقرة من بيعة أنشأتها توضح ما أشرت إليه من ذلك

أما بعد فإن عقد اإلمامة لمن يقوم بها من األمة واجب باإلجماع مستند   : فمن ذلك ما قلته فيها مشيرًا إلى وجوب القيام باإلمامة
   . ن نقضه األطماع وتنبو عن سماع ما يخالفه األسماعألقوى دليل تنقطع دو

وآان فالن أمير المؤمنين هو الذي جمع شروطها فوفاها وأحاط منها بصفات الكمال واستوفاها ورامت به أدنى مراتبها فبلغت 
   . أغياها وتسور معاليها فرقي إلى أعالها وأتحد بها فكان صورتها ومعناها

فجمع أهل الحل والعقد المعتبرين لالعتبار والعارفين بالنقد من القضاة والعلماء   : شيرًا إلى عقد البيعةومن ذلك ما قلته فيها م
وأهل الخير والصلحاء وأرباب الرأي والنصحاء واستشارهم في ذلك فصوبوه ولم يروا العدول عنه إلى غيره بوجه من 

   . الوجوه

وقابل عقدها بالقبول بمحضر من القضاة والشهود فلزمت ومضى حكمها على   : ومن ذلك ما قلته فيها مشيرًا إلى القبول
   . الصحة فانبر مت إلى غير ذلك مما ينخرط في هذا من سائر الواليات وغيرها

وآما يجب عليه معرفة األحكام السلطانية يتعين عليه معرفة ما عدا ذلك من األمور الصناعية التي ينتظم أصحابها في   : قلت
لواليات آالهندسة ونحوها وسيأتي التنفيه فيما يجب على آل واحد من أرباب الواليات عند ذآر والية آل منهم في سلك ا

   . موضعها إن شاء اهللا تعالى

الطرف الثاني في معرفة ما يحتاج الكاتب إلى وصفه النوع األول مما يحتاج إلى وصفه النوع اإلنساني وهو على ضربين 
حسن   : ه الجسمية وهي على ثالثة أقسام القسم األول ما يشترك فيه الرجال والنساء وهي عدة أمور منهاالضرب األول أوصاف

اللون واأللوان في البشر ترجع إلى ثالثة أصول وهي البياض والسمرة والسواد ويعبر عن السواد بشدة األدمة وربما عبر عن 
وأحسن البياض ما آان مشربًا بحمرة وقد جاء في حديث ضمام بن البياض برقة السمرة ويستحسن من هذه األلوان البياض 

هو ذاك األمغر المتكئ   : آيكم ابن عبد المطلب قيل  "   : ثعلبة أنه حين سأل عن النبي صلى اهللا عليه وسلم عند وفوده عليه بقوله
   . واألمغر هو المشرب بحمرة أخذًا من المغرة وهي الصبغ المعروف  :  " 

   . واألزهر هو األبيض بصفرة خفيفة  " أزهر اللون   "   : في وصفه صلى اهللا عليه وسلم أنهوقد جاء 

بعثت إلى األحمر   "   : والسمرة مستحسنة عند آثير من الناس وهو الغالب في لون العرب وقد قيل في قوله صلى اهللا عليه وسلم
العرب لغلبة السمرة فيهم أما السواد فإنه غير ممدوح   : يهم والمراد باألسودالعجم لغلبة البياض ف  : إن المراد باألحمر  " واألسود 

اآلية على أن آثيرًا من الناس قد جنحوا إلى  بل قد ذم اهللا تعالى السواد ومدح البياض بقوله :   "  يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  " 
إن لم تكوني   : ن والميل إليهم وتأنقوا في االحتفال بأمرهم وقد نص أصحابنا الشافعية على أنه لو قال لزودتهاستحسان السودا

   .  "   "  وصورآم فأحسن صورآم  :أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق وإن آانت زنجية سوداء فقد قال تعالى 

وهو المعتدل   : حسن القدود الربعة  : إن المليح مليح يحب في آل لون ومنها  : ة فالحسن في آل لون مستحسن ولقائلوبالجمل
   . القامة الذي ال طول فيه وال قصر وليس آما يقع في بعض األذهان من أن المراد منه دون االعتدال
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   . وقد جاء في وصف النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه آان ربعة

   . ويستحسن في القد القوام والرشاقة ويشبه بالرمح وبالغصن وأآثر ما يشبه به في ذلك أغصان ألبان لقوامها

سواد الشعر وأآثر ما يكون ذلك في السمر فإن اجتمع مع البياض سواد الشعر آان ذلك في غاية من الحسن ويشبه   : ومنها
ه بفحمة الليل وبدجى الليل وبفحمة الدجى وقد يشبه باآلبنوس ونحوه مما يغلب سواد الشعر بالليل وربما وقعت المبالغة فيه فشب

   . فيه حلك السواد

وقد اختلف الناس في جعودة الشعر وسبوطته أيهما أحسن فذهب قوم إلى استحسان الجعودة وهي انقباض الشعر بعض 
في عبد آونه جعد الشعر وظهر سبط الشعر رد انقباض وهو مما يستحسنه العرب وإليه ذهب الفقهاء حتى لو شرط البائع 

بذلك بخالف العكس وذهب آخرون إلى استحسان السبوطة وهي استرسال الشعر وانبساطه من غير انكماش وأآثر ما يوجد 
   . ذلك في الترك ومن في معناهم

   . لعقرب أخرىثم الذاهبون إلى استحسان الجعودة يستحسنون التواء شعر الصدغ ويشبهونه بالواو تارة وبا

   . وضوح الجبين وسعة الجبهة وانحسار الشعر عنها فيستقبح الغمم وهو عموم الجبهة أو بعضها بشعر الرأس  : ومنها

   . وسامة الوجه وحسن المحيا  : ومنها

ا فيه من صورة ويشبه الوجه في الحسن بالشمس وبالقمر وبالسيف إال أن التشبيه بالشمس وبالقمر أتم من التشبيه بالسيف لم
هل آان وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : االستطالة وقد جاء في بعض اآلثار أنه قيل لبعض الصحابة رضي اهللا عنهم

   . آالسيف فقال بل آالشمس والقمر

تغلب فيه  ويستحسن في الوجه حمرة الوجنتين ويشبه لونهما بالورد وبالشقيق وبالعقيق وبالعندم وما يجري مجرى ذلك مما
   . الحمرة المشرقة

انقطاع شعر الحاجبين بأال يكون بينهما شعر يصل ما بينهما وهو خالف القرن وربما   : بلج الحاجبين وزججهما فالبلج  : ومنها
   . استحسن الخفي من القرن وهو الذي دق فيه شعر ما بين الحاجبين حتى ال يظهر فيه إال خضرة خفية

مع طوله بحيث ينتهي إلى مؤخر العين وقد جاء في وصف النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه آان أزج  دقة الحاجب  : والجج
   . الحاجبين

   . ويستحسن في الحاجبين سواد شعرهما وان يكونا مقوسين ويشبه تقويسهما بالنون تارة وبالقوس أخرى

أنجل وربما   : وهو سعتها ويقال فيه حينئذ  : والمجل حسن العينين ويستحسن في العين الحور وهو خلوص بياض العين  : ومنها
   . عين والدعج وهو شدة سواد الحدقة  : أعين ومنه قيل للحور  : قيل

   . الكحل وهو أن تسود مواضع الكحل من العين خلقة

   . الوتشبه العين بالصاد تارة وبالجيم أخرى وتشبه بالنرجس وربما شبهت بنور الباقلى واعترض بأن فيه حو

حسن األنف ويستحسن فيه القنا وهو   : وربما شبهت العين بالسيف وبالسهم وبالسنان وقد يستحسن في العينين الفتور ومنها
أنه آان أقنى   : ارتفاع وسط األنف قليًال عن طرفيه مع دقة فيه وهو الغالب في العرب وقد جاء في وصفه صلى اهللا عليه وسلم

   . أيضًا وهو استواء قصبة األنف وعلو أرنبته األنف ويستحسن فيه الشمم

   . ويشبه النف بالسيف في بريقه
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   . حسن الفم ويستحسن فيه الضيق ويشبه بالميم وبالصاد وبالخاتم  : ومنها

حسن الشفتين ويستحسن فيهما الحمرة وتشبه حمرتها بما تشبه به الوجنة من الورد والعقيق والمرجان ونحوها   : ومنها
   . تحسن فيهما اللمى وهو سمرة تعلو حمرتهماويس

   . حسن األسنان ويستحسن فيها الشنب وهو بياض وبريق يعلوهما  : ومنها

 .   

وتشبه اإلنسان في البياض وحسن النظم باللؤلؤ وبالبرد وبالطلع وهو نبت أبيض وباألقاح وبالحبب وهو الذي يعلو الكأس عند 
ويستحسن فيها األشر وهو تحديد اإلنسان آما يقع في آثير من الصبيان ويستحسن في النسخ شجه بالماء وقد تشبه بالجوهر 

   . حمرة لونه ويشبه بالعقيق والورد وسائر ما يشبه به الخد - وهو لحم األسنان 

   . حسن الجيد وهو العنق ويستحسن فيه طوله وبياضه من األبيض ويشبه بإبريق فضة  : ومنها

وهذه الصفات وإن آان   : صر وهو مقعد اإلزار حتى إنهم يشبهونه بدور دملج ودور خلخال وما أشبه قلتدقة الخ  : ومنها
مستحسنة في الرجال والنساء جميعًا فإنها في النساء أآد فإن المر في الحسن منوط بهن فمهما آانت المرأة أحسن آان أعظم 

   . لشأنها وأعز لمكانها

إنما ذلك لضعف فيكم يا بني عذره فقالك أما واهللا لو   ! ما بال الرجل منكم يموت في هوى امرأة  : وقد قيل لرجل من بني عذره
وقد أآثر الشعراء من التغزل بهذه   ! رأيتم النواظر الدعج فوقها الحواجب الزج تحتها المباسم الفلج ال تخذتموها الالت والعزى

   . ه هناالمحاسن بما مأل الدفاتر مما ال حاجة بنا إلى ذآر

القسم الثاني ما يختص به الرجال وأخص ما يختص به الرجال من المحاسن :  اللحية وقد قيل في قوله تعالى :   "  يزيد في الخلق 
   إن المراد اللحية على خالف في ذلك ويستحسن في اللحية استدارتها وتوسطها في المقدار وسواد شعرها .  :ما يشاء  "  

   . فإذا حسنت اللحية من الرجل آملت محاسنه

وتزيد األحداث على الرجال في الحسن بمقدمات ذلك فيستحسن منهم خضرة الشارب وخضرة العارض والعذار ويشبه آل 
   . منهما باآلس وبالريحان وبدبيب النمل ونحو ذلك

   . و أمر مطلوب في الرجال آما تقدمإن ذلك مما يدل على الشجاعة وه  : قائلين

السمن فهو أمر مطلوب في المرأة ما لم يفرط   : القسم الثالث ما يختص به النساء ومما ينفرد به النساء من الوصاف الجسمية
بنت أبي زرٍع وما بنت أبي زرع ملء آسائها وغيظ جارتها   : ويخرج عن الحد المطلوب ففي الصحيحين من حديث أم زرع

   . ارة إلى امتالئها بالشحمإش

   . بيضاء رعبوبة بالشحم مكروبة بالمسك مشبوبة  : ووصف أعرابي امرأة فقال

الخفة وقلة اللحم ألجل قوة النهضة وسرعة الحرآة في الحرب وغيره والسمن يمنع   : وهذا بخالف الرجال فإن المطلوب فيهم
ما رأيت حبرًا سمينًا إال محمد بن الحسن يعني صاحب أبي حنيفة رضي اهللا   : ذلك مع ما يقال إن فيه تبليدًا للذهن قال بعضهم

   . عنه

   . وربما استحسن قلة اللحم في المرأة أيضًا وتوصف حينئذ بالهيف

   . ومن ذلك ثقل الردف فهو مما يتمدح به من النساء بخالف الرجل فإن ذلك فيه غير محمود
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أخذ خطر من قوم على أن يغضب معاوية بن أبي سفيان مع غلبة حلمه فعمد إلى  ومن غريب ما يحكى في ذلك أن رجًال
يعني أم معاوية فلما سلم من   ! ما أشبه هذه العجيزة بعجيزة هند  : معاوية وهو ساجد في الصالة فوضع يده على عجيزته وقال

د إلى ذلك وإن آان أحد جعل لك شيئًا على ذلك يا هذا إن أبا سفيان آان محتاجًا من هن  : صالته التفت إلى ذلك الرجل وقال
   . فخذه

ومما يستحسن في المرأة طول الشعر في الرأس ودقة العظم وصغر القدم ونعومة الجسد وقلة شعر البدن في أمور أخرى 
   . يطول ذآرها

لنساء القسم األول وهو الضرب الثاني الصفات الخارجة عن الجسد وهي على ثالثة أقسام أيضًا ما يشترك فيه الرجال وا
   . يرجع إلى أصلين العقل والعفة ويدخل تحت آل من هذين األصلين عدة من أوصاف المدح

المعرفة والحياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع بالحجة والحلم عن سفاهة الجهلة   : فأما العقل فيدخل تحته العلم وصفاته
   . وغير ذلك مما يجري هذا المجرى

   . يخفي أن هذه األوصاف مطلوبة في الرجال والنساء جميعًا وإن آان أآثرها بالرجال أليقوال 

القناعة وقلة الشره وطهارة اإلزار وغير ذلك مما ال يستغني عنه رجل وال امرأة وإذا رآب العقل مع   : وأما العفة فيدخل تحتها
رغبة عن المسألة واالقتصار على أدنى معيشة ونحو ذلك مما آالنزاهة وال  : العفة حدث عنهما صفات أخرى مما يتمدح به

   . ينخرط في هذا السلك

القسم الثاني ما يختص به الرجال دون النساء وهو يرجع إلى أصلين أيضًا وهما العدل والشجاعة ويدخل تحت آل من 
ابة السائل وقرى الضيف وما شابه األصلين عدة أوصاف من أوصاف المدح فيدخل تحت العدل السماحة والتبرع بالنائل وإج

   . ذلك

ويدخل تحت الشجاعة عدة أوصاف آالحماية والدفاع واألخذ بالثأر والنكاية في العدو والمهابة وقتل األقران والسير في 
المهامه الموحشة وما أشبه ذلك وإذا رآب العقل مع الشجاعة حدث عنهما صفات أخرى مما يتمدح به آالصبر على الملمات 

   . نوازل الخطوب والوفاء بالوعد ونحو ذلكو

ما يختص به النساء القسم الثالث ويرجع إلى أصلين مذمومين في الرجل وهما الجبن والبخل وذلك أن المرأة إذا جبنت آفت 
عن المساوي خوفًا على نفسها أو عرضها وإذا بخلت حفظت مال زوجها عن الضياع واإلتالف وحينئذ فتكون أوصاف 

اثنان يشترآون فيهما مع النساء وهما العقل والعفة واثنان ينفردون بهما عن النساء وهما   : الممدوحة أربعة أوصاف الرجال
   . العدل والشجاعة

اثنان يشترآن فيهما مع الرجال وهما العقل والعفة واثنان ينفردن بهما عن   : وتكون أوصاف النساء الممدوحة أربعة أيضًا
ومدائح الرجال تنقسم   : والبخل فيمدح آل من الصنفين بما هو قال قدامة بن جعفر الكاتب في نقد الشعر الرجال وهما الجبن

بحسب الممدوحين من أصناف الناس في االرتفاع واالتضاع وضروب الصناعات والتبدي والتحضر فيحتاج إلى الوقوع على 
ن رفعة القدر وعلو الرتبة واالنفراد عن المثل والقرين آقول المعنى الالئق بمدح آل فمدح الملوك يكون بما يالئم قدرهم م

ألم تر أن اهللا أعطاك سورة ترى آل ملٍك دونها يتذبذب بأنك شمس والملوك آواآب إذا طلعت   : النابغة في النعمان بن المنذر
لتنفيذ والسياسة فإن أضيف لم يبد منهم آوآب وما يجري مجرى ذلك ومدح الوزير الكاتب بما يليق بالعقل والدربة وحسن ا

إلى ذلك الوصف بالسرعة في إصابة الحرم واالستغناء بحضور الذهن عن اإلبطاء لطلب اإلصابة آان أحسن وأآمل للمدح 
يرى ساآن األوصال باسط وجهه يريك الهويني واألمور تطير   : بديهته مثل تفكيره متى رمته فهو مستجمع وآما قيل  : آما قيل

يعني المير الذي يقود الجيش بما يجانس البأس والنجدة ويدخل في باب البطش والبسالة فإن أضيف إلى ذلك  ويمدح القائد
المدح بالجود والسماحة والحذق والبذل والعطية آان أحسن وأتم من حيث إن السخاء أخو الشجاعة وهما في أآثر األمور 

فتى دهره شطران مما ينوبه ففي   : ضهم جامعًا بين البأس والجودموجودان في ذوي بعد الهمة واإلقدام والصولة آما قال بع
وتمدح السوقة   : بأسه شطر وفي جوده شطر فال من بغاة الخير في عينه قذى وال من زئير الحرب في أذنه وقر قال
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لعدل والمتعيشون بأصناف الحرف وضروب المكاسب والصعاليك بما يضاهي الفضائل النفسانية من العقل والعفة وا
   . والشجاعة خاليًا عن مثل الملوك ومن تقدم ذآره من الوزراء والكتاب والقواد

ويمدح ذوو الشجاعة منهم باإلقدام الفتك والتشمير والتيقظ والصبر مع التحذق والسماحة وقلة االآتراث بالخطوب الملمة ونحو 
   . ذلك

بما يليق بمحلهم من ذلك فيوصف العالم بثقابة الذهن وحدة الفهم  ويؤخذ مما ذآره قدامة أن القضاة والعلماء يوصفون  : قلت
وسعة الباع في الفضل وما يجري مجرى ذلك ويوصف القضاة بذلك وبالعدل والعفة ومباينة الجور ونحو ذلك وستقف في قسم 

   . ا يتضح لك به سواء السبيلالواليات في نسخ البيعات والعهود والتقاليد والتواقيع والتفاويض والمراسيم ونحوها من ذلك بم

وأعلم أن الكاتب آما يحتاج إلى معرفة الصفات المحمودة من النوع اإلنساني آذلك يحتاج إلى معرفة الصفات المذمومة منه 
فربما احتاج إلى الكتابة بذم شئ من ذلك فيكون عنده من العلم بالصفات المذمومة ما يتفق معه آما حكي أن بعض العمال بعث 

أما بعد فإنك لو وجدت عددًا أقل من الواحد أو لونًا شرًا من السواد لبعث به إلينا   : الرشيد بعبد أسود فقلب آتابه ووقع عليه إلى
   . والسالم

وال يخفى أن آل ما خالف صفة من الصفات المستحسنة المتقدمة فهو مستقبح مع ما هو معلوم من الصفات المذمومة الجسمية 
   . و نحوهما ومن الصفات المعنوية آسوء الخلق وبذاءة اللسان ونحو ذلكآالحدب والحول 

   . وفي هذا مقنع في اإلرشاد إلى المراد والتنبيه على القصد

النوع الثاني مما يحتاج إلى وصفه من دواب الرآوب وهي أربعة أصناف الصنف األول الخيل ويحتاج إلى المعرفة بوصفها 
عند بعث شئ منها في اإلنعام والهدايا والجواب عن ذلك ووصفها في ترتيب الجيوش والمواآب في مواضع من أهمها وصفها 

وذآرها في مجاالت الحرب وما يجري مجرى ذلك ويشتمل الغرض منه على معرفة أصنافها وألوانها وشياتها وما يستحسن 
   . وأعمارهاويستقبح من صفاتها ومعرفة الدوائر التي تكون فيها والبصر بأمور أسنانها 

العراب وهي أفضلها وأعالها قيمة وأغالها ثمنًا تطلب للسبق وللحاق والملوك تتغالى في أثمانها   : أما أصنافها فثالثة األول
وتعدها لمهم الحرب وتوجد ببالد العرب ومحالتهم في أقطار األرض آالحجاز ونجد واليمن والعراق والشام ومصر وبرقة 

   . وبالد المغرب وغيرها

الهماليج وتعرف اآلن باآلآاديش تجلب من بالد الترك ومن بالد الروم وغالب ما   : العجميات وهي البراذين ويقال لها  : الثاني
   . توجد مشقوقة المناخر وتطلب للصبر على السير وسرعة المشي

مقرف وهي   : هجين وإن آان بالعكس قيل له  : المولد بين العراب والبراذين فإن آان األب عجميًا واألم عربية قيل له  : الثالث
   . تكون في الجري والمشي متوسط بين النوعين

البياض وقل   : األول  : أن أصول األلوان فيها ترجع إلى أربعة ألوان وما سواها مفرع عنها  : وأما ألوانها فقد ذآر ابن أبي إصبع
مطرف   : شهب قرطاسي فإن آان أذناه وقوائمه وعرفه وذيله سودًا قيلأ  : أن يخلص من لون يخالطه فإن صفا بياضه قيل فيه

أشهب حديدي وأشهب   : أشهب آافوري وإن آان السواد فيه أغلب قيل  : فإن خالط البياض شعر أسود واألغلب فيه البياض قيل
مدنر فإن آان في شهبته طرائق أشهب   : أشهب مفلس فإن اتسعت قليًال قيل  : أشمط وأشهب مخلس فإن آان فيه نكت سود قيل

أبقع فإن تفرقت   : مبقع فإن صغرت تلك البقع قيل  : أشهب مجزع فإن آان فيه بقع من أي لون آان دون البياض قيل  : قيل
 أنمش فإن تعادل ذلك اللون مع  : أشيم فإن تعادل ذلك اللون مع البياض مع صغر النقط من اللونين قيل  : واختلفت مقاديرها قيل

أبرش فإن آان البياض نكتًا صغيرة في ذلك اللون   : أنمش فإن تناهت في الصغر قيل  : البياض مع صغر النقط من اللونين قيل
   . مفوف القطاة وأنمش الصدر وما أشبه ذلك  : مفوف فإن آان شئ من ذلك آله في عضو واحد قيد به مثل قولك  : قيل
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أحوى   : أدهم غيهبي فإن عال السواد خضرة قيل  : أدهم فإن اشتد سواده قيل  : د السواد قيل فيهالسواد فإذا آان الفرس شدي  : الثاني
أحم فإن ضرب سواده إلى يسير بياض   : أدبس فإن انضم إليه أدنى حمرٍة أو صفرٍة قيل  : والجمع حو فإن خالط سواده شقرة قيل

   . أربد  : أورق ونحوه األآهب وفي دونه من السواد يقال  : قيل

أورد والجمع وراد واألنثى وردة فإن خالط   : الحمرة إذا آان الفرس خالص الحمرة وعرفه وذيله أسودان قيل فيه  : الثالث
آميت مدمى فإن آان صافيًا قليل الحمرة   : حمرته سواد فهو آميت الذآر واألنثى فيه سواء فإن صفت حمرته شيئًا قليًال قيل

أمغر فإن خالط شقرة األشقر أو اآميت شعرة بيضاء   : أشقر فإن آان أحمر وذيله وعرفه آذلك قيل  : يلوعرفه وذيله أشقران ق
أصدأ فإن زاد فيه السواد شيئًا يسيرًا   : صنابي أخذًا من الصناب وهو الخردل بالزبيب فإن آانت حمرته آصدأ الحديد قيل  : قيل
   . الجؤوة  : أجأى واالسم  : قيل

أصفر خالص فإن   : الصفرة فإن آانت صفرته خالصة تشبه لون الذهب وعرفه وذيله أصهبان مائالن إلى البياض قيل  : الرابع
أصفر مطرف وهو الذي يسمونه في زماننا الحبشي فإن آان أصفر   : أصفر فاضح فإن آانا أسودين قيل  : آانا أبيضين قيل

   . موشي  : عه خطوط سود قيلأشهب سوسني فإن آان في أآار  : ممتزجًا ببياض قيل

الغرة وهي البياض الذي يكون في وجه الفرس إذا آان قدره فوق الدرهم فإن   : وأما شياتها وهي البياض المخالف للونها فمنها
أعرم ثم أول   : أغر شعرات فإن جاوز البياض قدر الدرهم قيل فيه  : آان دون الدرهم قيل في الفرس أقرح والعامة تقول فيه

أغر عصفوري فإن تمادت حتى جللت خيشومه   : النجم فإن سالت الغرة ورقت ولم تجاوز جبهته قيل فيه  : رتبة الغرة يقال له
أشدخ فإن أصابت جميع وجهه إال أنه ينظر في   : أغر شمراخي فإن مألت جبهته ولم تبلغ العينين قيل  : ولم تبلغ جحفلته قيل

لطيم   : مغرب فإن أصابت منه خدًا دون خد قيل  : جاوزت عينيه وابيضت منها أشفاره قيل مبرقع فإن فشت حتى  : سواٍد قيل
   . أرثم المظ  : ألمظ فإن نالهما جميعًا قيل  : أرثم وإن آان بالسفلى بياض قيل  : أيمن أو أيسر فإن آان بشفته العليا بياض قيل

منعل وإن آان   : البياض في مؤخر الرسغ لم يستدر عليه قيل في الفرسالتحجيل في الرجلين وما في معنى ذلك إن آان   : ومنها
منعل اليدين أو الرجلين أو اليد أو الرجل اليمنى أو اليسرى فإن   : منعل األربع أو في بعضها أضيف إليه فقيل  : في األربع قيل

أرجل وإن آان في الرجلين   : لين قيلاستدار على الرسغ وهو المفصل الذي يكتنفه الوظيف والحافر وآان في إحدى الرج
محجل   : مخدم وأخدم فإن جاوز رسغ الرجل واتصل بالوظيف وهو ما بين الكعب وبين أسفله ولم يجاوز ثلثيه قيل  : جميعًا قيل

 محجل الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى فإن آان في الرجلين  : أخذًا من الحجل وهو الخلخال فإن آان في رجل واحدة قيل
محجل الثالث   : محجل الرجلين فإن آان معه في إحدى اليدين بياض يجاوز الرسغ إلى دون ثلثي الوظيف قيل  : جميعًا قيل

  : محجل األربع فإن آان البياض في اليدين فقط قيل  : مطلق اليد اليمنى أو اليسرى فإن آان البياض في اليد األخرى آذلك قيل
أعصم سواء جاوز الرسغ أم ال وال يطلق   : ال يطلق التحجيل البياض في اليدين فقط قيلأعصم سواء جاوز الرسغ أم ال و

أعصم اليد اليمنى   : التحجيل على اليدين أو إحداهما إال بانضمام إلى تحجيل الرجلين أو إحداهما فإن آان في اليد الواحدة قيل
ل في يد ورجل من جانب واحد قيل ممسك وإن آان ذلك من أعصم اليدين وإن آان التحجي  : أو اليسرى وإن آان فيهما قيل

ممسك األياسر مطلق األيامن وإن آاالتحجيل في يد   : ممسك األيامن مطلق األياسر وإن آان بالعكس قيل  : الجانب األيمن قيل
وإن آان بالعكس قيل  ممسك األيامن مطلق األياسر  : ممسك وإن آان ذلك من الجانب األيمن قيل  : ورجل من جانب واحد قيل

الشكال بياض القائمتين من جانب   : ممسك األياسر مطلق األيامن وإن آان التحجيل في يد ورجل من خالف فهو الشكال وقيل
مجبب فإن عال البياض   : بياض ثالث قوائم فإن تعدى البياض حتى جاوز عرقوبي الرجلين أو رآبتي اليدين قيل فيه  : وقيل

أقفز ومقفز فإن آان البياض في   : أبلق فإن زاد على ذلك حتى بلغ األفخاذ واألعضاد قيل  : قي يديه قيلحقوي رجليه ومرف
   . موقف  : الوظيف غير متصل بالرسغ وال بالعرقوب وال بالرآبة قيل

أذرأ   : لونه قيل فيهالشيات التي تتخلل سائر جسدها فإن آان الفرس مبيض األذنين أو في أذنيه نقش بياض دون سائر   : ومنها
أصبغ   : أسعف فإن ابيضت جميعها قيل  : أقنف فإن شابت ناصيته قيل  : أصقع فإ ابيض قفاه قيل  : وإن آان مبيض الرأس قيل

أدرع فإن أبيض   : أرخم فإن ابيض رأسه وعنقه جميعًا قيل  : أعشى وربما قيل فيه  : الناصية فإن غشى البياض جميع رأسه قيل
أخصف   : أنبط فإن ابيض جنباه قيل  : مصرد فإن ابيض بطنه قيل  : أرحل فإن آان ذلك البياض من أثر الدبر قيل  : لظهره قي

آزر فإن ابيض عرض ذنبه من أعاله   : أخصف الجنب األيمن أو األيسر فإن ابيض آفله قيل  : فإن آان البياض بأحد جنبيه قيل
أصبغ هلب الذنب فإن عدا عرقوبه   : مخصل فإن ابيض جميع هلبه قيل  : ض قيلأشعل فإن ابيض بعض هلبه دون بع  : قيل

   . بهيم ومصمت من أي لون آان  : البياض جملة قيل
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دقة األذنين وطولهما وانتصابهما ودقة   : يستحب في الفرس  : وأما ما يستحسن من أوصافها فقد قال العلماء بأمر الخيل
اعتدال شعرها في الطول بحيث ال تكون خفيفة الشعر   : ذلك من عالمات العتق وفي الناصيةأطرافهما وقرب ما بينهما وآل 

عظم الرأس وطوله وسعة الجبهة وأسالة الخد ومالسته   : الناصية من الزغب ويستحب  : وال مفرطة في آثرته ويقال في هذه
   . ن وصفاء الحدقة وذلك آله من عالمات العتقودقته و قلة لحم الوجه وعري الناهضين وهما عظمان في الخد وسعة العي

   . السمو الحدة ورقة الجفون وبعد نظره  : ويستحب في العين

   . وهم يصفونها بالقبل والشوس والخوص وليس ذلك فيها عيبًا وال هو خلقة وإنما تفعله نعزة أنفسها  : قال ابن قتيبة

   . وربما شق منخره لذلك وبعد ما بين المنخرين  : ه النفس قالالسعة ألنه إذا ضاق شق علي  : ويستحب في المنخر

الهرت وهو طول شدقيه من الجانبين ألنه أوسع الخروج نفسه ورقة الجحفلتين وهما الشفتان ألنه دليل   : ويستحب في الفم
ليل صحة رئته وسهولة العتق وطول اللسان ليكثر ريقه فال ينبهر ورقته ألنه أسرع لقضمه العلف وصفاء الصهيل ألنه د

   . نفسه

الطول فقد آان سلمان ابن ربيعة يفرق بين العتاق والهجن فدعا بطست من ماء فوضعت باألرض ثم   : ويستحب في العنق
قدمت الخيل إليها واحدًا واحدًا فما ثنى سنبكه منها ثم شرب هجنه وما شرب ولم يثن سنبكه جعله عتيقًا ألن في أعناق الهجن 

ال تنال الماء حتى تثني سنابكها وقد روي أنه هجن فرس عمرو بن معدي آرب فاستعدى عليه أمير المؤمنين عمر بن قصرًا ف
ثم أتي بفرس عتيق ال شك في عتقه فأشرع في اإلناء فصف بين   ! ادع بإناء فيه ماء  : الخطاب رضي اهللا عنه فقال سلمان

فأشرع فبرك فشرب ثم أتي بفرس عمرو بن معدي آرب فأشرع   ! ال شك فيهائتوني بهجين   : سنبكيه ومد عنقه فشرب ثم قال
   . أنت سلمان الخيل  : فصف بين سنبكيه ومد عنقه ثم ثنى أحد سنبكيه قليًال فشرب فقال عمر

   . ويستحب فيها مع ذلك الكبر ألنه أقرب النقياده وعطفه وغلظ مرآب عنقه ودقة مذبحة

ين والحارك والكاهل وقصر الظهر وعرض الصهوة وهي مقعد الفارس في الظهر وارتفاع القطاة ارتفاع الكتف  : ويستحب فيه
   . وهي مقعد الردف من الظهر أيضًا وقلة لحم المتنين وهما ما تحت دفتي السرج من الظهر

   . االستواء واالستدارة والمالسة والتدوير  : ويستحب في الكفل

  : المسترسل في ذيله وقصر العسيب وهو عظم الذنب وجلده ولذلك قال بعض األعراب طول السبيب وهو الشعر  : ويستحب
   . اختره طويل الذنب قصير الذنب يعني طويل الشعر قصير العسيب

إن ذلك من شدة الصلب ويستحب عرض الصدر وهو ما عرض حيث   : ويستحب أن يرفع ذنبه عند العدو ويقال  : قال انب قتيبة
اللبان والكلكل وآذلك ارتفاعه عن األرض مع دقة الزور وهو ما استدق من صدره بين يديه بحيث   : به ويسمىملتقى أعلى لب

   . يقرب ما بين المرفقين ألنه أشد له وأقوى لجريه

عرض الكتف وغلظه وقصر النسا وهو عرق في الساق مستبطن الفخذ وشنجه وقصر وظيف اليد وهو قصب   : ويستحب فيه
الرسغ ودقة إبرة العرقوب وتحديده ألنه أشد لقصب الساق وطول وظيف الرجل ليخذف األرض بها فيكون أشد  يديه وقصر

لعدوه و غلظ عظم القوائم وغلظ الحبال وهي عصب الذراعين ولطف الرآبة وقرب ما بين الرآبتين وشدة آعبه ألن ضعف 
   . رجلين وهو الفحج ألنه أشد لتمكن رجليه من األرضالكعب داعية الجرد وانحناء الرجلين وتوترهما وبعد ما بين ال

صفاء الحافر وصالبته وسعته وآونه أزرق أو أخضر غير مشوب ببياض ألن البياض دليل الضعف فيه وأن يكون   : ويستحب
مع ذلك فيه تقعب ولطف نسوره وهي شئ في باطن حافره آالنوى ألنه إذا ضاق موضعها آان أصلب لحافره وأن تكون 

   . طراف سنابكه وهي مقادم حوافره رقيقةأ
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اتساع إهابه وهو جلده ورقة أديمه وصفاء لونه ولين شعره وآثرة عرفه وآثرة نومه وسعة خطوه   : ويستحب فيه مع ذلك آله
وخفة عنانه ولين ظهره وحسن استقالله في أول سيره وخفة وقع قوائمه على األرض إذا مشى وشدة وقعها إذا عدا مع حدة 

   . نفسه وسرعة عدوه واتساع طرقته وقد يغتفر القطاف في المشي في دواب الجري

ثم إنه قد يحتمل فوات آلة الحسن والفراهة في المشي وال يغتفر النقص في آلة الجودة وشدة العدو والصبر ألن بهما يدرك ما 
   . يطلب وينجو مما يهرب

   . س عدة عيوب بعضها خلقية وبعضها حادثةوأما ما يستقبح ويذم من أوصافها فقد ذآروا للفر

البدد وهو بعد ما بين اليدين والصمم وهو أال يسمع وعالمته أن يراه يصر أذنيه أبدًا الى خلف وإذا جر   : فمن العيوب الخلقية
الخدين آآذان  خلفه خشبة ونحوها ال يشعر ولم ينفر عنها والخداء وهو أن يكون أذناه مسترخيتين منكوستين نحو العينين أو
   . الكالب السلوقية والطول وهو أن تطول إحدى أذنيه وتقصر األخرى وآونه أسك وهو أن يكون صغير األذن

السفا وهو قلة شعر الناصية والغمم وهو أن يكثر شعر الناصية ويطول حتى يغطي العين وهو عيب خفيف والسقا وهو   : ومنها
   . خفة الناصية

أن يكون البياض الذي في الوجه دون قدر الدرهم آما تقدم إال أن يكون معه بياض آخر من تحجيل ونحوه القرح وهو   : ومنها
   . فال يكره حينئذ فإن آان في وسط البياض في الوجه سواد آان عيبًا يتشاءم به

هار وآونه قائم العين وهو الذي العشا وهو أال يبصر ليًال فيصير بمثابة نصف فرس ألنه ال ينتفع به في الليل دون الن  : ومنها
يكون على ناظره سواد يضرب للخضرة والكدرة يقل معها بصره والحول وهو أن يكون بإحدى عينيه بياض خارج سواد 

إذا آان ذلك في العينين آان   : الحدقة من فوق ويكون خالف العين األخرى وهو مع ذلك مما يتبرك به بعض الناس ويقول
وهو أن تكون إحدى عينيه زرقاء وهو مما يتشاءم به ال سيما إذا آانت الزرقة في العين اليسرى فإن  أعظم لبرآته والخيف

ازرقت العينان جميعًا آان أقل لشؤمه وعور العينين وهو دخولهما في وجهه والغرب وهو بياض أشفار العينين يكون عنه 
   . وال يبصر عن يمينه وال شمالهضعف بصره في القمر والحر الشديد والكمنة وهو أن يبصر قدامه 

القنا وهو احديداب في األنف ويكون في الهجن والخنس وهو أن يرى فوق منخريه منخسفًا ألنه يضيق نفسه إذا   : ومنها
   . رآض

حرآها  الفطس وهو أن تكون أسنانه العليا داخلة عن أسنانه السفلى والطبطبة وهو أن تسترخي جحفلته السفلى فإذا سار  : ومنها
   . وطبطبها آالبعير األهدل وأن يكون في حنكه شامة سوداء وسائر فمه أبيض

قصر اللسان ألنه إذا قصر لسانه قل ريقه فيسرع إليه العطش والخرس وعالمته أن تراه يصهل وال يحمحم وهو عيب   : ومنها
   . لطيف

ر والدنن وهو طمأنينة في أصل العنق والهنع وهو طمأنينة القصر وهو غلظ في العنق واللفف وهو استدارة فيه مع قص  : ومنها
في وسط العنق والقود وهو يبس في العنق بحيث ال يقدر الفرس أن يدير عنقه يمينًا وال شماًال وال يرفع رأسه إذا مشى وهو 

   . عيب شديد والجسأ وهو يبس المعطف

يلي الكاهل والقعس وهو أن يطمئن الصلب من الظهر وترتفع الكتف وهو انفراج يكون في أعالي آتفي الفرس مما   : ومنها
القطاة والبزخ وهو أن يطمئن الصلب والقطاة جميعًا وهو عيب رديء يضر بالعمل وآون الكفل فيه تحديد ويكون العجز 

   . صغيرًا والفرق وهو نقصان إحدى حرقفتي الورآين فإن نقصتا جميعًا فهو ممسوح الكفل وال عيب فيه

الدنن وهو تطامن الصدر ودنوه من األرض وهو من أسوأ العيوب والزور وهو دخول إحدى فهدتي الصدر وخروج   : ومنها
   . األخرى



 

226 
 

ومنهاك الهضم وهو استقامة الضلوع ودخول أعاليها واإلخطاف وهو لحوق ما خلف المحزم من بطنه والثجل وهو خروج 
   . الخاصرة ورقة الصفاق

لتواء عسيب الذنب حتى يبرز بعض باطنه الذي ال شعر عليه والكشف وهو أآثر من ذلك والصبغ وهو العصل وهو ا  : ومنها
   . بياض الذنب والشعل وهو أن يبيض عرض الذنب وهو وسطه

الفحج وهو إفراط بعد ما بين الكعبين الحلل وهو رخاوة الكعبين ويلتحق به تقويس اليدين وهو عيب فاحش والطرق   : ومنها
ن ترى رآبتيه مفسوختين آالمقوستين الى داخل وهو عيب فاحش والقسط وهو أن ترى رجاله منتصبتين غير محنبتين وهو أ

والبدد وهو بعد ما بين اليدين والفحج وهو إفراط بعد ما بين العرقوبين والقفد وهو إنتصاب الرسغ وإقباله على الحافر وال 
والتوجيه وهو نحو منه إال أنه أقل من ذلك والفدع وهو التواء الرسغ من  يكون إال في الرجل والصدف وهو تداني الفخذين

عرضه الوحشي من الجانبين من رأس الشظي ووطؤه على وحشي حافريه جميعًا وهو الجانب الخارج واالرتهاش وهو أن 
بوبين الى داخل يصك بعرض حافره عرض عجايته من اليد األخرى وذلك لضعف يده والحنف وهو أن يكون حافرا يديه مك

والنقد وهو أن يرى الحافر آالمتقشر والشرج وهو أن يكون ذو الحافر له بيضة واحدة واالح وهو أن يمس األرض بباطن 
   . حافره

البدد في اليدين وهو أن يكون إذا مشى يدير حافره الى خارج عند النقل وليس فيه ضرر في العمل والتلقف وهو أن   : ومنها
   . توى ال يرفعهما الى بطنه وهو خالف البدديخبط بيديه مس

التلويح وهو أن يكون الفرس إذا ضربته حرك ذنبه وهو عيب فاحش في الحجورة ألنه ربما بالت الحجر ورشت به   : ومنها
   . صاحبتها

عيب فاحش والغدة الحدب ويكون في الظهر بمثابة حدبة اإلنسان وهو   : الضرب الثاني العيوب الحادثة وهي عدة عيوب منها
   . وتكون في الظهر أيضًا بإزاء السرة

   . العنق وهو انتفاخ وورم بقدر الرمانة أو أقل مما يلي الخاصرة وهو عيب فاحش ال عالج فيه  : ومنها

   . الحمر وهو عيب يحدث عن تخمة الشعير وربما آان من شرب الماء على التعب فيحدث عنه ثقل الصدر  : ومنها

   . االنتشار وهو انتفاخ العصب بواسطة التعب ويكون من فوق الرسغ الى آخر الرآبة وهو عيب فاحش  : ومنها

   . تحرك الشظاة وهو عظم الصق بالذراع وهو على الفرس أشق من االنتشار  : ومنها

   . الروح وهو داء يكون منه غلظ في القوائم آمثل داء الفيل في البشر  : ومنها

ش وهو داء يكون في بدء أمره ماًء أصفر ثم يصير دمًا ثم يصير عظمًا ويكون على الوظيف وفي مفصل الرآبة المش  : ومنها
   . وهو على العصب والرآبة شر منه على الوظيف

القمع ويكون في الرجلين في طرف العرقوبين وهو غلظ يعتريهما والملح ويكون في الرجلين تحت القمع من خلف   : ومنها
اخ مستطيل ال يضر بالعمل والجوز وهو آالعظم الناتئ في الرجلين تحت العرقوبين على المفصل من داخل ومن وهو انتف

خارج وهو عيب فاحش تؤول منه الدابة الى العطب والنفخ وهو انتفاخ يكون في مواضع الجرذ وهو من دواعي الجرذ 
ن األخرى وربما آان في الرجلين جميعًا وهو عيب والعقال وهو أن تقلص رجله وذلك يكون في عصب الرجل الواحدة دو

   . فاحش يضر بالعمل وهو في البرد أشد منه في الحر

الشقاق وهو داء يصيبه في أرساغه وربما ارتفع الى وظيفه والسرطان وهو داء يأخذ في الرسغ فييبس عروقه حتى   : ومنها
   . ينقلب حافره
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الدخس وهو ورم يكون في حافرِه والقفد وهو تشنج عصب رسغه حتى ينقلب العرن وهو جسوء في رسغ رجله و  : ومنها
   . حافره الى داخل فيمشي على ظاهر الحافر

والعامة تقولها بالصاد  - ومنهاك النملة وهي شق في الحافر من ظاهره والرهسة وهي ما يكون في الحافر من صدمة ونحوها 
وهو داء يحدث في نسور  -وهو الذي تسميه العامة الوقرة  - والناسور والقشر وهو أن تتقشر حوافره وهو عيب فاحش  -

   . الدابة فإذا قطع سال الدم منه

األدرة وهي عظم الخصيتين وربما عظمت خصيتاه في الصيف واحمرت في الشتاء والمدلي وهو الذي يدلي ذآره ثم   : ومنها
   . العيب ال يرده وهو عيب قبيح بحيث يقبح رآوب الفرس الذي به هذا

   . البرص وهو بياض يعتري الفرس في حرآاته آالجحفلة وجفون العينين وبين الفخذين والخصيتين  : ومنها

الحلد وهو داء شديد ينقب موضعه من بدن الدابة يسيل منه ماء أصفر فإذا آوي بالنار برأ وانفتح موضع آخر فال يزال   : ومنها
   . في عيوب أخرى يطول ذآرها آذلك حتى تعطب الدابة وهو عيب فاحش

   . وفي آتب البيطرة ذآر الكثير من ذلك مع عالج ماله عالج منه وبيان ماال عالج له

   . وأما الدوائر التي تكون في الخيل فقد عدها العرب ثماني عشرة دائرًة بعضها مستحب وبعضها مكروه

   . الناصيةوهي الالحقة بأسف  - وهو الوجه  -دائرة المحيا   : األولى

   . دائرة اللطاة وهي دائرة تكون في وسط الجبهة  : الثانية

   . دائرة النطيح وهي دائرة ثانية في الجبهة بأن يكون في الجبهة دائرتان  : الثالثة

   . دائرة اللهزمة وهي دائرة تكون في لهزمة الفرس  : الرابعة

   . لقالدةدائرة المقود وهي التي تكون في موضع ا  : الخامسة

   . دائرة السمامة وهي دائرة تكون في وسط العنق  : السادسة

   . دائرتان في نحر الفرس فيما قاله األصمعي  : السابعة والثامنة

   . البنيقة الشعر المختلف في منتهى الخاصرة والشاآلة  : وقال أبو عبيد

   . من ذلكدائر الناحر وهي دائرة في باطن الحلق الى أسفل   : التاسعة

   . دائرة تكون في عرض الزور  : العاشرة

دائرة النافذة وهي دائرة ثانية تكون في الزور بأن تكون فيه بدائرتان في الشقين في آل شق منهما دائرة وتسمى   : الثانية عشرة
   . النافذ دائرة الحزام أيضًا

ونان تحت الصقرين وهما رأسا الحجبتين اللتين هما العظمان دائرتا الخرب وهما اللتان يك  : الثالثة عشرة والرابعة عشرة
   . الناتئان المشرفان على الخاصرتين آأنهما صقران

   . دائرتا الصقرين وهما دائرتان بين الحجبتين والقصريين  : الخامسة عشرة والسادسة عشرة
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   . ت الجاعرتيندائرتان الناخس وهما دائرتان تكونان تح  : السابعة عشرة والثامنة عشرة

   . المهقوع  : وهم يكرهون منها أربع دوائر وهي دائرة الهقعة مع ذآره أن أبقي الخيل  : قال ابن قتيبة

   . ودائرة القالع ودائرة الناخس ودائرة النطيح

   . وما سوى ذلك من الدوائر فليس بمكروه  : قال

لدوائر دائرة المقود ودائرة السمامة ودائرة الهقعة احتجاجًا بأن أبقى أنهم يستحبون من ا  : وذآر صاحب زهر اآلداب في اللغة
   . الخيل المهقوع ويكرهون دائرة النطيح ودائرة اللهزمة ودائرة القالع

دائرة المقود ودائرة السمامة ودائرة الهقعة وما عدا ذلك فهو   : ورأيت في بعض آتب البيطرة أن المستحب منها ثالث دوائر
   . مكروه

وآره حكماء الهند دوائر أخرى ذآروها وهي أن يكون في مقدم يده دائرة أو في أصل ذنبه من الجانبين دائرتان أو على 
مهر   : فأول ما تضع الحجرة جنينها قيل  : ناصيته دائرة أو على محجره دائرة أو في جحفلته السفلى دائرة أو وأما أسنان الخيل

جذع واألنثى   : حولي واألنثى حولية فإذا دخل في الثانية قيل  : فلو فإذا استكمل حوًال قيل  : قيلواألنثى مهرة فإذا فصل عن أمه 
  : رباع واألنثى رباعية فإذا دخل في الخامسة قيل  : ثني واألنثى ثنية فإذا دخل في الرابعة قيل  : جذعة فإذا دخل في الثالثة قيل

   . قارح للذآر واألنثى

أسنانه في السنة الثالثة وربما تأخر إلقائها الى السنة الرابعة وذلك إذا آان أبواه شابين وقد يلقي أسنانه في وفي الغالب يلقي 
   . حول واحد وذلك إذا آان أبواه هرمين

ست من فوق وست من أسفل ويليها من آل جانب ناب ويليها األضراس وتنبت ثناياه بعد وضعه   : ثم لكل مهر اثنتا عشرة سنًا
مسة أيام وتنبت رباعياته بعد ذلك الى مدة شهرين وتنبت قوارحه بعد ذلك الى ثمانية أشهر ويختص التبديل منها باألسنان بخ

   . األثنتي عشرة دون األنياب واألضراس

 وربما ألقي بالمهر بعض أسنانه ثم التنبت وإذا قرح المهر اصفرت أسنانهن وأسودت رؤوسها وطالت فيبقى آذلك خمس سنين
فإذا جاوزت ذلك ابيضت وحفي رؤوسها ثم تنتقل فتصير آلون العسل خمس سنين ثم تبيض فتصير آلون الغبار ويزداد 

   . طولها وربما دلس النخاسون فنشروا أسنانها وسووها

ة أن الفرس تتحرك ثناياه في سبع وعشرين سنة وتتحرك الرباعيات في ثمان وعشرين سن  : ومما وجد في الكتب القديمة
وتتحرك القوارح في تسع وعشرين سنة ثم تسقط الثنايا في ثالثين سنة والرباعيات في إحدى وثالثين سنة والقوارح في اثنتين 

   . وثالثين سنة هو عمر الدابة

ر فاعلم أن المهر وإن المهر وإن ظهرت فيه عالمات النجابة أو العكس ال عبرة بذلك فإنه قد يتغي  : وأما التفرس في الخيل
   . فيقبح منه ما آان حسنًا ويحسن منه ما آان قبيحًا وإنما يتفرس فيه إذا رآبه لحم العلف وذهب عنه لحم الرضاع

أخذه في الجري فإنه صنعته التي خلق عليها وإليها يؤول فإذا أحسن األخذ في الجري فهو جواد   : وأفضل الفراسة في المهر
ضعف فيه بحينئذ وقصور عن بلوغ مدى قوته وقد ال يجري جذعًا ويجري ثنيًا وقد ال ولكنه ربما تغير أخذه للجري إذا رآب ل

   . يجري ثنيًا ويجري رباعيًا وقد ال يجري رباعيًا ويجري قارحًا حين تجتمع له قوته

   . ويعرف ضعف الضعيف منها بتلوية تحت فارسه وعجزه عنه وفترته إذا نزل عنه
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أنه يراه إذا أخذ في الجري سما بهادية وأثبت رأسه ولم يستعن بهما في حضره   : جريهومما يدل على جودة الفرس وحسن 
واجتمعت قوائمه وسبح بيديه وضرح برجليه ولها في حضره وامتد وبسط ضبعيه حتى ال يجد مزيدًا وتكون يداه في قرن 

   . ورجاله في قرن فإذا آان الفرس آذلك فهو الجواد السابق

   . الخيل الذي إذا مشى تكفأ وإذا عدا بسط يديه وإذا أدبر جفا وإذا أقبل أقعى إن خير  : وقد قيل

   . الصنف الثاني البغال وفيها نوعية في الخيل والحمير ومن حيث أنها تتولد بين حصان وأتان أو بين حمار وحجرة

   . المتعممينوفيها النفيس المختار لرآوب الرؤساء من العلماء والوزراء والحكام وسائر رؤساء 

وإنه صلى اهللا عليه وسلم في يوم أحد آان راآبًا بغلة ولوال شرفها ونفاستها وقيامها مقام الخيل لما رآبها النبي صلى اهللا عليه 
   . وسلم في موطن الحرب

   . وألوانها وأسنانها على ما تقدم في الخيل

ما يقتني من البغال ما اشتدت قوائمه وعظمت قصرته وعنقه  إن خيار  : ويستحسن فيها غالب ما يستحسن في الخيل وقد قيل
   . وهامته وصفت عيناه ورحب جوفه وعرض آفله وسلم من جميع العيوب والعلل

السفا وهو خفة شعر الناصية وأن يكون بيديها ورجليها خطوط مختلفة جل ما تكون   : ومما يستحسن في البغال دون الخيل
يختار للسرج والرآوب البغال المصرية ألن أمهاتها عتاق وهجن وخيار ما يحتاج إليه للسرايا  إن خير ما  : للسنور ويقال

   . بغال الجزيرة وإفريقية  : والمواآب والرآض مع الخيل

ا أن في البغالت منها شدة محبة الدواب إذا ربطت معها وفساد للدواب إذا اعتادتها حتى يصير أحدهم  : ومما ينبغي التنبيه عليه
   . ال يفارق اآلخر إال بمشقة

   . التحويص  : الخصي وفي البغالت  : ويحسن في البغال

   . وال يعاب رآوب شيء منها حينئذ إذا آان نفيسًا

   . الصنف الثالث اإلبل ويشتمل الغرض منها على معرفة أنواعها وألوانها وأسنانها وما يستقبح ويستحسن من صفاتها

   . البخاتي وهي جمال جفاة القدود طويلة الوبر تجلب من بالد الترك  : األول  : رجع الى نوعينأما أنواعها فإنها ت

   . العراب وهي اإلبل العربية وأصنافها ال يأخذها الحصر  : الثاني

ء على الضد من بني آدم واألنثى أدما  : البياض فاجمل إذا آان خالص البياض قيل  : األول  : وأما ألوانها فترجع الى ثالثة أصول
   . أعيس واألنثى عيساء  : آدم فإن خالط البياض يسير شقرة قيل

أحمر واألنثى حمراء فإن   : أصهب واألنثى صهباء فإن خلصت حمرته قيل  : الحمرة فإن احمر وغلبت عليه الشقرة قيل  : الثاني
أحوى فإن خالطها صفرة   : خالط الحمرة خضرة قيلأحمر مدمى فإن   : آميت فإن صفت حمرته قيل  : خالط حمرته قنوء قيل

   . أجأى  : أرمك واألنثى رمكاء فإن آانت حمرته آصدأ الحديد قيل  : أحمر رادني بكسر الدال فإن خالطها سودا قيل  : قيل

أورق   : بسوداه بياض قيلأحوى فإن علق   : أآلف فإن خالط السواد صفرة قيل  : السواد فإن آان السواد فيه بضعيفًا قيل  : الثالث
خوار واألنثى   : جون فإن آان بين الغبرة والحمرة قيل  : أدهم فإن اشتد سواده قيل  : فإن زادت ورقته حتى أظلم بياضه قيل

   . خوارة
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ن بان أنه أنثى سقب وإ  : سليل فإن بان أنه ذآر قيل  : وأما أسنانها فإنه يقال لولد الناقة عند الوضع قبل أن يعرف أذآر أم أنثى
فصيل وذلك في آخر السنة األولى من وضعه فإذا دخل في   : حائل ثم هو حوار حتى يفطم فإذا فطم وفصل عن أمه قيل  : قيل

ابن لبون   : ابن مخاض ألن أمه فيها تكون من المخاض وهي الحوامل واألنثى بنت مخاض فإذا دخل في الثالثة قيل  : الثانية قيل
حق ألنه يستحق أن يحمل عليه واألنثى حقة فإذا دخل في   : كون ذات لبن واألنثى حقة فإذا دخل في الرابعة قيلألن أمه فيها ت

  : ثني ألنه يلقي فيها ثنيته واألنثى ثنية فإذا دخل في السابعة قيل  : الخامسة قيلك حذع واألنثى جذعة فإذا دخل في السادسة قيل
رباع بفتح الراء ألن فيها يلقي   : اعيته واألنثى رباعية بالتخفيف فإذا دخل في الثامنة قيلرباع بفتح الراء ألن فيها يلقي رب

سديس وسديس الذآر واألنثى فيه سواء وربما قيل في األنثى   : رباعيته واألنثى رباعية بالتخفيف فإذا دخل في الثامنة قيل
فاطر فإذا دخل في العاشرة   : الذآر واألنثى فيه سواء وقد يقال فيهبازل ألنه فيها يبزل نابه و  : سديسة فإذا دخل التاسعة قيل

عود واألنثى   : مخلف وليس وراء لإلبل ضبط بل يقال مخلف عاٍم ومخلف عامين فأآثر فإذا عال السن بعد ذلك قيل فيه  : قيل
بة ويقال في الناقة إذا آان فيها بعض ثلب واألنثى ثل  : قحر فإن تكسرت أنيابه لطول هرمه قيل  : عودة فإن عال عن ذلك قيل

   . شارف  : عزوم وربما قيل  : الشباب

وأما ما يستحسن من صفاتها فقد رأيت في بعض المصنفات أن آل ما يستحب في الفرس يستحب في البعير خال عرض 
   . اإلبل دون الخيل غاربه وفتل مرفقه ونكس جاعرته وهي أعلى الورك واندالق بطنه وتفرش رجليه فإن ذلك يستحب في

   . وقد صرح الشعراء في أشعارهم بعدة أوصاف مستحسنة في الناقة

دقة األذن وتحديد أطرافها وآبر الرأس واستطالة الوجه وعظم الوجنتين وقنو األنف وطول العنق وغلظه ودقة المذبح   : منها
يظة األطراف قليلة لحم القوائم ليست رهلة وال الكوماء وطلو ذنبها وآثرة شعره غل  : وطول الظهر وعظم السنام وهي

   . مسترطيًة وأن تكون مع ذلك آثيرة اللحم ملساء الجلد تامة الخلق قوية صلبة خفيفة سريعة السير

وهي قبيلة من قضاعة باليمن والعيدية منسوبة الى   : هجان من نتاج مهرة  : وأما آرمها فإنه يقال لكل آريم خالص من اإلبل
عيد من قبيلة مهرة المذآورة واألرحبية منسوبة الى بني أرحب والغريري منسوبة الى غرير وهو فحل آريم مشهور في بني ال

  : فحل آريم والداعرية منسوبة الى داعر  : فحل آريم أيضًا والجديلية منسوبة الى جديل  : العرب والشذقمية منسوبة الى شذقم
   . فحل آريم آذلك

   . والشدنية منسوبة الى فحل أو بلد  : حفظقال في آفاية المت

الصنف الرابع الحمير ومنها النفيس الغالي الثمن وخيرها حمر الديار المصرية وأحسنها ما أتي به من صعيدها وهي تنتهي 
   . في األثمان الى ما يقارب أثمان أوساط الخيل وربما يميز العالي القدر منها على المنحط القدر من الخيل

   . حسن فيها ما آان غليظ القوائم تام الخلق حديد النفسواأل

وال عيب في رآوب الحمار وال وهيصة فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رآب الحمار وال عبرة بترفع من 
   . ترفع عن رآوبه بعد أن رآبه النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . صيوده وهو أصناف وهو ما يتخذه الملوك للزينة وما في معناهاما يحتاج إلى وصفه من جليل الوحش وآريم 

األول األسد   : ويحتاج الكاتب إليه لوصفه في الهدايا والمواآب وما يجري مجراهما والمعول عليه من ذلك خمسة أضرب
الهرماس والفرافصة الليث والضيغم والضرغام والهزبر والهيصم و  : ويجمع على أسد وأسد وأسود أساد ويقال له أيضًا

   . لألسد خمسمائة اسم  : وحيدرة والقسورة وله أسماء آثيرة سوى هذه ال تكاد تدخل تحت الحصر حتى قال ابن خالويه

   . اللبؤة  : الشبل وألنثاه  : ويقال لولده

يت من األسلحة ومقادير وإذا تأملت أصناف الحيوان وبحثت صورها وما أعط  : قال ابن السندي في آتابه المصايدو المطارد
   . الخلق وجدت األسد أعظم خلقة وأآثر ابدة وأشد إقدامًا من جميعها ليست له غريزة في الهرب البتة
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ومن خصائصه وعجيب خلقه أن عظم عنقه عظم واحد ليست له خرز عظام آما في غيره من الحيوان بدليل أنه ال يلوي عنقه 
   . العظيموال يلتفت ومع ذلك فهو يبتلع الشيء 

ولبوته ال تلد إال جروًا واحدًا وإنها تضعه آاللحمة ليس فيه حس وال حرآة فتحرسه ثالثة أيام ثم يأتي أبوه فينفخ فيه المرة بعد 
   . المرة حتى يتحرك ثم تأتي أمه فترضعه وال يفتح عينيه إال بعد سبعة أيام ويكتسب لنفسه بالتعليم من أبويه بعد ستة أشهر

الشرب للماء وإن آان ال يفارق الغياض وله صبرعلى الجوع ولكنه إذا جاع ساءت أخالقه وليس يلقي رجيعه إال  وهو قليل
مرة واحدة في اليوم ويرفع رجله عند البول آما يفعل الكلب وبيول إلى خلف آما تبول الجمال وهو أشد السباع ضراوة على 

   . إليها وال يطأ أثره شيء من السباع أآل بني آدم وإذا افترس فريسة وأآل منها ال يعود

   . وال يأآل من فريسة غيره من السباع  : قال ابن السندي في المصايد والمطارد

إنه يهرب من الهر ومن الجرو ومن الديك األبيض وإنه إذا رأى النار عرضت له فكرة أورثته بهتة وأنه يهرب من   : وقد قيل
   . عواء الجرو إذا عرآت أذنه

إن جلده إذا جعل فيما يخاف عليه السوس من الثياب وغيرها أمن من ذلك وإنه إذا عمل منه وتر قوس وأضيف الى   : قالوي
   . أوتار من فراء ومعي أو غيرها أبطل أصواتها وعال صوته عليها

   . ومن طبعه أنه ال يشرب ماء ولغ فيه آلب وإن مات عطشًا

   . وآسر الميم ويجمع أيضًا على أنمار ونمار واألنثى نمرةالثاني النمور جمع نمر بفتح النون 

وهو حيوان مرقع اللون بسواد وبياض أقرب شيء من خلقه الفهد وهو أخبث من األسد ال يملك نفسه عند الغضب حتى إنه 
   . ربما قتل نفسه من شدة غضبه

   . أيام وهو ودود لجميع الحيوان عدو للنسر وينام ثالثة  : ابن السندي  : قال

   . والحيوان بطيف به ويميل إليه استحسانًا لجلدته

   . صغير الجثة عظيم الذنب  : عظيم الجثة صغير الذنب والثاني  : وهو جنسان أحدهما

   . ويصاد بالحمر ألنه يحبها  : قال في المصايد المطارد

   . ومن أراد قتله تمسح بشحم ضبع ودهل عليه فقتله  : قال

   . كرآدن بفتح الكافين وسكون الراء المهملة وفتح الدال المهملة ونون مشددة في اآلخرالثالث ال

وهو وحش يكون ببالد الهند يسمى الحمار الهندي له قرن واحد في جبهته يبلغ غلظه   : قال الزمخشري في ربيع األبرار
   . عجيبة شبرين وهو محدد الرأس إال أنه ليس بالطويل وأنه إذا قطع ظهرت فيه صورة

   . وإنه ربما نطح الفيل فبعجه بقرنه

وإن أنثاه تحمل سبع سنين وإنه إذا آن بأرض لم يدع شيئًا من الحيوان حتى يكون بينه وبينه مائة فرسخ من جميع جهاته هيبة 
   . له وهربًا منه

   . الرابع الفيل وهو حيوان يؤتي به من بالد الهند والحبشة
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   . الحيوانات المائية وإن آان ال يسكن الماء وهو من  : قال الجاحظ

وهو من ذوات الخراطيم وخرطومه أنفه آما أن لكل شيئ من الحيوان أنفًا و هو يده وبه يتناول الطعام والشراب ومنه يغني 
   . ويجر فيه الصوت آما يجره الزامر في القصبة بالنفخ

   . ة وأن الفيل يهرب منه هربًا شديدًاوأصحابنا يزعمون أنه بينه وبين السنور عداو  : قال

   . وذآر صاحب الخيل في الحروب أنه يقصر عن صوت الخنزير وأنه بذلك ينفر في الحروب

   . أن للفيل إقدامًا على السبع  : وقد ذآر الجوزي

   . رد عنه الناموسوهو يعادي البعوض ألنه يثقب جلده بقرصه ومن ثم يرى الفيل دائمًا يحرك آذانه ليط  : قال الجاحظ

   . وهو مخصوص بخفة وقع قوائمه على األرض إذا مشى حتى لو أن إنسانًا آان جالسًا وجاء الفيل من خلفه لما شعر به

طرفه   : ثالث قبل أن تضع وأن لسان الفيل مقلوب  : أن الفيلة تحمل سبع سنين وقيل سنتين وقيل  : وذآر عبد القاهر البغدادي
   . ه من خارج على العكس من سائر الحيوان وأن ثدييها على آبدها وترضع أوالدها من تحت صدرهاداخل حلقه وأصل

   . أن فرجها تحت بطنها فإذا آان وقت الضراب ارتفع وبرز للفحل حتى يتمكن من إتيانها  : وقد ذآر الغزالي

يمن طويل اليدين قصير الرجلين ذنبه وحوافره الخامس الزرافة بفتح الزاي وضمها وهي حيوان يؤتى به من بالد الحبشة وال
وقد زعموا أن الزرافة تتولد بين الناقة من نوق   : آذنب البقر وحوافرها ورقبته ورأسه آرقبة الجمل ورأسه ولونه قال الجاحظ

ذآر الضباع  الحبشة وبين بقر الوحش وبين الذيخ وهو ذآر الضباع وذلك أن الذيخ يعرض للناقة بقر الوحش وبين الذيخ وهو
وذلك أن الذيخ يعرض للناقة فيسفدها فتلقح بولد يجيء خلقه بين الناقة والضبع فإن آان الولد أنثى عرض لها الثور الوحشي 

   . فيضر بها فيأتي الولد زرافًة وإن آان ذآرًا تعرض للمهاة فألقحها فيأتي الولد زرافة أيضًا

   . وهذا مشهور باليمن والحبشة  : تلقح من الزرافة الذآر ثم قال ومنهم من يزعم أن الزرافة األنثى ال  : قال

   . ثم إن آانت أسنانها سودًا دلت على هرمها وإن آانت بيضًا دلت على حداثة سنها

الكلب وهو آالجنون يعتريها آما يعتري الكلب فيقتلها وآل من عضته وهي على هذه الحالة قتلته إال ابن آدم   : ومن أمراضها
   . نه ربما عولج فسلمفإ

   . الذبحة والنقرس  : ومن أمراضها أيضًا

الصنف الثاني معلمات الصيد وقد يعبر عنها بالضواري وهي آل ما يقبل التعليم من الوحوش آائنًا ما آان حتى حكي عن 
جع إليه من ثالثين فرسخًا السوداني القناص أنه بلغ من حذقه أنه ضرى ذئبًا حتى اصطاد به الظباء وما دونها وألفه حتى ر

   . وضرى أسدًا حتى اصطاد به حمر الوحش

   . إن ابن عرس يجعل حبل في عنقه ويدخل على الثعلب فال يخرج إال به  : ويقال

   . أنه يتولد من أسد ونمرة أو من نمر ولبوة  : األول الفهودة جمع فهد بكسر الهاء وقد زعم أرسطو طاليس  : وهي على ضربين

   . من السباع التي تصاد ثم تؤنس حتى تصيد وهو

   . وهو من الحيوان المحدد األسنان وأسنانه يدخل بعضها في بعض آالكلب وغيره
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   . وأول من صاد به آسرى أنو شروان أحد ملوك الطبقة األخيرة من الفرس  : قال في التعريف

   . الصوت الحسن فإنه يصغي إليه إصغاء شديدًا  : نهام  : ويصطادونه بضروب من الصيد  : قال في المصايد والمطارد

آده وإتعابه حتى يحميى ويعيا وينبهر ويحفى فإذا أخذ غطيت عيناه وأدخل في وعاء وجعل في بيت ما دام وحشيًا   : ومنها
رآوبه ويطعمه على  ووضع عنده سراج والزمه سائسه ليًال ونهارًا ولم يدعه يرى الدنيا ويجعل له مرآبًا آظهر الدابة يعوده

   . يده فال يزال آذلك حتى يتأنس فإذا رآب مؤخر الدابة فقد صار داجنًا وصاد

أنوم من فهد وآثرة الحياء حتى إنه ال يعلم أنه عاظل أنثى   : آثرة النوم حتى يضرب بنومه المثل فيقال  : منها  : وفي طباعه أمور
   . وقف عليه وإن آان األسد يفعل ذلك آثيرًابين يدي اإلنس وقد عني بمراعاته في ذلك فلم ي

   . أن سائسه إذا أمر يده عليه اطمأن إليه ومال فإذا وضع يده على فرجه نفر وعض يده  : ونقل ابن السندي عن بعض الفهادة

   . الغضب حتى إنه أرسل على صيد فلم يحصله احتد وإن لم يأخذ سائسه في تسليته قتل نفسه أو آاد  : ومنها

   . والمسن من الفهود إذا صيد آأن أسرع في الصيد من الجرو الذي يربى ويؤدب  : قال صاحب المصايد والمطارد

   . واألنثى أصيد من الذآر آعامة إناث الجوارح

   . وليس شيء من الوحش في قدر جرم الفهد إال والفهد أفضل منه  : قال

   . والوعول على اختالف أجناسهاوضد الفهد الظباء   : قال في المصايد والمطارد

   . الثاني الكالب جمع آلب ويجمع على أآلب أيضًا وعلى آليب آعبد وعبيد

و األنثى آلبة وتجمع على آلبات بالفتح وهو حيوان شديد الرياضة آثير الوفاء مشترك الطباع بين السبع والبهيمة ألنه لو تم 
   . اع البهيمية لما أآل اللحمله طباع السبعية لما ألف الناس ولو تم له طب

   . إنه يحتلم وأنثاه تحيض وتحمل أنثاه ستين يومًا وربما حملت أقل من ذلك  : ويقال

   . ويسفد بعد سنة وربما تقدم على ذلك ولها عند السفاد اشتباك عظيم

   . وإذا سفد األنثى آلبان مختلفان أتت من آل واحد بلونه

   . الرائحة ما ليس لغيره من الحيوانوفيه من اقتفاء اآلثار وشم 

   . والميتة أحب إليه من اللحم الغريض

   . إنه يحرس صاحبه شاهدًا أو غائبًا ذاآرًا أوغافًال ونائمًا أو يقظان  : ومن طبعه

   . وهو أيقظ حيوان في الليل وإذا نام آسر أجفان عينيه وال يطبقها لخفة نومه

   . س من الناس فال ينبحه وإنما ينبح أو باش الناسومن عجيب شأنه أنه يكرم الرئي

   . ومن طبعه أن الضبع إذا مشت على ظله في القمر رمى بنفسه بين يديها فتأآله وإذا ظفر بكلب غريب آاد يفترسه
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   . وقد أجاز الشارع اتخاذها للصيد ونحوه أباح صيدها مع نجاسة عينها

   . د دارا أحد ملوك الفرسوأول من اتخذها للصي  : قال في التعريف

   . وإذا آسر الكلب األرانب فهو نهاية وإن آان يطيق فوق ذلك  : قال في المصايد والمطارد

   . والكلب يمسك لصاحبه ولذلك ال يأآل من الصيد بخالف سائر الجوارح

   . وإناثها أسرع تعلمًا من الذآور وأطول أعمارًا حتى إنها تعيش عشرين سنة  : قال

أنه إذا عاين الظباء قريبة آانت أو بعيدة عرف منها العليل من غيره والعنز من التيس فيتبع التيس منها   : من خاصية الكلبو
دون العنز وإن آن التيس أشد عدوًا وأبعد وثبًة ألنه يعلم أن التيس إذا عدا شوطًا أو شوطين غلب عليه البول وال يستطيع 

عدوه ويقصر مدى خطاه فيدرآه الكلب بخالف العنز فإنها غذا اعتراه البول أرسلته لسعة إرساله في عدوه فيقل عند ذلك 
مسيله والكلب يعرف ذلك آله طبعًا وآذلك يعرف جحرة األرانب والثعالب وإن رآبها الثلج والجليد يشمه فيقف عليه ويثير ما 

لطف في االرتقاء والصعود ما ال يلحقه غيره بل ال فيها من الوحش وإذا صعد منه أرنب الى أعلى جبل شاهق آان له من الت
   . يخفي عليه من الصيد الميت من المتماوت

أنها تحمل ستين يومًا ويبقى جروها بعد الوالدة اثني عشر يومًا أعمى وأآثر ما تضع ثمانية أجراء   : ومن خصائص األنثى
   . وربما وضعت واحدًا فقط

   . ورأس الكلب آله عظم واحد

   . كلب يطرح مقادم أسنانه ويخلفها ولكنه ال يظهر لكثير من الناس ألنه ال يلقي منها شيئًا حتى ينبت في مكانه غيرهوال

والفرق بين الذآر واألنثى أن الذآر إذا أدرك يرفع رجله عند البول واألنثى تبول مقعية وربما رفعت رجلها والذآر يهيج 
   . لذآر أآثر ومضغه أشدللسفاد في السنة قبل األنثى وأسنان ا

   . وخير الكالب ما آان لونه يذهب الى لون األسد بين الصفرة والحمرة ثم البيض إذا آانت عيونها سوداء  : قال الجاحظ

   . أن األبيض أفره واألسود أصبر على الحر والبرد  : وذآر صاحب المصايد والمطارد

   . حت حنكه طاقة شعر مفردة غليظة وأن يكون شعر حديه جافيًاأن يكون ت  : ومن عالمة النجابة والفراهة فيه

طول ما بين يديه ورجليه وقصر ظهره وصغر رأسه وطول عنقه وغضف أذنيه وبعد ما بينهما وزرقة   : ومن عالمة الفراهة
   . عينيه وضخامة مقليته ونتوء حدقته وطول خطمه وذقنه وسعة شدقه ونتو جبهته وعرضها

أن يكون قصير اليدين طويل الرجلين طويل الصدر غليظه قريبه من األرض ناتئ الزور غليظ العضدين   : ويستحب فيه
مستقيم اليدين منضم األظافير عريض ما بين مفاصل األعطاف عريض ما بين عظمي أصل الفخذين مع طولهما وشدة 

   . ر الذنب إن آان ذآرًا مع دقة وصالبةلحمهما دقيق الوسط مستقيم الرجلين قصير الساقين غير محني الرآبتين قصي

وإن الكلبة إذا ولدت اثنين آان الذآر منهما أفره من األنثى وإن ولدت ثالثة فيها أنثى في شبه األم آانت أفره من الثالثة وإن 
   . فرهآان في الثالثة ذآر واحد آان أفرهها وإذا القيت الجراء وهي صغار في مكان ندي فأيها مشى على أربع فهو أ

الكلب بفتح الالم وهو داء آالجنون يعتري الكلب يؤثر فيمن عضه أنه يخرج ومن عجيب ما يحكى في   : ومن أعظم أدوائها
   . أن رجًال عضه آلب آلب فتلقاه بكمه فأصابته أسنانه ولعابه فشمر آمه ساعة ثم نشره فتساقط منه جراء صغار  : ذلك
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   . ية بفتح السين وزغارية بضم الزايسلوق  : ثم آالب الصيد على ضربين

بلدة من اليمن آما قاله صاحب المصايد والمطارد والمؤيد صاحب حماه في تقويم البلدان   : فأما السلوقية فمنسوبة الى سلوق
   . والمقر الشهابي ابن فضل اهللا في التعريف

   . ولها سالح جيد  : لتعليم إال في البطن الثالث منها قالوهي مولدة بين الثعالب والكالب ولذلك ال تقبل ا  : قال في التعريف

   . وقل أن يعرض لها مرض الكلب  : ولها أنساب آأنساب الخيل قال  : قال في المصايد والمطارد

   . وأما الزغارية فهي ألطف قدًا من السلوقية ولم أدر إلى ماذا تنسب

وهي حيوان في صورة   : منه عشرون ضربًا األول الحمارة العتابية الصنف الثالث ما يعتني بصيده من الوحش والمشهور
   . البرذون موشى الجلد بالبياض والسواد يروق الناظر حسنها

وقد آان أهدي للظاهر برقوق سقى اهللا عهده حمارة من هذا النوع فأقامت مدة ثم أعطاها فقيرًا من فقراء العجم فكان يرآبها 
يمشي بها في القاهرة ثم عوضه الناصر بن الظاهر سلطان العصر عنها عوضًا واعتادها منه آما ترآب الخيل والحمير و

   . وأرسلها في هدية ال بن عثمان صاحب بالد الروم غربي الخليج القسطنطيني

عب وهي الثاني البقر الوحشية وتعرف بالمها وهي دون البقر األهلية في المقدار ولها قرنان في رأسها في آل قرن منهما ش
   . المها وبها يضرب المثل في حسن العيون وسوادها  : من جليل الصيد ويقال للفتي منها

الشبق وشدة الشهوة ولذلك إذا حملت أنثاه هربت منه خوفًا من تعبثه بها وهي حامل وربما رآب الذآر الذآر لشدة   : ومن طبعه
   . شبقه

ان أرق صوتًا من الذآور إال البقر الوحشية فإن األنثى أفخم صوتًا وأظهر من وآل إناث الحيو  : قال صاحب المصايد والمطارد
   . الذآر

الوهدات وما استوى من األرض ودنا من الماء والعشب وليست مما يسكن الجبل ولذلك عيب في ذلك   : ومواضعها من البرية
   . نها برعيه في الجبلمحمد بن عبد الملك الزيات آاتب المعتصم ووزيره حيث وصف ثورًا من ثيرا

   . وهي مما يصاد بالطرد على الخيل

ويقال إن أول من طردها على الخيل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فإنه أول من رآب الخيل على قول ولما رآبها رأى 
   . بقرة وحشية فطردها فلجأت الى مكان يمكنه أخذها منه فرق لها وترآها

   . يتسلط عليها ويتعلق بها وأقدر معين له عليها من جوارح الطير العقاب إن من الكالب ما  : ويقال

   . ودمعها أسرع الى الجمود من دم سائر الحيوان  : قال ابن السندي

ء الفرا  : حمار وعير آنا يقال في الحمر اإلنسية وربما قيل  : أتان وللذآر  : ويقال لألنثى من حمر الوحش  : الثالث الحمر الوحشية
   . آل الصيد في جنب الفرا أو في جوف الفرا  : وهو من أشد الصيد عدوًا ولذلك يضرب به المثل فيقال

   . وبه تشبه العرب خيلها وإبلها في السرعة

ل إن الحمار الوحشي ال ينزو إال إذا آان له من العمر ثالثون شهرًا وإن األنثى ال تلقح منه حتى يتم له ثالث سنين وقي  : ويقال
   . سنتان وستة أشهر
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   . إن فيها ما ذا ولد له ولد ذآر آدم قضيبه وخصيبه حتى يقطعهما  : ويوصف بشدة الغيرة على أتنه حتى يقال

وليس يتعلق به شيء من الضواري وال الجوارح إال العقاب وال شيء أبلغ في صيده من الرمي   : قال في المصايد والمطارد
   . بالنشاب

   . ن ويقال لها الظباء بكسر الظاء أحدها ظبيالرابع الغزال

   . هي ضأن الظباء  : اآلرام جمع رئم ومساآنها الرمل ويقال  : البيض ويقال لها  : أحدها  : ثم الطباء على ثالثة أضرب

ر وهو صنف يعلوه العف  : األدم وهي ظباء سمر الظهور وبيض البطون طويلة األعناق والقوائم وهي أسرعها وثالثها  : وثانيها
   . مع البياض حمرة قصار األعناق ومسكنها صالب األرض

ويصيد جميعها الفهد والكلب والعقاب وتصاد أيضًا بالحبالة والشرك وربما صيدت بإيقاد النار بإزائها ألن الظبي إذا رأى النار 
يك جرس ونحوه فيزداد ذهوله فيؤخذ وتصاد في الليل تأملها وأدمن النظر إليها وغشي بصره وذهل وقد يضاف الى النار تحر

   . بأمور أخرى غير ذلك

   . الخامس األياييل جمع أيل بضم الهمزة وتشديد الياء المثناة تحت والم في اآلخر

   . وهو حيوان قريب الشبه من الظباء له قرنان في رأيه آالظبي

وقرونه مصمتة ال تجويف فيها ويخلفها في آل عام غيرها  وهو معتصم بالجبل قلما يحل السهل  : قال في المصايد والمطارد
ويبتدئ في ذلك بعد مضي سنتين من والدته وله أربع أسنان في آل ناحية من ناحيتي فيه وذآره عصب ال لحم فيه وال 
ها غضروف وال عظم ودم آل حيوان يجمد إال دمه وليس لألنثى منها قرون البتة وأصوات ذآورها أحمد من أصوات إناث

   . وهو يرتاح لسماع الغناء

   . وإذا مر بشجرة الزيتون ذل لها ويأآل الحيات وال يضره سمها

   . وسيأتي في الكالم على األحجار أن البادزهر الحيواني من صنف منه

   . أنه إذا بخر بقرنه آع آبريت أحمر هربت الحيات  : ومن خواصه

   . ت الحياتالسادس األرنب جمع أرنب مع آبريت أحمر هرب

السادس األرنب جمع أرنب واألرنب مؤنثة وهي حيوان صغيرة الجثة قصيرة اليدين قريب من لون الثعلب وليس شيء مما 
   . يوصف بقصر اليدين أسرع منها

   . آثرة الشعر حتى إنه لينبت في بطون شدقيها وتحت رجليها  : ومن خصائصها

   . نثى الذآر في السفادوقضيب ذآر األرنب من عظم وربما رآبت األ

   . وال ينام األرنب إال مفتوح العين

   . ومن طبعها أنها تطأ األرض بباطن آفها لتعفي أثرها إال أن الكلب الماهر يدرك أثر قوائمها

عرب مما أال تأوي الى ساحل البحر وإذا طردت لجأت الى الجبال واشتد عدوها فيها واألنثى ال تسمن وهي عند ال  : ومن شأنها
   . يحيض وتسفد وهي حبلى وتلد األول والثاني على ما في بطنها
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السابع الذئاب جنمع ذئب وهو حيوان في صورة الكلب في لونه بلق بكمودة والذئبة أجرأ من الذئب وأشد عدوًا وأسنانه عظم 
   . مخلوق في فكيه ليست مغروسة فيهما آسائر الحيوان

   . و بكر الدقيشي أن هذه الخلقة في أسنان الضبع أيضًاوأخبرني أب  : قال ابن السندي

   . والذئب صاحب خلوة وانفراد ومتى رأى اإلنسان قبل أن يراه أخفى صوته ون رآه جزع منه احترأ عليه وساروه

يف شاء ولذلك يبعدان في إنه إذا هجم عليهما داخل في هذه الحالة قتلهما آ  : وإذا تسافد هو وأنثاه التحما التحامًا شديدًا حتى يقال
   . هذه الحال الى مكان ال يريان فيه

وإذا تهارش ذئبان فأدمى أحدهما اآلخر عدا الذي أدمى على المدمى فقتله خوفًا من أخذ الثأر وإذا عجز الذئب عن الدفع عوى 
وجه الفارس ليدهشه ثم يعقر فاجتمع إليه الذئاب نصرة له وإذا لقي الفارس والرض مثلوجة خمش الثلج بيديه ورمى به في 

دابته فيتمكن منه ومتى وطئ الفرس أثر الذئب رعد وخرج الدخان من جسده آله ولذلك قل من يطرد من الفرسان وال يتفطن 
   . لوطء أثره

   . ويصاد بالكالب وغيرها وقد تقدم أن السوداني ضرى ذئبًا حتى اصطاد له الظباء

ن معروف موصوف بكثرة الروغان في عدوه وبالحيل حتى إنه يتماوت عند رؤية الغراب الثامن الثعالب جمع ثعلب وهو حيوا
   . فينزل عليه الغراب على ظن موته ليأآل منه فيقبضه هو

   . ومن خبثه وحيلته يختلط بكبار الوحوش وجلتها

   . الثعلبية  : ومن فضائله تشبيههم مشية الخيل بمشيته التي يقال لها  : قال في المصايد والمطارد

   . أن قضيبه في خلقة األنبوية أوسطه عظم في صورة الثقب والباقي عصب ولحم  : ومن عجائبه

   . وهو آريم الوبر واألسود من وبره في الغاية القصوى واألبيض منه ال يكاد يفرق بينه وبين الفنك

فولدت آلبًا في خلقة السلوقي الذي ال يقدر على مثله أنه يتمرغ في الزرع فال ينبت موضعه وربما سفد الكلبة   : ومن خصائصه
   . وقد تقدم ذآر ذلك في الكالم على الكالب السلوقية

   . أم عامر وهي مما يؤآل وإن آانت من ذوات الناب لورود النص بذلك  : التاسع الضباع جمع ضبع ويقال لها

   . وتزعم العرب أنها تكون سنة ذآرًا وسنة أنثى

   . أنها إذا رأت الكلب في ليلة مقمرة على سطح ووطئت ظله وقع فأآلته  : اومن خصائصه

وإذا اقتحم عليها مقتحم وجارها وقد سد جميع منافذ جحرها حتى يمتنع منه الضوء فال يبقى فيه خرم إبرة ربطها بحبل وخرج 
   . ه شيء من الحنظل لم تقربه الضبعبها وإن بقي ما يدخل منه الضوء ولو قدر سم إبرة وثبت عليه فأآلته ومن آان مع

   . العاشر سنور البر وهو التفا

   . وفي حله عند الشافعية وجهان أصحهما التحريم

   . وصيده يحتاج الى عالج آبير وربما وثب على وجوه الناس وطرده بالخيل من أعسر الطراد وأولى ما يصاد به الرمي
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   . ومنهم من يعده في السباع

   . وقلما انتفع به في صيد إال أنه يثب على الكرآي وما في مقداره من الطيور فيصيده  : صايد والمطاردقال في الم

أما السنور األهلي وهو الهر المعروف فغير مأآول وال يصيد إال الفأر وما في معناه من خشاش األرض ولذلك قال النبي 
ليكم بمعنى تطوف على النائم في بيته فتقبض مالعله يسرح عليه من ولكنها من الطوافين ع  : صلى اهللا عليه وسلم في الهرة

   . الخشاش

الحادي عشر الدب وهو حيوان قريب في الصورة من السبع وهو يسكن الجبال والمغاير واألنثى ترفع ولدها أيامًا هربًا به من 
وتجعله تحت شجرة الجوز وتصعدها فتجمع  الذر والنمل ألنها تصعه آقطعة لحم فال تزال تنقله وتراعيه حتى تشتد أعضاؤه

الجوز في آفها ثم تضرب اليمنى على اليسرى وترمي إليه فإذا شبع نزلت وربما قطعت من الشجرة العود الذي يعجز الناس 
   . عنه وتقبض عليه في موضع مقبض العصا وتشد به على الفارس وغيره فال تصيب به شيئًا إال أهلكته

   . ستتر في الشتاء فال يظهر إال في الصيف بخالف سائر الحيوانأنه ي  : ومن خصيصته

إنه أسوأ   : الثاني عشر الخنزير وهو حرام بنص القرآن ونجس في مذهب الشافعي رضي اهللا عنه قياسًا على الكلب بل قالوا
   . حاًال منه لعدم حل اقتنائه إال أنه مباح القتل فيكون في معنى الصيد

   . مقدار الحمار وشعره آاإلبر وله نابان بارزان من فكه األسفل وهو حيوان في نحو

   . أنه ال يلقي شيئًا من أسنانه بخالف سائر الحيوان فإنها تلقي أسنانها خال األضراس  : ومن خاصته

   . وهو آثير السفاد آثير النسل حتى إنه ربما بلغت عدة خنانيصه وهي أوالده اثني عشر خنوصا

وهومن الحيوان البري الجاهل الذي ال يقبل التاديب والتعليم ويقبل السمن سريعًا ويقال إنه إذا   : ايد والمطاردقال في بالمص
   . جعل بين الخيل سمنت

الثالث عشر السمور بفتح السين وبالميم المشددة المضمومة على وزن السفود والكلوب وهو حيوان بري يشبه السنور وقد 
   . يكون أآبر منه

   . وهو حيوان جريء ليس في الحيوان أجرأ منه على اإلنسان ال يصاد إال بالحيل  : ل عبد اللطيف البغداديقا

   . أن السمور طير ولعله سبق قلم منه  : ووقع للنووي في تهذيب األسماء واللغات

   . إنه ضرب من الجن  : وأغرب ابن هشام البستي في شرح الفصيح فقال

   . ملة الوحوش آما تقدموالتحقيق أنه من ج

   . وحكمه حل أآله

ومه يتخذ نفيس الفراء التي ال يلبسها إال الملوك وأآابر األعيان ممن يداني الملوك لحسنها ودفائها وأحسنه ما آان منه شديد 
   . النعومة مائًال الى السواد

   . يخالطه بعض حمرة بتخذ من جلوده الفراء الرابع عشر الفنك بفتح الفاء والنون وهو دويبة لطيفة لها وبر حسن ابيض
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  : وفروه أطيب من جميع الفراء ومزاجه أبرد من السمور وأحر من السنجاب ويصلح لألبدان المعتدلة قال  : قال ابن البيطار
   . وآثيرًا ما يجلب من بالد الصقالبة

   . لفأر لها شعر أبيض ناعم ومنه يتخذ الفراءالخامس عشر القاقم بقافين الثانية منهما مضمومة وهو دويبة في قدر ا

وهو أبرد مزاجًا وأرطب من السنجاب ولذلك آان لونه البياض السادس عشر الدلق بفتح الدال المهملة والالم وقاف في اآلخر 
   . فارسي معرب وهو دويبة تقرب من السمور

   . ي الدموهو يفترس في بعض األحايين ويكرع ف  : قال عبد اللطيف البغدادي

   . ابن مقرض والمعروف أن الدلق حيوان تتخذ منه الفراء  : أنه النمسز وقد ذآر الرافعي أنه يسمى  : وذآر ابن فارس

   . السابع عشر السنجاب وهو حيوان أآبر من الفأر ووبره في غاية النعومة وجلده في نهية القوة

   . وحكمه الحل وقال بتحريمه بعض الحنابلة

   . من جلده الفراء النفيسة التي يلبسها أعيان الناس ورؤساؤهمويتخذ 

   . أنه إذا أبصر اإلنسان صعد الشجر العالي وفيها يأوي ومنها يأآل  : ومن شأنه

وهو آثير ببالد الفرنج والصقالبة وأحسن ألوانه األزرق ثم إنه يقال إنه ربما تبقى زرقته ألنه يخنق وال يذآى فإن صح ذلك 
تة ال يطهر شعره بالدباغ على أظهر القولين من مذهب الشافعي رضي اهللا عنه خالفًا لألستاذ أبي إسحاق اإلسفرايني فهو مي

وابن أبي عصرون فإنهما يريان طهارة الشعر بالدباغ وهو رواية الربيع الجيزي عن الشافعي واختاره الشيخ تقي الدين 
   . السبكي رحمه اهللا

وهو في صورة السنور األهلي إال أنه أطول ذنبًا منه وأآبر جثة ولونه الى السواد أميل وربما آان  الثامن عشر سنور الزباد
أنمر وهو يجلب من بالد الهند والسند والزباد فيه شبيه بالوسخ األسود اللزج ذفر الرائحة يخالطه طيب آطيب المسك ويوجد 

   . من هذه األماآن بملعقة ونحوها في باطن إبطه وباطن أفخاذه وباطن ذنبه وحول دبره فيؤخذ

إن أهل السفينة شكوا إلى نوح عليه السالم ضرر الفأر فمسح على   : التاسع عشر السنور األهلي وهو الهر ويقال في أصل خلقه
   . وجه األسد بيده فعطس فخرج السنور من أنفه ولذلك هو يشبهه في التكوين وآيفية األعضاء

أنه يعطس ويتثاءب ويتناول الشيء بيده ويأآل اللحم ويمسح وجهه بلعابه آأنه يغسله   : منها  : خصالوفيه مشارآة لإلنسان في 
   . وإذا اتسخ شيء من بدنه نظفه وإذا قضى حاجته خبأ ما يخرج منه ويشمه حتى تخفى رائحته

اح حينئذ وتحمل األنثى منه مرة في السنة إنه يفعل ذلك آيال يشمه الفأر فيهرب وهو للسفاد في آخر الشتاء ويكثر الصي  : ويقال
وتقيم حامًال خمسين يومًا وإذا ألف منزًال منع غيره من السنانير من الدخول إليه وإذا طرده أهل البيت تملق لهم وترقق وإذا 

   . اختطف شيئًا هرب به خوف المعاقب عليه

   . لحنوإنها تفعل ذلك من شدة ا  : والهرة إذا جاعت أآلت أوالدها ويقال

وهو دويبة عريضة آأنها قطعة قديد تكون بأرض مصر تقتل الثعبانن   : أن العشرون النمس قال الجوهري  : وقد ذآر القزويني
والنمس بمصر معروف وهو حيوان قصير اليدين والرجلين أغبر اللون طويل الذنب يصيد الدجاج وإذا رأى ثعبانًا قبض عليه 

   . وقتله وربما صيد وأنس فتأنس
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فإذا علم الكاتب صفات الوحوش وخصائصها عرف آيف يورد الجليل منها من األسد والفيل ونحوها موارده في الوصف 
وآيف يصف ضواري الصيد آالفهد وآيف يصف وحوش الصيد آالظباء وبقر الوحش وحمر الوحش وغيرها وآذلك ما يقع 

وتجتنب األسود ورود ماء إذا آان الكالب يلغن فيه وآما أنشد   : من التشبيهات بشيء من الحيوان آما قال بعض الشعراء
جاءت مع األفشين في هودج تزجي إلى البصرة أجنادها آأنها في فعلها هرة تريد أن تأآل أوالدها مشيرًا بذلك إلى   : الجاحظ

ن الرسائل المتعلقة بأوصاف ما تقدم من أآل الهرة أوالدها وغير ذلك مما يجري هذا المجرى وسيأتي ذآر ما في معنى ذلك م
   . الحيوان في المقالة العاشرة المعدة لذلك إن شاء اهللا تعالى

فيما يحتاج إلى وصفه من الطيور ويحتاج الكاتب إلى ذلك في رسائل الصيد وإهداء الجوارح والجواب عو إهدائها وآتابة قدم 
ول الجوارح وهي يصاد بها الطير والوحش ويحتاج الصنف األ  : البندق وما يجري مجرى ذلك وهو على أربعة أصناف

   . الكاتب إلى وصفها في الرسائل الصيدية وفي إهداء شيء من الجوارح أو الجواب عنها

وأعلم أن الصائد الكبير الجثة المعتبر في الصيد في جميع أجناس الجوارح هي اإلناث أما ذآورها فإنها ألطف في المقدار 
   . يأتي بيانه فيما بعد إن شاء اهللا تعالى وأضعف في الصيد على ما

ويستحب في الجوارح آبر هامتها ونتو صدرها واتساع حماليقها وقوة إبصارها وحدة مناسرها وصفاء   : قال في التعريف
آل وقد ألوانها ونعومة رياشها وقوة قوادمها وتكاثف خوافيها وثقل محملها وخفة وثباتها واشتدادها في الطلب ونهمها في األ

صقور وبزارة وفرق بينهما بأن الصقر ما آان أسود العين والبازي ما آان أصفر العين على   : قسمها في التعريف إلى قسمين
   . أما العقاب فإنه ال يعد في الصقور وال في البزاة وهو معدود في الجوارح وفي الطير الجليل  : اختالق المسميات ثم قال

القسم األول العقاب وهو ضربان الضرب األول المخصوص باسم العقاب وهو مؤنثة ال   : ثالثة أقساموبالجملة فالجوارح على 
   . تذآر وتجمع على عقبان وأعقب

   . وهي من أعظم الجوارح وليس بعد النسر في الطير أعظم منها وأصل لونها السواد  : قال في المصايد والمطارد

   . التي ال بياض فيها سوداء دجوجية وخدارية وهي  : فمنها

   . البقعاء وهي التي يخالط سوادها بياض  : ومنها

   . الشقراء وهي التي في رأسها نقط بياض  : ومنها

بفتح الغين والراء المهملة  - ويقال لذآر العقاب الغرن   : قال أبو عبيدة ويونس إن ذآور العقبان من طير آخر لطاف   : ويقال -
   . تلعب بها الصبيان الجرم ال تساوي شيئًا

والعقاب من أسرع الطير طيرانًا فقد حكي أن عقابًا حملت آف عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد المسمى بيعسوب قريش 
المقتول يوم الجمل بالكوفة فألقتها بمكة فأخذت فوجد بها حلقة فعرف أنها آفه وأرخ ذلك الوقت فتبين أنها ألقتها يوم الجمل 

   . الذي قتل فيه

   . هذا ال يفي خيره بشره  : وأول من صادها أهل المغرب فلما نظرت الروم إلى شدة أمرها وأفراط سالحها قال حكماؤهم

وثاقة الخلق وثبوت األرآان وحمرة اللون وغؤور العين بالحماليق وأن تكون صقعاء عجزاء ال   : وصفة الوثيق النجيب منها
   . ل المغربسيما ما آان منها من أرض سرت أو جبا

وهي تصيد الظباء والثعالب واألرانب وقد تصيد حمر الوحش وطريق صيدها إياها أنها إذا نظرت حمار الوحش رمت بنفسها 
في الماء حتى يبتل جناحاها ثم تخرج فتقع على التراب فتحمل منه ومن الرمل ما يعلق بهما ثم تطير طيرانًا ثقيًال حتى تقع 

يه بجناحيها فيمتلئان ترابًا من ذلك التراب الذي علق بجناحيها فال تستطيع المسير بعد ذلك فيدرآها على هامته فتصفق علىعين
   . القانص فيأخذها وربما آسرت اآلدمي
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إنها تعمل أآثر من عمل الصقور   : أن قيصر ملك الروم أهدى إلى آسرى ملك الفرس عقابًا وآتب إليه  : ومما يحكى في ذلك
فأرسلت على ظبي فاقتنصته فأعجبه ما رأى منها فانصرف وجوعها ليصيد بها فوثبت على صبي له فقتله فأمر بها آسرى 

أن قد بعثت   : إن قيصر قد جعل بيننا وبينه دمًا ثائرًا بغير جيش ثم إن آسرى أهدى إلى قيصر نمرًا وآتب إليه  : فقال آسرى
أنها ال تطلب شيئًا من   : عت العقاب فأعجب قيصر حسن ومن شأنهاإليك فهدأ يقتل الظباء وأمثالها من الوحش وآتم ما صن

الوحش الذي تصيده وهي ال تقرب إنسانًا أبدًا خوفًا من أن يطلب صيدها وال تزال مرقبة على مرقب عال فإذا رأت بعض 
الذئب في صيدها وربما  سباع الطير قد صاد شيئًا انقضت عليه فإذا أبصرها هرب وترك الصيد لها فإن جاعت لم يمتنع عليها

   . اغتالت البزاة فقتلتها

   . أنها أشد إخفاء من سائر الطير  : ومن خصائصها

وأول من لعب بالعقاب أهل المغرب فلما عرفوا أسرارها   : قال غطريف بن قدامة الغساني صاحب صيد هشام بن عبد الملك
انظروا في قوة هذا الطير وعظم سالحه آيف تجب تربيته وتعرفوا   : نفذوها إلى ملك الروم فاستدعى جميع حكمائه فقال لهم

بأن هذا الطائر دون سائر أجناسه آاألسد في سائر الوحوش   : أسراره في صيده وتعليمه وآيف ينبغي أن يكون فأجابوا جميعًا
   . وآما أن األسد ملك آذلك هذا ملك بين سائر سباع الطير

عنده من سائر الحيوان على اختالف أنواعه واحد لقوة غضبه وشدة بأسه فهو ال يستعظم  وعند العداوة والغضب آل األجناس
   . اآلدمي وال غيره من الحيوان

بضم الزاي وفتح الميم المشددة ثم جيم والعامة تبدل الزاري جيمًا والجيم زايًا وهو طائر معروف  - الزمج  - الضرب الثاني 
يعدونه من خفاف الطير الجوارح إال أنهم يصفونه بالغدر وقلة اإللف لكثافة طبعه  تصيد به الملوك الوحش وأهل البيزرة

   . وآونه ال يقبل التعليم إال بعد بطء ومن عادته أنه يصيد على وجه األرض وأحسن صفاته أن يكون أحمر اللون

   . أنه إن عجز عن الصيد أعانه عليه أخوه الزمج طائر دون العقاب حمرته غالبة والعجم تسميه دوبرا دران ومعناه  : وقال الليث

المختص في زماننا باسم  -األول البازي   : القسم الثاني من الجوارح البزاة وهي ما اصفرت عينه وهي على خمسة أضرب
البازي وفي ضبطه ثالث لغات أفصحها بازي بكسر الزاي وتخفيف الياء في اآلخر والثاني باز بغير ياء في آخره والثالث 

بواز وبزاة ولفظه مشتق من البزوان وهو   : بازيان وفي الجمع  : بازي باثبات الياء وتشديدها حكاها ابن سيده ويقال في التثنية
   . الوثب

   . وهو خفيف الجناح سريع الطيران وهو من أشرف الطيور الجوارح وأحرصها على طلب صيده

ا عليه بطبر ستان ومعه منديل فيه شي ملفف فكشف عنه بين يديه فإذا ففي أخبار نصر بن سيار أن بعض آبراء الدهاقين غد
فتحاملت الدراجة حتى  - فيه شلو باٍز ودراجة فأطلقه عليها فأحست به وآنت قد أمرت بإحراق قصب قد أفسد أرضًا لي 

أثرها فأسرعت فيهما اقتحمت النار هاربة من البازي واشتد طلبه لها وحرصه عليها فلم ترده النار عنها واقتحمها في 
فأدرآهما وقد احترقا فأحضرهما إلى األمير ليراهما فيرى بهما ثمرة إفراط الحرص وإفراط الجبن وهو من أشد الحيوان آبرًا 

   . وأضيقها خلقًا

   . وال يكون إال أنثى وذآرها نوع آخر من حدأة أو شاهيٍن أو غيرهما ولذلك تختلف أشكالها  : قال القزويني

   . زي قليل الصبر على العطش ومأواه مساقط الشجروالبا

أن الصيد فيه طبيعة ألنه يؤخذ من وآره فرخًا من غير أن يكون يصيد مع أبويه فيصيد ابتداًء وقريحة من غير   : ومن فضيلته
د معهما ثم عود تضرية بخالف الصقر فإنه إذا أخذ قبل أن يتصيد مع أبويه لم ينجب ولم يصدن وإذا آان قد لحق أبويه وصا

   . أآثر مما يوجد عنده في تلك الحال وجريء على ما هو أآبر من الظباء اعتاد ذلك ومهر فيه
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أربع قوادم وأربع مناآب وأربع أبا هر وأربع آلى   : وعدد ريش جناح البازي عشرون ريشة  : قال صاحب المصايد والمطارد
   . ره لغبسبع قوادم وسبع خواف وسائ  : وأربع خواٍف ويقال

   . والخوافي أخف من القوادم

صغر المنسر والرأس وغلظ العنق وسعة اللحيين ودائرتي األذنين والشدقين وسعة الحدقة وطول   : والمستحب من صفاته
القوادم وقصر الخوافي والذنب وشدة اللحم وعرض ما بين المنكبين والزور وسعة الحوصالء وسعة ما ينتقل إليه طعمه 

مخالف ورزانة المحمل وغلظ خطوط الصدر وذآاء القلب وال تشمير وآثرة األآل وتتابع النهش وسرعة االستمراء وعرض ال
   . وشدة االنتفاض وضخامة السالح وبعد الذرق

   . وأن تراه آأنه مقعيًا إذا استقبلته على يد حامله تشبيهًا بالغراب األبقع

ألوانها األحمر األآثر سوادًا الغليظ خطوط الصدر واألشهب الشديد الشهبة  والمختار من  : قال صاحب المصايد والمطارد
   . وسواد لسانه أدل على نجابته  : الشبيه باألبيض واألصفر المدبج الظهر قال

   . والبازي يصيد الكلب واألرنب والغزال والكرآي وما في معناه والدراج والحجل وسائر الحمام والبط وسائر طيور الماء

عدم اإلباق فإنه إن صاد بقي على فريسته وإن لم يصد وقف مكانه فال يحتاج إلى آد وال تعب وال طرد   : من محاسن البازيو
   . خيل

وأول من صاده من الملوك قسطنطين ملك الروم وذلك أنه مر يومًا بلحف جبل فرأى بازيا يطير ثم نزل على شجرة آثيرة 
ته وراقه حسن لباسه فأمر بأن يصاد له جملة من البزاة فصيدت له وحملت إليه األغصان آبيرة الشوك فأعجبته صور

فارتبطها في مجلسه فعرض لبعضها في بعض األيام أيم فوثب عليه فقتله فقال هذا ملك يغضبه ما يغضب الملوك فنصب له 
هذا ملك جبار ال   : ال جريحًا فقالبين يديه آندرة وآان هناك ثعلب داجن وهو الذي يربى في البيوت فوثب عليه فما أفلت إ

هذا ملك نوعه لما جاع أخذ طعامه بسلطان وقدرة فحمله على يده وصاد   : يحتمل ضيمًا ثم مر به طائر فكسره ونهش منه فقال
   . به

   . الثاني الزرق بضم الزاري المعجمة وتشديد الراء المهملة المفتوحة وقاف في اآلخر وهو ذآر البازي

   . وهو يصيد ما يصيد البازي من دق الطير وال ينتهي إلى صيد الكرآي  : لمصايد والمطاردقال في ا

   . الثالث الفقيمي وهو باز قضيف قليل الصيد ذاهل النفس

الرابع الباشق بكسر الشين وفتحها فارسي معرب وهو طائر لطيف وصفاته المحمودة آصفات البازي المحمودة وأفضلها 
   . أثقلها وزنًا

   . وهو يصيد العصافير وما قاربها  : قال في المصايد والمطارد

إنه يصيد أفخر ما يصيده البازي وهو الدراح والحمام والورشان وإذا قوي على صيده ال يترآه إال أن   : وقال في حياة الحيوان
   . وهو دون الباشق وصيده العصافير -الخامس البيدق 

الشواهين أحدها شاهين   : الضرب األول  : وهي السود العيون من الجوارح وهي ضربان -ور القسم الثالث من الجوارح الصق
أن الشواهين هي أسرع الجوارح آلها وأشجعها وأخفها   : وهي صنفان األول المشتهر باسم الشاهين وقد ذآر العلماء بالجوارح

أنهم عابوها باإلباق وما يعتر بها من شدة الحرص حتى إنها ربما وأحسنها تقلبًا وإقباًال وإدبارًا وأشدها ضراوًة على الصيد إال 
إن صدرها عصب   : ضربت نفسها على الغلظ من األرض فماتت وهي أصلب عظامًا من غيرها من سائر الجوارح ويقال

   . مجول ملحم ولذلك تجدها تضرب بصدرها ثم تعلق بكفها وهم يحمدون منها ما قرنص داجنًا دون ما قرنص وحشيًا
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الشاهين آاسمه يعني آالميزان المسمى بالشاهين فإنها ال تحمل أيسر حال من الشبع وال أيسر حال من   : ومن آالم بعضهم
   . إن الحمام يخافها أآثر مما يخاف غيرها من الصقور  : الجوع بل حالها معتدل آاعتدال الميزان ويقال

األحمر اللون إذا آان عظيم الهامة واسع العينين حادهما سائل   : والمطاردثم المختار من صفاتها فيما ذآره صاحب المصايد 
السفعتين تام المنسر طويل العنق رحب الصدر ممتليء الزور عريض الوسط جليل الفخذين قصير الساقين قريب العقدة من 

وافي ممتليء العكوة رقيق الذنب إذا القفا طويل الجناحين قصير الذنب سبط الكف غليظ دائرة الخصر قليل الريش لينه تام الخ
   . صلب عليه جناحيه لم يفضل عنهما شيء من ذنبه

وأهل اإلسكندرية يزعمون أن السود منها هي المحمودة وأن السواد هو أصل لونها وإنما   : قال صاحب المصايد والمطارد
  : واضع السهلة والشهب في الجبال والبراري ثم قالوالحمر منها تكون في األرياف والم  : انقلبت إلى لون البراري فحالت قال

   . وال يصيد منها الكرآي والحبرج إال البحرية

وأول من صادها فيما يقال قسطنطين ملك الروم أيضًا وذلك أنه رأى شاهينًا محلقا على طير الماء يصطاده فأعجبه ما عاين 
رانه حتى يلحق بعنان الجو ثم يعود في طرفه عني فيضرب من فراهته وسرعة طيرانه وحسن صيده فإنه رآه يحلق في طي

ينبغي أن يصاد هذا الطائر ويعلمن فإن آان قابًال للتعليم ظهر منه أعجوبة في أمر الصيد فأمر   : طير الماء فيأخذه قناصًا فقال
   . بصيده وتعليمه فصيد وعلم وحمله على يده

وك الروم أنه إذا رآب سارت الشواهين حائمة على رأس الملك حتى ينزل قال في المصايد والمطارد وإنه آان من رتبة مل
فتقع حوله إلى أن رآب بها ملك منهم وسار وهي على رأسه فطار طائر فانقض بعض تلك الشواهين عليه فاقتنصه وأعجب 

فوق رؤوسهم وآان ذلك آانت ملوك العرب إذا رآبت في مواآبها طيروا الشواهين   : الملك به فضراها على وقال ابن غفير
   . عندهم هو الرتبة العظيمة

   . وهو دون الشاهين في القوة وله سرعة ال تزيد على صيد العصافير  : األنيوه قال في المصايد والمطارد  : الثاني من الشواهين

و أشرف الجوارح وإن آان ال وه  : األول السنقر قال في التعريف  : من الصقور ما عدا الشواهين وهي أصناف  : الضرب الثاني
   . ذآر له في القديم

وآان الواحد منها يبلغ ألف دينار ثم نزل عن تلك الرتبة   : والسناقر تجلب من البحر الشامي مغالي في أثمانها ثم قال  : قال
   . وانحط عن تلك الهضبة

والعرب تسمي هذا النوع   : في التعريفالثاني المخصوص في زماننا باسم الصقر ويجمع على أصقر وصقور وصقورة قال 
   . األآدر واألجدل  : الحر ويقال له

بغل الطير ألنها أصبر على األذى وأحمل لغليظ الغذاء وأحسن إلفًا وأشد إقدامًا على   : ويقال لها  : قال في المصايد والمطارد
   . جلة الطير ومزاجه أبرد من البازي والشاهين

لغزال واألرنب وال يضرى على الطير ألنه يفوته وهو أهدى من البازي نفسًا وأسرع استئناسًا وبسبب ذلك يضرى على ا
بالناس وأآثرها قنعًا وأبرد مزاجًا ال يشرب ماء وإن أقام دهرًا ونوعه يوصف بالبخر ونتن الفم ومسكنه المغائر والكهوف 

   . وصدوع الجبال دون رؤوس األشجار وأعالي الجبال

   . إنه يتبلد وال يكاد يفلح  : من الصقور ما قرنص وحشيًا وتذم ما قرنص داجنًا وتقول والعرب تحمد

   . وهي تصيد الكرآي وما في معناه والبط وسائر طير الماء
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والصقور من أثبت الجوارح جنانًا في الطيران وأحرصها في اتباع الصيد حتى يحكى أن بعض ملوك مصر أرسل صقرًا 
م الجمعة بمصر فبينما الناس يصلون الجمعة بدمشق إذا وقع هو والكرآي بالجامع األموي بدمشق فأخذ على آرآي صبيحة يو

   . فوجد فيه لوح السلطان فعرف به فكتب نائب الشام إلى السلطان يخبره وأرسلهِ إليه هو وصيده

   . ج وهو الذي فيه نقط بيضومن ألوان الصقر آونه أحمرن وأبعث وأحوى وأبيض وأخر  : قال في المصايد والمطارد

ويستحب في الصقر أن يكون أحمر اللون عظيم الهامة واسع العينين تام المنسر طويل العنق رحب الصدر ممتلئ الزور   : قال
عريض الوسط جليل الفخذين قصير الساقين قريب القعدة من القفا طويل الجناحين قصير الذنب سبط الكف غليظ األصابع 

   . اللسان فيروزجها أسود

   . وتجمع هذه الصفات الفراهة والوثاقة والسرعة  : قال

وأول من لعب بالصقر الحارث بن معاوية بن آندة الكندي خرج يومًا إلى الصيد فرأى صيادين قد نصبوا   : قال أدهم بن محرز
حارث بنصب الشباك للصقور شباآًا عدة فوقع فيها عصافير عدة فحين رآها صقر من الجو انقض عليها يطلبها فأمر ال

   . فنصبت لها فاصطاد منها جملة

إن صيد الصقر غير طبيعي لهح وإنما يستفيد ذلك بالتعليم بدليل أن فراخ الباز إذا أخذت من العش وعلمت اصطادت   : ويقال
لذلك ينهى عن تربية أجود صيد ألن صيدها طبيعي بخالف الصقر فإنه إذا أخذ من الوآر ثم آبر فإنهال يصطاد غير طعمه ف

   . الصقر

نسبته من الصقور آنسبة الزرق إلى البازي إال أنه أحر منه ولذلك آان أخف جناحًا   : قال في حياة الحيوان - الثالث الكونج 
   . وأقل بخرًا

   . ويصيد أشياء من طير الماء ويعجز عن الغزال لصغره  : قال

   . واد يخالط لونها صفرةوهي موشاة بالبياض والس - الرابع الكوهية 

   . وتجلب من البحر  : وقال في التعريف

   . وهي قريبة الشكل من الصقر -الخامس السقاوة 

   . بضم الياء المثناة تحت وهمزة بعدها وضم الثانية وهمزة بعدها أيضًا -السادس اليؤيؤ 

اه في التعريف وهو طائر صغير أسود اللون يضرب وتسميه أهل مصر والشام الجلم وبهذا سم  : قال في المصايد والمطارد
للزرقة وهي مع صغرها يجتمع االثنان منها على الكرآي فيصيدانه وسموه الجلم أخذًا من الجلم وهو المقص تشبيها به ألن له 

   . سرعة آسرعة المقص في قطعه ومزاجه بالنسبة إلى الباشق بارد رطب ألنه أصبر نفسًا منه وأثقل حرآة

   . يشرب الماء شربًا ضروريًا آما يشربه الباشق ومزاجه بالنسب إلى الصقر حار يابس ولذلك هو أشجع منهوهو 

وذلك أنه رأى يويؤًا يطارد قنبرة  - أحد ملوك الفرس  -إن أول من ضراه على الصيد واصطاد به بهرام جور   : ويقال
   . به والصيد بهويراوغها ويرتفع معها ثم لم يترآها حتى صادها فأمر بتأدي

الصنف الثاني الطير الجليل وهو المعبرعنه بطير الواجب وبه تعتني رماة البندق ونحوها تفتخر بإصابته وصرعه ويحتاج 
الضرب األول طيور   : إليه في الرسائل الصيدية وفي آتابة قدم البندق ونحوها وهو أربعة عشر طائرًا وهي على ضربين

وهو طائر أغبر طويل الساقين في قدر اإلوزة  - األول الكرآي   : جدانها فيه وهي عشرة طيوروهي التي يكثؤ و - الشتاء 
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ويجمع على آراآي وفي طبعه خور يحمله على التحارس حتى إنه إذا اجتمع جماعة من الكراآي ال بد لها من حارس يحرسها 
   . بالنوبة بينها

ذر بأنه حارس فإذا قضى نوبته قام واحد ممن آان نائمًا يحرس ومن شأن الذي يحرس منها أن يهتف بصوت خفي آأنه ين
مكانه حتى يقضي آل منها نوبته من الحراسة وال تطير متفرقة بل صفًا واحدًا يقدمها واحد منها آالرئيس لها وهي تتبعه يكون 

   . والتعاضد ذلك حينًا ثم يخلفه آخر منها مقدمًا حتى يصير الذي آان مقدمًا مؤخرًا وفي طبعها التناصر

   . ومن خاصتها أن أنثاها ال تقعد للسفاد بل يسفدها وهي قائمة ويكون سفاده سريعًا آالعصفور

وذآر جميع بن عمير التميمي أن الكراآي تبيض في السماء وال تقع فراخها وآذبه المحدثون في ذلك وإن آان قد روى عنه 
   . أهل السنن

والكرآي ال يمشي على األرض إال بإحدى رجليه ويعلق األخرى وإن وضعها وضعًا   : قال القزويني في عجائب المخلوقات
   . خفيفًا مخافة أن تخسف به األرض

   . وهو من أبعد الطير صوتًا يسمع على أميال  : قال في المصايد والمطارد

   . وإذا تقدم مجيئها في الفصل استدل بذلك على قوة الشتاء  : قال

   . راآي تأتي إلى مصر من بالد التركإن الك  : ويقال

وفي طلبه وصيده تتغالى ملوك مصر تغاليًا ال يدرك حده وتنفق في ذلك الموال الجمة التي ال نهاية لها وآان لهم من علو 
   . الشأن بذلك ماال يكون لغيرهم

وزون والمراد هنا اإلوز المعروف بكسر الهمزة وفتح الواو واحدته إوزة وجمعوه على إ - وأآله حالل بال الثاني اإلوز 
   . طير في قدر اإلوز البلدي أبيض اللون  : بالترآي وهو

   . وله تبختر في مشيته آالحجل

   . وهو من جملة طير الماء مقطوع بحل أآله

في مصر  الثالث اللغلغ وهو دون اإلوز في المقدار لونه آلون اإلوز الحبشي إلى السواد أبيض الجفن أصفر العين ويعرف
بالعراقي ويأتي إليها في مبادئ طلوع زرعها في زمن إتيان الكراآي إليها ومن شأنها أن يتقدمها واحد منها آالدليل لها ثم قد 
تكون صفًا واحدًا ممتدًا آالحبل ودليلها في وسطها متقدم عليها بعض التقدم وقد يصف خلفه صفين ممتدين يلقيانه في زاوية 

حرف جيم بال عراقة متساوية الطرفين ومن خاصتها أنها إذا آبرت حدث في بياض بطونها وصدورها  حادة حتى يصير آأنه
   . نقط سود والفرخ منها ال يعتريه ذلك

   . وهو الحبارى - بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة وضم الراء المهملة وجيم في اآلخر  - الرابع الحبرج 

  : لى الذآر واألنثى ويجمع على حباريات وذآر غيره أن واحده وجمعه سواء وبعضهم يقولويقع ع  : قال في المصايد والمطارد
   . إن الحبرج هو ذآر الحباري

   . دجاجة البر  : وهو طائر في قدر الديك آثير الريش ويقال لها  : قال في المصايد والمطارد

الخرب بفتح الخاء   : نقاره بعض طول يقال لذآر الحباريوهي طائر طويل العنق رمادي اللون في م  : قال في حياة الحيوان
   . المعجمة وسكون الراء المهملة وباء موحدة في اآلخر ويجمع على خراب وأخراب وخربان



 

246 
 

  : أن الجارح إذا اعتنقها أرسلت عليه ذرقًا حاصًال معها متى أحبت أرسلته فيه حدة تمعط ريشه ولذلك يقال  : ومن خاصته
   . هاسالحها سالح

وهي من أشد الطير طيرانًا وأبعدها شوطًا فإنها تصاد بالبصرة فيوجد في حواصلها الحبة الخضراء   : قال في حياة الحيوان
وهي من أآثر الطير جهدًا في   : التي شجرها البطم ومنابتها تخوم بالد الشام وإذا نتف ريشها وأبطأ نباته ماتت آمدًا قال

   . جوعًا بهذا السبب تحصل الرزق ومع ذلك تموت

حكمها الحل ألنها من   : وهي مما يعاف ألنها تأآل آل شيء حتى الخنافس وقال في حياة الحيوان  : قال في المصايد والمطارد
أآلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : الطيبات واستشهد له بحديث الترمذي من رواية سفينة مولى رسول اهللا أنه قال

   . ليل  : نهار آما يقال لولد الكروان  : اليحبور وربما قيل له  : ال لولدهاحبارى ويق

بضم الصاد  - وهو طائر في قدر اإلوز أبيض اللون طويل العنق السادس الصوغ  - بفتح التاء وتشديد الميم  -الخامس التم 
الصدر وأآثر ميله إلى الخضرة المهملة وغين معجمة في اآلخر وهو طائر مختلط اللون من السواد والبياض أحمر 

   . واألشجار

بضم العين المهملة وتشديد النون وزاي معجمة في اآلخر وهو طائر أسود اللون أبيض الصدر أحمر الرجلين  -السابع العناز 
   . والمنقار

لق بهذا المكان أنها الثامن العقاب وقد تقدم ذآره في الكالم على الجوارح حيث هو معدود منها ومن طير الواجب ومما يتع
األسود والخوخية والسفع واألبيض واألشقر ومنها ما يأوي الجبال وما يأوي الصاري وما يأوي الغياض وما يأوي حول   : منها
   . المدن

   . وقد تقدم ذآر الخالف في أن ذآرها من جنسها أو من جنس آخر في الكالم على الجوارح

المخلب من الطير واختلف في قتلها هل هو مستحب أم ال فجزم الرافعي والنووي من  وحكمها تحريم األآل ألنها من ذوات
   . أصحابنا الشافعية في الحج باستحباب قتلها

وجزم النووي في شرح المهذب بأنها من القسم الذي ال يستحب قتله وال يكره وهو ما يجتمع فيه نفع ومضرة وبه جزم 
   . القاضي أبو الطيب رحمه اهللا

   . تاسع النسر بفتح النون ويجمع في القلة على أنسر وفي الكثرة على نسور وسمي نسرًا ألنه ينسر الشيء ويبتلعهال

   . والنسر ذو منسر وليس بذي مخلب وإنما له أظفار حداد المخالب وهو يسفد آما يسفد الديك

إنما تبيض في األماآن العالية الظاهرة للشمس وزعم قوم أن األنثى منه تبيض من نظر الذآر إليها وهي ال تحضن بيضها و
   . فيقوم حر الشمس للبيض مقام الحضن

إنه إذا شم الرائحة الطيبة مات لوقته   : والنسر حاد البصر يرى الجيفة من أربعمائة فرسخ وآذلك حاسة شمه في الغاية ويقال
ين المشرق والمغرب في يوم واحد وإذا وقع على جيفة وعليها إنه يطير ما ب  : وهو أشد الطير طيرانًا وأقواها جناحًا حتى يقال

عقبان تأخرت ولم تأآل ما دام يأآل منها وآل الجوارح تخافه وهو في غاية الشره والنهم في األآل وإذا وقع على جيفة وامتأل 
بما صاده الضعيف من منها لم يستطع الطيران حتى يثب وثبات يرفع بها نفسه طبقة في الهواء حتى يدخل تحت الريح ور

   . الناس في هذه الحالة

واألنثى منه تخاف على بيضها وفراخها الخفاش فتفرش في أوآارها ورق الدلب لتنفر منه الخفاش وهو من أشد الطير حزنًا 
   . على فراق إلفه حتى إذا فارق أحدهما اآلخر مات حزنًا
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   . سنة وحكمه تحريم أآله ألنه يأآل الجيف إنه يعمر ألف  : وهو من أطول الطير أعمارًا حتى يقال

   . بذلك تسميه الرماة وإنما أسمه األنيس  : العاشر األنيسة قال في حياة الحيوان

وهو طائر حاد البصر يشبه صوته صوت الجمل ومأواه قرب األنهار واألماآن الكثيرة المياه الملتفة األشجار وله لون   : قال
   . حسن وتدبير في معاشه

   . إنه يتولد من الشقراق والغراب وذلك بين في لونه  : وقال أرسطو

إنه يحب األنس ويقبل األدب والتربية في صفيره وقرقرته أعاجيب حتى إنه ربما أفصح باألصوات آالقمري وغذاؤه   : ويقال
   . الفاآهة واللحم وغير ذلك

   . ومن شأنه ألفة الغياض

   . بثوحكمه الحل ألنه طيب غير مستخ

   . فإن صح تولده من الشقراق والغراب فينبغي تحريمه

إنها أشرف طيور الواجب   : واألنيسة ذات ألوان مختلفٍة بدنها يميل إلى الغبرة وعنقها يشتمل على خضرة وزرقة ويقال
   . وأعزها وجودًا

وهو طير أغبر اللون   : ول الكي بضم الكافاأل  : طيور الصيف وهي التي يكثر وجودها فيه وهي أربعة أطيار  : الضرب الثاني
   . إلى البياض أحمر المنقار والحوصلة رجاله تضربان إلى السواد

   . الثاني الغرنوق بكسر الغين المعجمة وفتح النون ويقال فيه غرنيق بضم الغين وفتح النون ويجمع على غرانيق

   . ق و تبعه الزمخشري على ذلكوهو طائر أبيض من طير الماء طويل العن  : قال الجوهري

لونه آلون الكرآي إال أنه أسود   : الغرنيق آرآي إال أنه أخضر طويل المنقار وقيل  : وقال أبو وقال صاحب الصايد والمطارد
   . الصدر والرأس وله ذؤابتان في رأسه

في سائر الطير فإن الريش ال يحول بياضه  ومن خصائها أن ريشها في شبيبتها يكون رماديًا فإذا آبرت اسود وليس ذلك  : وقل
   . إلى السواد بل يحول سواده إلى البياض آما في الغربان والعصافير ولخطاطيف

   . الثالث المرزم وهو طير أبيض في أطراف ريشه حمرة طويل الرجلين والعنق وهو حالل األآل

اللقلق أيضًا ويعرف بالبالرح وآنيته عند أهل   : هملة ويسمىبضم الشين المعجمة وفتح الموحدة والطاء الم -الرابع الشبيطر 
أبو خديج وهو طائر أبيض أسود طرفي الجناحين ورجاله ومنقاره حمر وهو يأآل الحيات ولكنه يوصف بالفطنة   : العراق
   . والذآاء

   . الماءالحرمة وإن آان من طير   : وفي حله عند الشافعية وجهان أصحهما في شرح المهذب والورضة

وسيأتي الكالم على ما يحمل من هذه الطيور األربعة عشر بأعناقه وما يحمل منها بأسيافه فيما يتعلق بمصطلح الرماة في 
   . الكالم على آتابة قدم البندق في موضعه إنشاء اهللا تعالى

   . وطيور الواجب آلها حالل إال النسر والعقاب
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لضرب األول ما يحل أآله وهو أنواع آثيرة ال يأخذه الحصر ونحن نقتصر على ذآر الصنف الثالث ماعدا الطير الجليل ا
   . المشهور من أنواعه

دواقش   : فمنها النعام وهو اسم جنس الواحدة نعامة وهو طائر معروف مرآب من صورتي جمل وطائر ولذلك تسميه الترك
   . اشتر مرك ومعناه جمل وطائر  : بمعنى طير جمل وتسميه الفرس

   . الظليم  : وتجمع النعامة على نعامات ويسمى ذآرها

ومن المتكلمين على طبائع الحيوان من لم يجعلها طيرًا وإن آانت تبيض لعدم طيرانها ومن الناس من يظن أنها متولدة من 
   . جمل وطير ولم يصح ذلك

خرج واحدة منها عن األخرى ثم تعطي آل بيضة ومساآنها الرمل وتضع بيضها سطرًا مستطيًال بحيث لو مد عليها خيط لم ت
منها نصيبها من الحضن ألنها ال تستطيع ضم جميع البيض تحتها وإذا خرجت للطعم فوجدت بيض نعامة أخرى حضنته 

ونسيت بيضها فربما حضنت هذه بيض هذه وربما حضنت هذه بيض هذه ولذلك توصف في الطير بالحمق ويقال إنها تقسم 
فمنهما تحضنه ومنه ما تجعله غذاًء لها ومنه ما تفتحه وتجعله في الهواء حتى يتولد فيه الدود فتغذي به أفراخها   : بيضها أثالثًا
   . إذا خرجت

إن النعامة ذهبت تطلب   : إنه يشم والعرب تقول  : وليس للنعام حاسة سمع ولكنه قوي الشم يستغني بشمه عن سماعه حتى يقال
   . قرنين فقطعوا أذنيها

   . وهو ال يشرب ماء وإن طال عليه األمد ولذلك يسكن البراري التي ال ماء فيها

   . وأآثر ما يكون عدوها إذا استقبلت الريح

ومن خصائصها أنها تبتلع العظم الصلب والحجر والحديد فتذيبه معدتها حتى تدفعه آالماء وتبتلع الجمر فيطفئه جوفها وإذا 
   . حلقة اختطفتهارأت في أذن صغير لؤلؤة أو 

   . وحكمه حل أآله إجماعًا

   . ومن خاصته أن مرارته سم وحي

وهو اسم جنس واحده إوزة وجمعوه على إوزون وهو مما يحب السباحة في البحر  -ومنها اإلوز بكسر الهمزة وفتح الواو 
فارقها ويخرج فرخها في دون الشهر وإذا خرج فرخه من البيضة سبح في الحال وإذا حضنت األنثى قام الذآر يحرسها ال ي

   . من البيضة

   . وهو من الطيبات وغذاؤه جيد إال أنه بطيء الهضم

   . وهو من طيور الماء واحدة بطة للذآر واألنثى وليس بعربي وهو عند العرب من جملة اإلوز - ومنها البط 

   . مالعب ظله  : ويسمى - بكسر القاف  -ومنها القرلى 

ر الجرم من طيور الماء سريع االختطاف ال يزال مرفرفًا على وجه الماء على جانب آطيران الحدأة يهوي وهو طائر صغي
بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعًا ويرفع األخرى حذرًا فإن أبصر في الماء ما يستقل بحمله من السمك أو غيره انقض عليه 

   . جارحًا في األرضآالسهم المرسل فأخرجه من قعر الماء وإن أبصر في الجو 

   . آأنه قرلى إن رأى خيرًا تدلى أو رأى شرًا تولى  : وبه يضرب المثل في اإلقبال على الخير واإلدبار عن الشر فيقال
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   . الغواص وهو طائر أسود نحو اإلوزة يغرص في الماء فيستخرج السمك فيأآله  : ويقال له -ومنها الغطاس 

   . القرلى  : علهووهم فيه في حياة الحيوان فج

حكاه ابن معن الدمشقي وابن مالك وغيرهما وأفصحها الفتح وأضعفها  -بفتح الدال المهملة وآسرها وضمها  - ومنها الدجاج 
   . الضم والواحدة دجاجة والذآر واألنثى فيه سواء

   . إذا أقبلوا وأدبروا  : خطو وقيلدج القوم إذا مشوا بتقارب   : وسميت دجاجًة إلقبالها وإدبارها يقال  : قال ابن سيده

والفرخ يخرج من البيضة بالحضن وتارة بالصنعة والتدفئة بالنار وإذا خرج الفرخ من البيضة خرج آاسيًا ظريفًا سريع 
   . الحرآة يدعى فيجيب ثم آلما مرت عليه األيام حمق ونقص حسنه

   . رخ بمنقاره فإن اضطرب فهو ذآر وإال فهو أنثىومما يعرف به الذآر من األنثى في حالة الصغر أن يعلق الف

والدجاج يبيض في جميع السنة وربما باضت الدجاجة في اليوم مرتين ويتم خلق البيض في عشرة أيام وتخرج لينة القشر فإذا 
   . أصابها الهواء تصلبت

غذاء له في البيضة يتغذاه من سرته المح ومن البياض يتخلق الولد والصفرة   : وتشتمل البيضة على بياض وصفرة ويسمى
   . وربما آان للبيضة بياضان ويتخلق من آل بياض فرخ فإذا آبرت الدجاجة لم يبق لبيضها مح وحينئذ فال يخلق منه فرخ

   . ثم الدجاج من الطيور الدواجن في البيوت

   . باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاجأمر األغنياء   : وقد ورد في سنن ابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي اهللا عنه

   . أمر آل قوم من الكسب بحسب مقدرتهم  : قال عبد اللطيف البغدادي

ومن عجيب أمر الدجاجة أنها تمر بها سائر السباع فال تحاماها فإذا مر بها ابن آوى وهي على سطح رمت نفسها إليه وهي 
   . إن ذلك لخوفها وخور طباعها  : توصف بقلة النوم وسرعة االنتباه ويقال

   . الحبشي أرقط اللون متوحش وربما ألف البيوت  : ومن الدجاج نوع يقال له

   . والحكم في الجميع الحل

وهو ذآر الدجاج ويجمع على ديكٍة وديوك هو أبله الطبيعة حتى إنه إذا سقط من حائط لم يكن له هداية ترشده  -ومنها الديك 
ع ذلك فقد خصه اهللا تعالى بمعرفة األوقات حتى رجح الرافعي من مذهب الشافعي رضي اهللا عنه اعتماد إلى دار أهله وم

   . الديك المجرب وفاقًا للمتولي ومن عجيب أمره أنه يقسط أوقات الليل تقسيطًا ال يخل فيه بشيء طال الليل أم قصر

لى ديكًا أبيض جناحاه موشيان بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ له إن هللا سبحانه وتعا  : ولكن قد ورد في معجم الطبراني وغيره
جناح بالمشرق وجناح بالمغرب رأسه تحت العرش وقوائمه في الهواء يؤذن آل سحر فيسمع تلك الصيحة أهل السموات وأهل 

   . الجن واإلنس فعند ذلك تجيبه ديوك األرض وحينئذ فيكون الديك في ذلك تابعًا  : األرض إال الثقلين

   . وقد ورد عدة أحاديث في النهي عن سب الديك ومدح الديك األبيض والحث على اتخاذه

   . أنه يسوي بين دجاجه وال يؤثر واحدة على األخرى  : ومن حميد خصال الديك
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تحديد  إنه يبيض في السنة بيضة ويفرق بين بيضته وبيضة الدجاج أن بيضته أصغر من بيضة الدجاج وهي مدورة ال  : ويقال
   . في رأسيها

وهو طائر معروف واحده قطاة ويجمع على قطوات وقطيات وأآثر ما يبيض ثالث بيضات  -بفتح القاف  -ومنها القطا 
   . ويسمى قطًا لحكاية صوته ألنه يصيح قطا قطا ولذلك تصفها العرب بالصدق

لرافعي في الحج واألطعمة قال الشيخ محب الدين وهو معدود من الحمام وبه قال ابن قتيبة وعليه جرى ا  : قال الجوهري
   . والمشهور خالفه  : الطبري

غبر اللون رقش البطون والظهور صفر   : آدري وجوني و زاد الجوهري نوعًا ثالثًا وهو الغطاط فالكدري  : ثم القطا نوعان
   . الحلوق قصار األذناب

أرقط تعلوه صفرة وهي أآبر جرمًا من الكدري تعدل آل جونية  سود بطون األجنحة والقوادم وظهرها أغبر  : والجوني
   . آدريتين والكدرية تفصح باسمها في صياحها والجونية ال تفصح بل تقرقر بصوت في حلقها

   . ومن خاصتها أنها ال تسير إال جماعة

ن ليلة وفوقها ودونها وتخرج من ومن طبعها أنها تبيض في القفر على مسافة بعيدة من الماء وتطلب الماء من مسافة عشري
أفاحيصها في طلب الماء عند طلوع الفجر فتقطع إلى حين طلوع الشمس مسيرة سبع مراحل فترد الماء فتشرب ثم تقيم على 

   . الماء ساعتين أو ثالثًا ثم تعود إلى الماء ثانية

ليًال ونهارًا فال تضل عنها وتوصف بحسن  والجونية تخرج إلى الماء قبل الكدرية وهي توصف بالهداية فتأتي أفاحيصها
   . المشي وبقلة النوم

وهو طائر في قدر الدجاجة طويل الرجلين حسن الصوت ال ينام الليل ويجمع على  -بفتح الكاف والراء  -ومنها الكروان 
   . آروانة  : واألنثى -بكسر الكاف  -آروان 

دجاج البر ويقع   : ائر على قدر الحمام آالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمىوهو ط - ومنها الحجل بفتح الحاء المهملة والجيم 
قبجة   : يقال للذآر واألنثى منه - بفتح القاف وسكون الموحدة وجيم في اآلخر  - القبج أيضًا   : على الذآر واألنثى وقد يقال له

   . اليعقوب  : ويسمى الذآر منه

نجدي وتهامي فالنجدي أحمر   : حجلة وهو صنفان  : ويقال في األنثى منه -في اآلخر بفتح القاف والموحدة وجيم  -والقبج 
إنه   : الرجلين والتهامي فيه بياض وخضرة ومن شأنه أنه يأتي إلى مصر عند هيجان زرعها ويصيح صياحًا حسنًا تقول العامة

   .  " طاب دقيق السبل   "   : يقول في صياحه

إنها تلقح بسماع صوت الذآر   : لم تلقح أنها تتمرغ في التراب وتصبه على أصول ريشها فتلقح ويقالومن شان األنثى منه إذا 
   . وبريح يهب من قبله وإذا باضت ميز الذآر الذآور منها فحضنها وتحضن األنثى اإلناث وآذلك في التربية

   . وفرخها يخرج آاسيًا بزغب الريش آما في الدجاج

   . أن القبج آثير السفاد وأنه إذا اشتغلت عنه األنثى ورأى بيضها آسره  : دوفي المصايد والمطار

ويعيش الحجل عشر سنين ويعمل عشين يجلس الذآر في واحد واألنثى في واحد وهو من أشد الطيور غيرة   : قال التوحيدي
   . له على أنثاه حتى إن الذآرين ربما قتل أحدهما اآلخر بسبب األنثى فمن غلب منهما دانت
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ومن طبعه أنه يأتي عش غيره فيأخذ بيضه ويحضنه فإذا طارت الفراخ لحقت بأمهاتها التي باضتها وفيه من قوة الطيران ما 
   . يظنه من لم يحققه عند طيرانه أنه حجر رمي بمقالع لسرعته

   . غير مصروفوهو طائر معروف حسن الصوت ويجمع على قماري  - بضم القاف وسكون الميم  -ومنها القمري 

الورشان بفتح الواو والراء المهملة والشين   : ويجمع على قمر أيضًا واألنثى منه قمرية ويقال للذآر منه  : قال في المحكم
   . ساق حر  : المعجمة ويقال له أيضًا

   . يةأبا األخضر وأبا عمران وأبا الناج  : وسمي ساق حر لصوته آأنه يقول ذلك ويكنى  : قال البطليوسي

   . وأظنها بمصر  : والقمري منسوب إلى القمر وهي بلدة تشبه الجص لبياضها قال  : قال ابن السمعاني

   . وقال ابن سيده القمري طير صغير وعدة في المحكم من الحمام

   . إن الهوام تهرب من صوت القماري  : ويقال

   . ا لم تتزاوج إناثهاومن خاصية القماري أنها إذا ماتت ذآوره  : قال القزويني

   . والورشان الذي هو ذآر القمري يوصف بالحنو على أوالده حتى إنه ربما قتل نفسه إذا رآها في يد القانص

   . النوى شجي الصوت جدًا  : لدوا للموت وابنو للخراب ومنه نوع أسود حجازي يقال له  : وهو يقول في صياحه  : قال عطاء

ء والخاء المعجمة والتاء المثناة والجمع الفواخت بفتح الفاء وآسر الخاء وهي طائر من ذوات األطواق بالفا -ومنها الفاختة 
إن الحيات تهرب من صوتها حتى يحكى أن الحيات آثرت بأرض فشكا أهلها   : حجازية في قدر الحمام حسنة الصوت ويقال

   . يات عنهاذلك إلى بعض الحكماء فأمرهم بنقل الفواخت إليها فانقطعت الح

هذا أو إن الرطب وهي   : وفي طبعها األنس بالناس وتعيش في الدور إال أن العرب تسمها بالكذب فإن صوتها عندهم تقول فيه
   . أآذب من فاختٍة  : تقول ذلك والنخل لم يطلع بعد ولذلك تقول العرب في أمثالهم

رطب بكسر الدال وذلك أنهم يغيرون في النسب فيقولون في ومنها الدبسي بضم الدال وهو طائر صغير منسوب إلى دبس ال
   . دهري ونحو ذلك وهو ضرب من الحمام  : النسبة إلى الدهر

   . هو ذآر اليمام  : مصري وحجازي وعراقي وآلها متقاربة لكن أفخرها المصري ولونه الدآنة وقيل  : ثم هو أصناف

   . وفي الصيف له مصيف ال يعرف له وآر

  : الشفنين بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء ونون مكسورة بعدها ياء مثناة تحت ثم نون وهو الذي تسميه العامة بمصرومنها 
   . اليمام وهو دون الحمام في المقدار ولونه الحمرة مع آمودٍة وفي صوته ترجيع وتحزين

   . ومن شأنها أنها تحسن أصواتها إذا اختلطت

   . ثاه لم يزل أعزب إلى أن يموت وآذلك األنثى إذا فقدت ذآرها وفيه ألفة للبيوت وعنده احتراسومن طبعه أنه إذا فقد أن

ومنها الدراج بفتح الدال وآنيته أبو الحجاج وأبو خطار وهو طائر ظاهر جناحية أغبر وباطنهما أسود على خلقة القطا إال أهه 
   . ألطف
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   . وهو يطلق على الذآر واألنثى

   . ه من جنس الحمام ألنه يجمع بيضه تحت جناحه آما يفعل الحماموالجاحظ يعد

   . بالشكر تدوم النعم  : والناس يعبرون عن صوته بأنه يقول

إنه طائر مبارك وهو آثير النتاج يبشر بقدوم الربيع وهو يصلح بهبوب الشمال وصفاء الهواء ويسوء حاله بهبوب   : ويقال
   . انالجنوب حتى ال يقدر على الطير

أبو الصفو وأبو محرز   : عصفورة وآنيته  : فتحها واألنثى  : وحكى ابن رشيق في آتاب الغرائب -ومنها العصفور بضم العين 
   . وأبو مزاحم وأبو يعقوب

سمي عصفورًا ألنه عصى وفر وهو أنواع آثيرة وأشهرها المعروف بالدوري ووآره العمران تحت السقوف خوفًا   : قال حمزة
الجوارح فإذا خلت مدينة من أهلها ذهبت العصافير منها وهو آثير السفاد حتى إنه ربما سفد في الساعة الواحدة مائ مرة  من

   . ولفرخه تدرب على الطيران حتى إنه يدعى فيجيب

   . بلغني أنه يرجع من فرسخ  : قال الجاحظ

طائر أسود فويق العصفور له صوت شجي ويكون بأرض ومنها الشحرور بفتح الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة وهو 
   . الشام آثيرًا

   . ومنها الهزار بفتح الهاء والزاي المعجمة طائر نحو العصفور له صوت حسن ويسمى العندليب أيضًا ويجمع على عنادل

  : ري منه فوق ذلك ويقال لهومنها البلبل بضم الموحدتين وسكون الالم األولى والثانية وهو طائر أسود فوق العصفور والحج
النغر بضم العين المهملة ومثناة فوقية في اآلخر والجميل بضم الجيم وقد ثبت في الصحيحين من رواية أنس رضي اهللا عنه 

عمير فكان رسول اهللا صلى   : آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقًا وآان لي أخ ألمي فطيم يقال له  : أنه قال
   . يا أبا عمير ما فعل النغير لنغر آان يلعب به  :  عليه وسلم إذا جاءنا قالاهللا

ومنها السماني بضم السين المهملة وفتح النون وال تشدد ميمه وهو طائر معروف فوق العصفور ويجمع على سمانيات وهو 
ه في الماء ويقيم اآلخر آالقلع للسفينة من الطيور التي ال يعرف من أين تأتي بل يأتي في البحر الملح يغوص بأحد جناحي
   . فتدفعه الريح حتى يأتي الساحل وآثيرًا ما يوجد ببالد السواحل وله صوت حسن

   . ومن شأنه أنه يسكت في الشتاء فإذا أقبل الربيع صاح

أبو الحسن   : يونزقيقية وهو طائر فطن ويسميه األندلس  : ومنها الحسون وتسميه أهل الجزيرة والشأم وحلب وتوابعها
حمرة وصفرة وبياض وسواد وزرقة وخضرة   : أبو زقاية وربما أبدلوا الزاي منه سينًا وهو عصفور ذو ألوان  : والمصريون

وهو قابل للتعليم يعلم أخذ الشيء آالفلس ومنها أبو براقش بكسر القاف وبالشين المعجمة وهو طائر آالعصفور يتلون ألوانًا 
   . ي التلونوبه يضرب المثل ف

ومنها الزراغ بزاي وغين معجمتين بينهما ألف وهو ضرب من الغربان صغير أخضر اللون لطيف الشكل حسن المنظر وقد 
   . غراب الزيتون سمي بذلك ألنه يأآل الزيتون  : يكون أحمر المنقار والرجلين وهو الذي يقال له

   . لفاء في آخره وهو غراب الغيط ويجمع على غدفان بكسر الغينومنها الغداف بضم الغين المعجمة وبالدال المهملة وا

   . هو الغراب الضخم  : قال ابن فارس
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   . هو غراب صغير أسود لونه آلون الرماد  : وقال العبدري

   . وقد قال النووي في الروضة بتحريمه وإن آان الرافعي قد جزم بحله ورجحه صاحب المهمات

   . راب أسود المنقارومنها غراب الزرع وهو غ

   . وفيه وجه بالتحريم

منها الطاوس ويجمع على طواويس وهو طائر في نحو مقدار اإلوزة   : الضرب الثاني ما يحرم أآله وهوأواع آثيرة أيضًا
حسن اللون والذآر منه غاية في الحسن له في رأسه رياش خضر قاتمة آالشربوش وفي ذنبه ريش أخضر طويل في أحسن 

وليس لألنثى شيء من ذلك وهو في الطير آالفرس في الدواب عزًا وحسنًا وفي طبعه الزهو بنفسه والخيالء واإلعجاب منظر 
   . بريشه واألنثى منه تبيض بعد ثالث سنين من عمرها وفي هذا الحد يكمل ريش الذآر ويتم لونه

   . لها وال يبض متتابعًاوبيضه مرة واحدة في السنة ويكون بيضه من اثنتي عشرة بيضة إلى ما حو

   . وسفاده في أيام الربيع

   . وفي الخريف يلقي ريشه آما يلقي الشجر ورقه حينئذ فإذا بدا طلوع أوراق األشجار طلع ريشه

وهو آثير العبث باألنثى إذا حضنت وربما آسر بيضها ولذلك يحضن بيضه تحت الدجاج لكن ال تقوى الدجاجة على حضن 
منها وتتعاهد الدجاجة بالطعمة والسقية وهي راقدة عليه آيال تقوم عنه فيفسد بالهواء إال أن ما تحضنه  أآثر من بيضتين

الدجاجة يكون ناقص الجثة عما تحضنه أنثاه وليس له من الحسن والبهجة ما لذلك ومدة حضنه ثالثون يومًا وفرخه يخرج من 
   . البيضة آالفروج آاسيًا بالريش يلقط الحب للحال

   . السندل بغير ميم  : ومنها السمندل بفتح السين المهملة والميم وسكون النون وبفتح الدال المهملة والم في اآلخر وقال الجوهري

إنه   : السمند بغير الم وهو طائر يكون بأرض الصين والهند ومن خاصته أنه ال تؤثر النار فيه حتى يقال  : وقال ابن خلكان
   . لذ بمكثه فيهايبيض ويفرخ فيها ويست

ويتخذ من ريشه مناديل ونحوها فإذا اتسخت ألقيت في النار فتأآل النار وسخها وال تتأثر قال ابن خلكان في ترجمة يعقوب بن 
رأيت منه قطعة ثخينة منسوجة على هيئة حزام الدابة في طوله وعرضه فألقيت في النار فما أثرت فيها   : صابر المنجنيقي
   . ها في الزيت وجعل في النار فاشتعل وبقي زمانًا طويًال ثم أطفئ وهو على حاله لم يتغيرفغمس أحد جوانب

أنه أهدي للظاهر ابن السلطان صالح الدين صاحب حلب قطعة منه عرض ذراع في   : ورأيت بخط عبد اللطيف البغدادي  : قال
   . ت ثم عادت بيضاء آما آانتطول ذراعين فغمست في الزيت وقربت من النار فاشتعلت حتى فني الزي

   . إنه وحش آالثعلب وإن ذلك يعمل من وبره  : وبعضهم يقول

ومنها البيغاء بباءين مفتوحتين األولى منهما مخففة والثانية مشددة وغين معجمة بعدها ثم ألف وهو المعبر عنه بالدرة بدال 
لباء الثانية وهي طائر أخضر اللون في قدر الحمام يحاآي ما هي بإسكان ا  : مهملة مضمومة وقال ابن السمعاني في األنساب

إن منها   : هندي وهي أآبر جثة ومنقارها أحمر ونوبي وهي دونها منقارها أسود ويقال  : يسمعه من اللفظ ثم هي على ضربين
   . على رأسها ذؤابة فستقيةنوعًا أبيض ويذآر أنه أهدي لمعز الدولة ابن بويه ببغاء بيضاء اللون سوداء المنقار والرجلين 

   . وهي طائر دمث األخالق ثاقب الفهم له قوة على حكاية األصوات وقبول التلقين تتخذه الملوك واألآابر لينم بما يسمع
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القيق بكسر   : ومن شأنه أنه يتناول طعمه برجله آما ومنها أبو زريق بزاي مضمومة ثم راء مهملة وفي آخر قاف ويقال له
لزرياب بزاي معجمة مكسورة ثم راء مهملة ساآنة ثم ياء مثناة تحت وبعد األلف باء موحدة وهو طائر ألوف للناس القاف وا

يقبل التعليم سريع اإلدراك لما يعلم وقد يزيد على الببغاء إذا أنجب بل إذا تعلم جاء بالحروف مبينة حتى يظن سامعه أنه إنسان 
   . صاحبخالف الببغاء فإنها ال تفصح آل اإلف

أن رجًال خرج من بغداد ومعه أربعمائة درهم ال يملك غيرها   : ومن غريب ما يحكى في أمره ما حكاه صاحب منطق الطير
فوجد في طريقه عدة من فراخه فاشتراها بما معه ثم رجع إلى بغداد فعلقها في أقفاص في حانوته فهبت عليها ريح باردة 

يا غياث   : وأصغرها فثقل ذلك عليه وبات ليلته تلك يبتهل إلى اهللا تعالى بالدعاء ويناديفماتت آلها إال واحدًا آان أضعفها 
يا غياث المستغيثين أغثني فاجتمع الناس عليه   : فلما أصبح إذا ذلك الفرخ الذي بقي يصيح بلسان فصيح  ! المستغيثين أغثني

   . يسمعون صوته فاجتازت جارية للخليفة فاشترته منه بألف درهم

   . ومنها الهدهد بضم الهاءين وإسكان الدال المهملة بينهما وهو طائر معروف ذو خطوط موشية وألوان ويجمع على هداهد

ويذآر عنه أنه يرى الماء من باطن األرض آما يراه اإلنسان في باطن الزجاج قوة رآبها اهللا تعالى فيه ولذلك عني به سليمان 
إنه آان ذليًال لسليمان عليه السالم على الماء وقصته مع   : لبهيقي في شعب اإليمان ويقالعليه السالم مع صغره آما قال ا

   . سليمان مذآورة في التنزيل

وقد ذآر الزمخشري أن سبب تخلفه عن سليمان أنه رأى هدهدًا آخر فحكى له عظيم ملك سليمان فحكى له ذلك الهدهد عظيم 
لم يرجع إال بعد العصر فلما عدا إليه توعده فإوخى رأسه وجناحيه تواضعًا بين يديه ملك بلقيس باليمن فذهب ليكشف الخبر ف

   . فارتعد سليمان وعفا عنه  ! يا نبي اهللا اذآر وقوفك بين يدي اهللا  : وقال

ومنها الخطاف بضم الخاء المعجمة ويجمع على خطاطيف وهو طائر في قدر العصفور أسود وباطن جناحيه إلى الحمرة 
   . ناس يسمونه عصفور الجنة ألنه يعرض عن أقواتهم ويقتات البعوض والذبابوال

ومن شأنه السكنى في البيوت المعمورة بالناس في أفاحيص يبنيها من الطين ويختار منها السقوف واألماآن التي ال يصل إليه 
   . فيها أحد

يف من الناس أن اهللا تعالى لما أهبط آدم إلى األرض أن سبب قرب الخطاط  : وقد ذآر الثعلبي في تفسيره في سورة النمل
   . استوحش فآنسه اهللا تعلى بالخطاف وألزمه البيوت فهو ال يفارق بني آدم أنسالهم

والخفاش يعاديه فلذلك إذا أفرخ جعل في عشه قضبان الكرفس لينفر الخفاش ومن عادته أنه ال يفرخ في عشر عتيق حتى 
   . شيئًا من ذرقه في عشه بل يلقيه إلى ما شاء يطينه بطين جديد وال يلقي

   . وإذا سمع حس الرعد يكاد يمو

ويوجد في عشه حجر اليرقان وهو حجر صغير فيه خطوط بين الحمرة والسواد إذا علق على من به اليرقان أو شرب من 
س بلطخ فراخه بالزغفران ليظن أن سحالته بريء وإنما يأتي بهذا الحجر إذا أصاب فراخه اليرقان ولذلك يحتال بعض النا

   . اليرقان قد أصابها فيأتي إليها بهذا الحجر فيؤخذ منه

   . ومن الخطاطيف نوع آخر الطف قدرًا من هذا يسكن شطوط األنهار وجوانب المياه

ل طائرًا وهو الخضيري وهو طائر أخضر دون الببغاء في المقدار ال يزا  : وعدوا من أنواعه أيضًا الذي يسميه أهل مصر
   . يصيح يقتات الفراش والذباب
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وسمي صردًا حكاية   : بضم الصاد وفتح المهملة ودال مهملة في اآلخر ويجمع على صردان قال ابن قتيبة -ومنها الصرد 
بكسر القاف -الواق   : لصوته ويسمى  أبو آثير وهو طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم الرأس  : وآنيته - 

   . ضخم المنقار والبراثن ال يرى إال في شعفة أو شجرة بحيث ال يقدر عليه أحد وله صفير مختلف

   . ومن شأنه أنه يصيد العصافير وما في معناها فيصفر لكل طير يريد صيده بلغته يدعوه إلى التقرب منه فيثب عليه فيأآله

   . والعرب بتتشاءم به وتنفر من صياحه

   . القعقع على القلب  : وربما قيل فيه -بعينين مهملتين ومفتوحتين بينهما قاف ساآنة  - ريعة ومنها العقعق وهو مما وردت الش

   . سمي بذلك ألنه يعق فراخه فيترآهم أيامًا بال طعم  : قال الجاحظ

أبيض   : مة ذو لونينالعقعقة وهو طائر على قدر الحمامة في شكل الغراب وجناحاه أآبر من جناحي الحما  : ويقال لصوته
   . وأسود طويل الذنب

ومن شأنه أنه ال يأوي تحت سقف وال يستظل به بل يهيء وآره في المواضع المشرفة وفي طبعه الزنا والخيانة ويوصف 
   . بالسرقة والخبث

   . وإذا رأى حليًا أو عقدًا اختطفه والعرب تضرب به المثل في جميع ذلك

   . ت بيضها بورق الدلب خوفًا عليه من الخفاش فإنه متى قرب من البيض مذر وتغير من ساعتهوإذا باضت األنثى منه أخف

   . إنه يخبًا قوته آما يخبؤه اإلنسان والنملة إال أنه ينسى ما يخبؤه  : ويقال

   . وبعضهم يعده في جملة الغربان

   . وفيه وجه عندنا بحل أآله

ويجوز فيه آسر الشين أيضًا وربما  -كون القاف وألف بين الراء المهملة والقاف الثانية ومنها الشقراق بفتح الشين المعجمة وس
األخيل أيضًا وهو طائر صغير بقدر الحمام أخضر مشبع الخضرة حسن المنظر في أجنحته   : الشرقاق ويسمى  : قلبوه فقالوا

   . سواد

   . والعرب تتشاءم به

   . يرهوفي طبعه الشره حتى إنه يسرق فراخ غ

وعده الجاحظ نوعًا من الغربان ويكثؤ ببالد الشام والروم وخراسان وال يزال متباعدًا من اإلنس يألف الروابي ورؤوس الجبال 
   . إال أنه يحضن بيضه في عوالي العمران التي ال تنالها األيدي

   . وعشه شديد البنيان وله مشتى ومصيف

   . ا مر به طائر ضربه بجناحه وصاح آأنه هو المضروبوهو آثير االستغاثة إذ  : قال الجاحظ

   . وفيه وجه بحل أآله
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سمي   : غراب البين أيضًا قال صاحب المجالسة  : وهو الذي فيه بياض وسواد ويسمى  : قال الجوهري - ومنها الغراب األبقع 
وجعل يسفدها مواجهة ملقاة على   : ابن قتيبة بذلك ألنه بان عن نوح عليه السالم حين أرسله لينظر الماء فذهب ولم يرجع قال

ظهرها واألنثى تبيض أربع بيضات وخمسًا وإذا خرجت الفراخ من البيض نفر عنها األبوان لبشاعة منظرها حينئذ فتغتذي 
   . بالطعممن البعوض والذباب الكائن في عشها حتى ينبت ريشها فيعود األبوان إليها وعلى األنثى الحضن على الذآر أن يأتيها 

   . وفيه حذر شديد وتناصر حتى إنه إذا صاح الغراب مستنصرًا اجتمع إليه عدة من الغربان

   . ومنها الغراب األسود الكبير وهو الجبلي

   . وفيه وجه بحله

   . ومنها الحدأة بكسر الحاء والهمز الطائر المعروف ويجمع على حدإ وحدءان

   . ومن ألوانها السود والرمد

   . ي ال تصيد بل تخطفوه

   . ومن طبعها أنها تصف في الطيران وليس ذلك لشيء من الكواسر غيرها

   . أن الحدأة والعقاب يتبدالن فتصير الحدأة عقابًا والعقاب حدأة  : وزعم ابن وحشية وابن زهر

   . الغراب بدل العقاب  : وربما قيل

   . ويقال إنها تصير سنة ذآرًا وسنة أنثى

   . ل إنها أحسن الطير مجاورة لما جاورها من الطير حتى لو ماتت جوعًا ال تعدو على فرخ جارتهاويقا

   . إنها عسراء  : وفي طبعها أنها إنما تختطف ممن تختطف منه من يده اليمنى دون اليسرى حتى يقال

   . وقد ثبت في الصحيحين حل قتلها في الحل والحرم

   . أم جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم آصير  : وآنيتها -المهملة والخاء المعجمة بفتح الراء  -ومنها الرخمة 

   . بفتح الهمزة وهي طائر أبقع ببياض وسواد فوق الحدأة في المقدار تأآل الجيف - األنوق   : ويقال لها

   . وهي معدودة في بغاث الطير

أعز من بيض األنوق   : ن أعدائه ولذلك تضرب العرب المثل ببيضه فيقولونوهي تسكن رؤوس الجبال العالية وأبعدها من أماآ
   . واألنثى ال تمكن من نفسها غير ذآرها وتبيض بيضة واحدة وربما باضت بيضتين

 للذآر واألنثى وهو طائر من طير الليل في قدر اإلوزة لها وجه مستدير بالريش - ومنها البومة بضم الباء الموحدة وفتح الميم 
   . النابت حوله يشبه وجه اآلدمي في صفرة عينين وتوقدهما

والطير بجملته يعاديها من أجل ذلك فإذا رأوها في النهار قتلوها ونتفوا ريشها ومن ثم يجعلها الصيادون في   : ويقال للذآر منها
   . شباآهم ليقع عليها الطير فيقتنضونها فهي ال تظهر بالنهار لذلك
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مروج الذهب عن الجاحظ أنها إنما تمتنع من ظهورها في النهار خوفًا من أن تصاب بالعين لحسنها  ونقل المسعودي في
   . وجمالها ألنها تصور في نفسها أنها أحسن الحيوان

   . ومن طبعها سكنى الخراب دون العامر

لة فاستدعى نميرًا يحدثه فكان أن عبد الملك بن مروان أرق لي  : ومن غريب ما يحكى ما ذآره الطرطوشي في سراج الملوك
يا أمير المؤمنين آان بالبصرة بومة وبالموصل بومة فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة بنتها البنها   : مما حدثه أن قال

 ال أقدر على ذلك اآلن ولكن إن  : ال أفعل حتى تجعلي في صداقها مائة ضيعة خراب فقالت بومة الموصل  : فقالت بومة البصرة
   . دام والينا سلمه اهللا علينا سنة واحدة فعلت فاستيقظ لها وجلس للمظالم

   . وهو طائر يشبه البومة إال أنه أصغر منها  : قال الجوهري - ومنها البؤة بضم الباء وفتح الهمزة 

   . وذآر ابن قتيبة في أدب الكاتب نحوه ويقال له البوهة أيضًا وهي من طير الليل أيضًا

   . ى أنها التي يسميها الناس في زماننا المصاصة ويزعمون أنها على األطفال فتمص أنوفهموال يخف

وهو طائر غريب الشكل والوصف  - بضم الخاء المعجمة وتشديد الفاء وبالشين المعجمة ويجمع على خفافيش  -ومنها الخفاش 
   . ال ريش عليه وأجنحته جلدة ال صقة بيديه وقيل ال صقة بجنبه

الخفاش الصغير والوطواط الكبير   : أخفش والعامة تسميه الوطواط وقيل  : خفاشًا ألنه ال يبصر نهارًا وبه سمي الرجل وسمي
   . إن الوطواط هو الخطاف ال الخفاش  : ويقال

 وليس هو من الطير في شيء فإن له أسنانًا وخصيتين ويحيض ويضحك آما يضحك اإلنسان ويبول آما تبول ذوات األربع
   . ويرضع ولده من ثديه

ولما آان ال يبصر نهاًر التمس وقتًا يكون بين الظلمة والضوء وهو قريب غروب الشمس ألنه وقت هيجان البعوض فالبعوض 
   . يخرج في ذلك الوقت يطلب قوته من دماء الحيوان والخفاش يخرج لطلب الطعم فيقع طالب رزق على طالب رزق

   . المسيح عليه السالم من الطين ونفخ فيه فكان طيرًا بإذن اهللا إنه هو الذي خلقه  : ويقال

ومن أجل ذلك آان مباينًا لغيره من الطيور ولذلك سائر الطيور مبغضة له وتسطو عليه فما آان منها   : قال بعض المفسرين
   . البعوض والذباب وبعض الفواآه يأآل اللحم أآله وما آان منها ال يأآل اللحم قتله وهو شديد الطيران سريع التقلب يقتات

إنه أطول عمرًا من النسر وتلد األنثى ما بين ثالثة أفراخ وسبعة وآثيرًا ما يسفد وهو   : وهو موصوف بطول العمر حتى يقال
   . طائر في الهواء

   . وهي طائرة وهو يحمل ولده معه إذا طار تحت جناحه وربما قبض عليه بفيه حنوا عليه وربما أرضعت األنثى ولدها

وإذا   : وفي فإذا عرف الكاتب أحوال الطير وخواصها تصرف فيها بحسب ما يحتاج إليه في نظمه ونثره آما في قول الشاعر
السعادة الحظتك عيونها نم فالمخاوف آلهن أمان واصطد بها العنقاء فهي حبائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان إشارة إلى عظم 

   . على مقاومتها ومع ذلك تنقاد بالسعد العنقاء وعدم القدرة

اتخذ في خلة في الكراآي أتخذ فيك خلة الوطواط أنا إن لم تبرني   : وآما في قول أبي الفتح آشاجم مخاطبًا لولده يطلب البرمنه
ع الوطواط بر في عناء فببري ترجو جواز السراط يشير إلى ما تقدم من أن في طبع الكرآي بر والديه إذا آبرا آما أن في طب

مثل النهار يزيد إبصار الورى نورًا ويعمي أعين الخفاش   : أوالده بحيث يحملها معه إلى حيث توجه وآما في قول الشاعر
وهم ترآوه أسلح   : إشارة إلى أن الخفاش ال يبصر نهارًا بخالف سائر أرباب األبصار وآما قيل في وصف شارد عن القتال
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من نعام يريد ما تقدم مما يعرض للحبارى من إرسالها سلحها على الجارح عند اقتناصه لها  من حبارى رأى صقرًا وأشرد
   . وأن النعام في غاية ما يكون في البرية من الشراد والنفار ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى

عنه أن الحمام يطلق على  الصنف الرابع الحمام وقد اختلف في الحمام في أصل اللغة فنقل األزهري عن الشافعي رضي اهللا
   . آل ما عب وهدر وإن تفرقت أسماؤه فيدخل فيه الحمام واليمام والدباسي والقماري والفواخت وغيرها

   . وذهب األصمعي إلى أن الحمام يطلق على آل ذات طوق آالفواخت والقماري وأشباهها

ف البيوت وأن اليمام هو الذي يألف البيوت لكن الذي غلب ونقل أبو عبيد عن الكسائي سماعًا منه أن الحمام هو الذي ال يأل
   . عليه إطالق الحمام هذا النوع المخصوص المعروف

   . أحدهما ما ليس له اهتداء في الطيران من المسافة البعيدة  : ثم هو على قسمين

في القديم والحديث واهتم بأمره الخلفاء والثاني ما له اهتداء ويعرف بالحمام الهدي وهو المراد هنا وقد اعتنى الناس بشأنه 
   . آالمهدي ثالث خلفاء بني العباس والواثق والناصر وتنافس فيه رؤساء الناس بالعراق السيما بالبصرة

أنهم تنافسوا في اقتنائه ولهجوا بذآره وبالغوا في أثمانه حتى بلغ ثمن الطائر الفاره منها   : فقد ذآر صاحب الروض المعطار
   . ة دينار وآانت تباع بيضة الطائر المشهور بالفراهة بعشرين دينارًاسبعمائ

   . وإنه آان عندهم دفاتر بأنساب الحمام آأنساب العرب

وإنه آان ال يمتنع الرجل الجليل وال الفقيه وال العدل من اتخاذ الحمام والمنافسة فيه واإلخبار عنهان والوصف ألثرها والنعت 
ل البصرة إلى بكار بن قتيبة البكرالديار المصرية والبالد الشامية من الموصل وأن أول من اعتنى به لمشهورها حتى وجه أه

   . الشهيد نور الدين بن زنكي صاحب الشام رحمه اهللا في سنة خمس وستين وخمسمائة  : من الملوك ونقله من الموصل

   . وانًا وجرائد بأنساب الحماموحافظ عليه الخلفاء الفاطميون بمصر وبالغوا حتى أفردوا له دي

وقد اعتنى بعض المصنفين بأمره حتى صنف فيه أبو الحسن بن مالعب القواس البغدادي آتابًا للناصر لدين اهللا العباسي 
صنف فيه أبو الحسن بن مالعب القواس البغدادي آتابًا للناصر لدين اهللا العباسي ذآر فيه أسماء أعضاء الطائر ورياشه 

التي توشم في آل عضو وألوان الطيور وما يستحسن من صفاتها وآطيفية إفراخها وبعض السافات التي أرسلت منها والوشوم 
   . وذآر شيء من نوادرها وحكاياتها ما يجري مجرى ذلك

ألوانها قال أن القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر صنف فيها آتابًا سماه تمائم الحمائم األمر األول ذآر   : وذآر في التعريف
ومنه  - اللون األول البياض   : وقد أآثر الناس من ذآر ألوانها ويرجع القصد فيها إلى ذآر ألوان ستة  : أبو الحسن القواس

   . أشقر  : فضي فإن زاد قيل  : األبيض الصافي واألشقر وهو ما آان يعلوه حمرة فإن آان الغالب في شقرته البياض قيل

نبتي الخضرة فإن آان   : أخضر مسني فإن آان دون ذلك قيل  : إن آانت خضرته مشبعة إلى السواد قيل -اللون الثاني الخضرة 
   . أسمر  : صافي الخضرة فإن تكدرت خضرته بأن لم يكن صافي الخضرة قيل  : دون ذلك قيل

   . أصفر قرطاسي  : يلوهي عبارة عن أن تكون خضرته تميل إلى البياض فإن آان صافيًا ق - اللون الثالث الصفرة 

خلوقي فإن   : خمري فإن آان دون ذلك قيل  : عنابي فإن آان دون ذلك قيل  : إذا آان شديد الحمرة قيل - اللون الرابع الحمرة 
   . أحمر صدقي  : أآفأ فإن آانت حمرته تضرب إلى البياض قيل  : آانت حمرته تضرب إلى الخضرة قيل
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أسود أخلس فإن   : أسود مطبق فإن آان لون سواده ناقصًا قيل  : آان شديد السواد ال بياض فيه قيل إذا -السواد  - اللون الخامس 
  : أسود براق فإن آان ساقاه أيضًا أسودين قيل  : أسود رمادي فإن آان في سواده مائية قيل  : آان سواده يضرب إلى الخضرة قيل

   . اسود حالك وأسود زنجي

وهو أن يكون في الطائر نقط يخالف بعضها بعضًا ويختلف الحال فيه باختالف آبر النقط وصغرها  - اللون السادس النمري 
دباسي   : أبلق وتارة يقال  : موشح وتارة يقالك أبقع وتارة يقال  : أبرش وتارة يقال  : ملمع وتارة يقول  : مدنر وتارة يقال  : فتارة يقال
   . يستوفي آثرة مدرع إلى غير ذلك مما ال  : وتارة يقال

أصفر زرنيخي فإن آان أبيض العنق   : فقيع فإن آان اصفر العين قيل  : ثم إن آان الطائر أآحل العينين وحول عينيه حمرة قيل
   . رماني العين  : هاللي وهو أحسنها واألصفر العين بعده فإن آانت العين بيضاء وفيها حمرة قيل  : قيل

جناحين والذنب المعتد به وأسمائها أما الجناحان فإن فيهما عشرين ريشة في آل جناح منهما األمر الثاني في عدد ريش ال
المضافة الرئيسية   : الصمة والثانية وهي التي بعدها تسمى  : عشر ريشات األولى منها وهي التي في طرف الجناح تسمى

  : المضافة والخامسة وهي التي بعدها تسمى  : تسمى الواسطية والرابعة وهي التي بعدها  : والثالثة وهي التي بعدها تسمى
الناقصة والثامنة وهي التي بعدها   : المنحدرة والسابعة وهي التي بعدها تسمى  : المنظفة والسادسة وهي التي بعدها تسمى

الباحلة   : الموفية والرابعة  : الثةالرقيقة والث  : الصغيرة والثانية  : المونسة والتاسعة وهي التي بعدها وبعضهم يسمي األولى  : تسمى
   . الملكة  : الحافظتين والعاشرة  : ممسكة الرمي والثامنة والتاسعة  : الصرافة والسابعة  : الحيرة والسادسة  : والخامسة

   . أعلم  : وربما آان في آل جناح إحدى عشرة ريشة فيسمى الطائر حينئذ

واحدة منها رادفة وهي الريش الصغار التي تغطي قصب الجناح من ظاهره ولكل ولهذه الريشات العشر عشر ريشات مع آل 
   . ريشة من هذه الريشات العشر ريشة صغيرة تغطي قصبتها لكل واحدة منها اسم يخصها

الخوافي وهي الريش المستقر مع العشر ريشات الطوال المنقلب برؤوسه إلى مؤخر الجناح وهي   : ومن ريش الجناح أيضًا
المسلمة   : الجائزة والسادسة  : الحز والخامسة  : الغرة والرابعة  : الرتمة والثالثة  : الحدقة والثانية  : ع ريشات األولى منها تسمىتس

قشعرة الم  : اإلبرة والثالثة  : بنت الملكة والثانية  : الالمعة وبعضهم يسمي األولى  : الشعثة والتاسعة  : المالزمة والثامنة  : والسابعة
المزرقة وعد فيها   : السوداء والتاسعة  : الزرقاء والثامنة  : المصفرة والسابعة  : المصفية والسادسة  : الصافية والخامسة  : والرابعة

   . المخضرة ولكل ريشة من الريشات التسع ريشة صغيرة تغطي قصبتا لها اسم يخصها أيضًا  : عاشرة تسمى

الزوائد ومن فوقها ثالث ريشات صغار تغطي   : ات وهي ثالث ريشات في طرف الجناح تسمىالمقوم  : ومن ريش الجناحين
   . الغواشي وأصلها مع أصل أيضًا  : قصبتها تسمى

العروس   : الغزالة والثانية  : منه ست ريشات تسمى األولى منها  : وأما الذنب فالمعتبر فيه اثنتا عشرة ريشة من آل جانب
   . العمود ومن الجانب اآلخر آذلك  : المجاورة والسادسة  : الباقية والخامسة  : شقة والرابعةالبا  : والثالثة

األمر الثالث الفرق بين الذآر واألنثى وقد ذآروا بينهما فروقًا منها أن األنثى إذا تمشت قدمت الرجل اليسرى والذآر يقدم 
عالمته أن يكون رأسه مكعبًا وعينه معتدلة غير ناتئة وال غائرة وال   : الرجل اليمنى ومنها أن ريش الذآر ابو الحسن القواس

فاترة وال قلقة منزعجة وأن يكون منقاره غليظًا قصيرًا وأن يكون وسط المنخرين مكلثم القرطميتن أهرت الشدقين واسع 
   . ير إفراطالصدر نقي الريش طويل الفخذين قصير الساقين غليظ األصابع شثن البراثن طويل القوادم منغ

ويستحب فيه قصر الذنب ودقته واجتماع ريشه من غير تفرق وأن يكون ظهره معتدًال والى القصر أقرب وأن يكون جؤجؤه 
وهو جانب الصدر طويًال ممتدًا وعنقه طويًال منصبًا وريش قوامه وخوافيه مبنيًا متطابقًا بعضه مع بعض من غير تفرق وال 

فيه أيضًا أنيكون قليل الرعدة عند الفزع سريع اللقط للحب خفيف الحرآة والنهوض والنزول تمعط وأن يكون شديد ويستحب 
منغير طيش وال اختالط وأن يكون ظهره مسطحًا ال أحدب وال أوقص ويستحب فيه إذا وقف أن ينصب صدره ويرفع عنقه 

   . ويفتح ما بين فخذيه شبه البازي
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يران وأراد النزول على سطحه أال يدلي رجليه حتى يقع صدره على سطحه ألنه إذا ومن عالمة فراهته أنه إذا طال عليه الط
قد انحلت سراويله بمعنى أنه قد أدى جميع ما عنده من القوة والطاقة ويكره فيه دقة   : دلى ساقيه آن عيبًا عظيمًا يقولون
   . المغرز وطل الذنب وتفرق الريش

أن يكون حديد النظر   : ل صغره قبل الطيران قالوا من عالمة الطائر الفارة في صغرهاألمر الخامس الفراسة في الطائر من حا
شديد الحذر خفيف اللحم قليل الريش سريع النهضة آثير التلفت في الجو ممتد العظم مستويًا لطيف الذنب خارج العنق قصير 

يلزم موضعًا واحدًا من صغره إلى ازدواجه فإذا  الساقين طويل الفخذين محجًال مذيل المنقار مدور القراطم مضاعف المحاجر
ازدوج على السطح يكون حريصًا على طائرته حسن األخالق معها ال يطردها طرد الكالب وال يغتال غيلة الذئاب قليل الذرق 

   . آثر الدهن مدال بنفسه آأنه يعلم أنه فاره

ومن عالمة شهامة الفرخ أن تكون فيه الحرآة وهو   : الكاتبفإن آان فيه بعض هذه الخصال آانت فراهته على قال أبو الحسن 
تحت أبيه وأمه وآلما جمعته لتضمه تحتها خرج من تحتها ويعتلق للخروج وأن يكون ريش رأسه آأن فيه جلحًا وريش جسده 

جؤجؤ الصدر  وجناحه مستطيًال عند نبعه من جسده وأن يطول ريشه حتى يغطي ظهره وال ينتشر إال بعد ذلك وأن يكون من
   . إلى مغرزة أقصر من بطنه إلى رأس براثنه

األندم وصفته أن يكون أسود المنقار ليس فيه بياض ورأس منقاره وأصله سواء ال تحديد في رأسه   : له  : وفي الحمام طائر يقال
وال تكون هذه الصفة إال   : عريض القراطم غليظ الشدقين منتشر المنخرين جهوري الصوت غائر العين قال أبو الحسن القواس

   . في الطائر الفاره األصيل الكريم األب واألم

أيلول وتشرين األول وتشرين الثاني   : األمر السادس بيان الزمان والمكان الالئقين باإلفراخ أما الزمان فأصلح أوقات التأليف
راخ أقوياء نجباء أذآياء ونهوا عن اإلفراخ في آانون وآذار ونيسان وأيار فإذا وقع اإلفراخ في شيء من هذه األوقات آانت الف

األول وآانون الثاني وشباط وآب وتموز وحزيران فإن الذي يفرخ فيه ال يزال ناقس البدن قليل الفظنة يلقي ريشه في السنة 
   . مرتين فيضعف

   . أن أولى ما أفرخ الحمام بالسطوح  : وأما المكان فقد حكي عن إقليمن الهندي

ك أن الفرخ يخرج من القشر فيلقى خشونة الهواء وحر الموضع فيصير له عادة ثم ال ينهض حتى يعرف وطنه وينقلب وذل
إليه أبوه وأمه بالزق والعلف فيعرف السطح حق المعرفة وينتقل خلفهما فيعلمانه الصعود والهبوط وربما أخذه إلى الرعي 

الطيران بخالف ما إذا أفرخ بالسفل فإنه يتربى جسده على برودة الفيء  بالصحراء فال يكمل حتى يصير شهمًا عارفًا بأمور
   . ولين الهواء فإذا آمل وترقى إلى السطح لقيه خشونة الهواء وقوة الحر فيحدث له الحر الجامد بفؤاده الكباد والدق

وأن الحمام آان يرسل من مصر إلى األمر السابع في مسافة الطيران قد تقدم أن طائرًا من الخليج القسطنطيني إلى البصرة 
   . البصرة أيضًا

أن العزيز ثاني خلفاء الفاطميين بمصر ذآر لوزيره يعقوب بن آلس أنه ما   : وذآر ابن سعيد في آتابه جنى المحل وجنى النحل
ر بطاقة يأمر رأى القراصية البعلبكية وأنه يحب أن يراها وآان بدمشق حمام من مصر وبمصر حمام من الشام فكتب الوزي

فيها من بدمشق أن يجمع ما بها من الحمام المصري ويعلق في آل طائر حبابٍت من القراصية البعلبكية وترسل ففعل ذلك فلم 
يمض النهار إال وعنده قدر آثير من القراصية فطلع بها إلى العزيز من يومه وذآر أيضًا في آتابه المغرب في أخبار 

ري المغربي وزير المستنصر الفاطمي وجه الحمام من مدينة تونس من إفريقية من بالد المغرب أن الوزير اليازو  : المغرب
   . إلى مصر فجاء إلى مصر

أن حمامًا طار من عبادان إلى الكوفة وأن حمامًا طار من الترناوذ إلى األبلة   : وقد ذآر أبوالحسن القواس في آتابه في الحمام
   . ونحو ذلك

   . لى أبراج الحمام بالديار المصرية في المقالة العاشرة فيما بعد إن شاء اهللا تعالىوسيأتي الكالم ع
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النوع الخامس ما يحتاج إلى وصفه من نفائس األحجار   

أحدهما من حيث مخالطة الملوك فال بد أن يكون عارفًا بصفات الجواهر وأثمانها   : ويحتاج الكاتب إليه من وجهين
واصها ألنه ربما جرى ذآر شيء من ذلك بحضرة ملكه فتكون مشارآته فيه زيادة في رفعة محله والنفيس منها وخ

وعلو مقداره وهذا هو الذي عول عليه صاحب مواد البيان في احتياج هات ابن المعتز ووصفه للجواهر آيف تقع في 
فة وليس الخبر آالمعاينة وقد اعتنى نهاية الحسن وغاية الكمال لمعرفته بالمشاهدة فهو يقول عن علم ويتكلم عن معر

  . الناس بالتصنيف في األحجار في القديم والحديث

  . أرسطو طاليس وبلينوس وياقوس األنطاآي  : فممن صنف فيه في القديم من حكماء الفالسفة

وغيرهما وأحسنأحمد بن أبى خالد المعروف بابن الجزار ويعقوب بن إسحاق الكندي   : وممن صنف فيه من اإلسالميين
  . مصنف فيه مصنف أبي العباس أحمد بن يوسف التيفاشي

الصنف األول اللؤلؤ وهو يتكون في باطن الصدف وهو حيوان من   : والذي يتعلق الغرض منه بذلك اثنا عشر صنفًا
به  حيوان البحر الملح له جلد عظمي آالحلزون ويغوص عليه الغواصون فيستخرجونه من قعر البحر ويصعدون

  . فيستخرجونه منه

وله مغاصات آثيرة إال أن مظان النفيس منه بسر نديب من الهند وبكيش وعمان والبحرين من أرض فارس وأفخره 
  . لؤلؤ جزيرة خارك بين آيش والبحرين

لها طائل  أما ما يوجد منه ببحر القلزم وسائر بحار الحجاز فرديء ولو آانت الدرة منه في نهاية الكبر ألنه ال يكون
  . ثمن

وجيد اللؤلؤ في الجملة هو الشفاف الشديد البياض الكبير الجرم الكثير الوزن المستدير الشكل الذي ال تضريس فيه وال 
  . تفرطح وال أعوجاج

ومن عيوبه أن يكون في الحبة تفرطح أو اعوجاج أو يلصق بها قشر أو دودة أو تكون مجوفة غير مصمته أو ثم من 
جوهريين أنه إذا اجتمع في الدرة أوصاف الجودة فما زاد على وزن درهمين ولو حبة يسمى درًا فإن نقصت مصطلح ال

عن الدرهمين ولو حبة سميت حبة لؤلؤ وإذا آانت زنتها أآثر من درهمين وفيها عيب من العيوب فإنها تسمى حبة أيضًا
  . وال عبرة بوزنها مع عدم اجتماع أوصاف الجودة فيها

  . المدحرجة  : ى الحبة المستديرة الشكل عند الجوهريين الفأرة وفي عرف العامةوتسم

  . ومن طبع الجوهر أنه يتكون قشورًا رقاقًا طبقة على طبقة حتى لو لم يكن آذلك فليس على أصل الخلقة بل مصنوع

  . ومن خواصه أنه إذا سحق وسقي مع سمن البقر نفع من السموم

  . من وقف على حل اللؤلؤ من آباره وصغاره حتى يصير ماء رجراجًا ثم طلى به البرص أذهبه  : وقال أرسطو طاليس

وقيمة الدرة التي زنتها درهمان وحبة مثُال أو وحبتان مع اجتماع شرائط الجودة فيها سبعمائة دينار فإن آان اثنتان على 
تفاقهما في النظم والتي زنتها مثقال وهي بصفة الجودة هذه الصفة آانت قيمتهما ألفي دينارن آل واحدة ألف دينار ال 

قيمتها ثلثمائة دينار فإن آان اثنتان زنتهما مثقال وهما بهذه الصفة على شكل واحد ال تفريق بينهما في الشكل والصورة 
  . آانت قيمتهما أآثر من سبعمائة دينار

عند خلفائهم درة تسمى اليتيمة زنتها سبعة دراهم تجعل على أنه آان   : وقد ذآر ابن الطوير في تاريخ الدولة الفاطمية
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جبهة الخليفة بين عينيه عند رآوبه في المواآب العظام على ما سيأتي ذآره في الكالم على ترتيب دولتهم في المسالك 
  . والممالك إن شاء اهللا تعالى

العرق وذفر الرائحة واالحتكاك باألشياء ويضره جميع األدها والحموضات بأسرها ال سيما الليمون ووهج النار و
الخشنة ويجلوه ماء حماض األترج إال أنه إذا أثج عليه به قشره ونقص وزنه فإن آانت صفرته من أصل تكونه في 

  . البحر فال سبيل إلى جالئها

الهند بنحو وهو حجر ذهبي وهو حصى يتكون بجزيرة خلف سرنديب من بالد   : الصنف الثاني الياقوت قال بلينوس
أربعين فرسخًا دورها نحو ستين فرسخًا في مثلها وفيها جبل عظيم يقال له جبل الراهوان تحدر منه الرياح والسيول 

الياقوت فيلتقط والياقوت حصباؤه وهو الجبل الذي أهبط اهللا تعالى عليه آدم عليه السالم فإذا لم تحدر السيول منه شيئًا 
ن فذبحوه وسلخوا جلده وقطعوه قطعًا آبارًا وترآوه في سفح ذلك الجبل فيختطفه نسور عمد أهل ذلك الموضع إلى حيوا

تأوي إلى ذلك الجبل فتصعد باللحم إلى أعاله فيلصق بها الياقوت ثم تأخذه النسور وتنزل به إلى أسفل فيسقط منه ما 
  . ونه على أي لون آانعلق به من الياقوت فإذا أخذ آان لونه مظلمًا ثم يشف بمالقاة الشمس ويظهر ل

الضرب األول األحمر ومنه البهرمان ولنه آلون العصفر الشديد الحمرة الناصع في القوة الذي ال يشوب حمرته شائبة 
  . الرماني لمشابهته حب الرمان الرائق الحب وهو أعلى أصناف الياقوت وأفضلها وأغالها ثمنًا  : ويسمى

  . خيري وهو المنثور ويتفاضل في قوة الصبغ وضعفه حتى يقرب من البياضالخيري وهو شبيه بلون ال  : ومنه

  . وهوآلون الورد يتفاضل في شدة الصبغ وضعفه حتى يقرب من البياض  : ومنه الوردي

  . وأردأ ألوانه الوردي الذي يضرب إلى البياض والسماقي الذي يضرب إلى السواد

وهو أشده صفرة وأآثره شعاعًا وماء وأقواها شعاعًا ومنه الذآر وهو أثقل من الضرب الثاني األصفر وأعاله الجلناري 
  . المهاني وأقل شعاعًا وأصلب حجرًا وهو أدون أصناف الياقوت وأقلها ثمنًا

  . وأجود الياقوت األحمر البهرماني والرماني والوردي النير المشرق اللون الشفاف الذي ال ينفذه البصر بسرعة

  . شعرة وهي شبه تشقيق يرى فيه والسوس وهو خروق توجد فيه باطنة ويعلوها شيء من ترابية المعدنوعيوبه ال

  . ومن أرادأ صفاته قبح الشكل

أنه   : أنه يقطع آل الحجارة آما يقطعها الماس وليس يقطعه هو على أي لون ومن خواصه أيضًا  : ومن خواص الياقوت
ى به جميع األحجار بل طريق جالئه أن يكسر الجزع اليماني ويحرق حتى يصير ال ينحك على خشب العشر الذي تجل

آالنورة ثم يسحق بالماء حتى يصير آأنه الغراء ثم يحك على وجه صفيحة من نحاس حجر الياقوت فينجلي ويصير من 
  . أشد الجواهر صقالة

ن سائر األحجار المساوية له في المقدار وأنه أنه ليس لشيء من األحجار المشفة شعاع مثله وأنه أثقل   : ومن خواصه
يصبر على النار فال يتكلس بها آما يتكلس غيره من الحجرة النفيسة وإذا خرج من النار برد بسرعة حتى إن اإلنسان 

يضعه في فيه عقب إخراجه من النار فال يتأثر به إال أن لون غير األحمر منه آالصفر وغيرها يتحول إلى البياض أما 
حمرة فإنها تقوى بالنار بل إذا آان في الفص نكتة حمراء فإنها تتسع بالنار وتنبسط في الحجر بخالف النكتة السوداء ال

  . فيه فإنها تنقص بالنار فما ذهبت حمرته بالنار فليس بياقوت بل ياقوت أبيض مصبوغ أو حجر يشبه الياقوت

نه صاحبه أن يصيبه الطاعون إذا ظهر في بلد هو فيه وأنه يعظم ال أن التختم به يم  : ومن منافعه ما ذآره أرسطاطاليس
بسه في عيون الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج وتتيسر له أسباب المعاش ويقوي قلبه ويشجعه وأن الصاعقة ال تقع 
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  . على من تختم به

وإذا وضع تحت اللسان  . تختم بهوإذا وضع تحت اللسان قطع العطش ويقوي قلبه ويشجعه وأن الصاعقة ال تقع على من 
  . قطع العطش

  . وامتحانه أن يحك به ما يشبهه من األحجار فإنه يجرحها بأسرها وال تؤثر هي فيه

وقيمة األحمر الخالص على ما جرى عليه العرف بمصر والعراق أن الحجر إذا آان زنته نصف درهم   : قال التيفاشي
الخالص والحجر الذي زنته درهم قيمته ستة عشر دينارًا والحجر الذي زنته مثقال آانت قيمته ستة مثاقيل من الذهب 

قيمته بدينارين القيراط والحجر الذي زنته مثقال وثلث قيمته ثالثة دنانير القيراط إلى ثالثة ونصف ويزيد ذلك بحسب 
من الذهب إذا آان بهرمانًا نهاية في  زيادة لونه ومائيته وآبر جرمه حتى ربما بلغ ما زنته مثقال من جيده مائة مثقال

الصبغ والماءة والشعاع قد نقص منه بالحك آثير من جرمه وقيمة األصفر منه زنة آل درهم بدينارين وقيمة األزرق 
  . والماهاني آل درهم بأربعة دنانير وقيمة األبيض على النصف من األصفر

  . القرب من المعدن والبعد عنهويختلف ذلك بالزيادة والنقص في الصبغ والمائية مع 

أنه آان عندهم حجر ياقوت أحمر في صورة هالل زنته أحد عشر   : وقد ذآر ابن الطوير في ترتيب مملكة الفاطميين
  . مثقاًال ال يعرف بالحافر يجعل على جبين الخليفة بين عينيه مع الدرة المتقدمة الذآر عند رآوبه

وانعقاده في األصل ليكون ياقوتًا إال أنه أبعده عن الياقوتية علل من اليبس والرطوبة  : سالصنف الثالث البلخش قال بلينو
  . وغيرهما وآذلك سائر األحجار الحمر

  . ومعدن البلخش الذي يتكون فيه بنواحي بلخشان

  . بذخشان بذال معجمة وهي من بالد الترك تتاخم الصين  : والعجم تقول

رني من رأى معدنه من التجار أنه وجد منه في المعدن حجرًا وفي باطنه ما لم يكمل طبخه وانعقاده وأخب  : قال التيفاشي
  . أحمر معقرب وأخضر زبر جدي وأصفر واألحمر أجوده  : بعد والحجر مجتمع عليه وهو على ثالثة أضرب

ه به في الصبغ والمائية والشعاع ال وليس لجميعه شيء من خواص الياقوت ومنافعه وإنما فضيلته تشبه  : قال التيفاشي
  . غير

  . وقيمته في الجملة غالبًا على النصف من قيمة الياقوت الجيد  : قال

وهو ال يؤخذ من معدنه إال بتعب آثير وإنفاق زائد وقد ال يوجد بعد التعب واإلنفاق ولهذا عز   : قال في مسالك األبصار
  . األعناق إلى التحلي بهوجوده وغلت قيمته وآثر طالبه والتفتت 

وأنفس قطعه وصلت إلى بالدنا من البلخش قطعه وصلت مع تاجر في أيام العادل آتبغا وأحضرت إليه وهو   : قال
بدمشق وآانت قطعه جليلًة مثلثة على هيئة المشط العودي وهي في نهاية الحسن وغاية الجودة زنتها خمسون درهمًا آاد

  : لصاحب نجم الدين الحنفي الجوهري وسأله عن قيمتها فقال له نجم الدين الجوهريالمجلس يضيء منها فأحضر ا
إنمايعرف قيمتها من رأى مثلها وأنا وأنت والسلطان ومن حضر لم نر مثلها فكيف نعرف قيمتها فأعجب بكالمه وصالح

  . عليها صاحبها

ال أن األعراض المقتصرة به أقعدته عن الياقوتية ولذلك وهو في معنى الياقوت إ  : الصنف الرابع عين الهر قال التيفاشي
ولم أجده في   : إنما يوجد في معدن الياقوت المتقدم ذآره وتخرجه الرياح والسيول آما تخرج الياقوت على ما تقدم قال

ة إال أنه آتب األحجار وآأنه محدث الظهور بأيدي الناس والغالب على لونه البياض بإشراف عظيم ومائية رقيقة شفاف
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ترى في باطنه نكتة على قدر ناظر الهر الحامل للنور المتحرك في فص مقلته وعلى لونه على السواد وإذا تحرك الفص
إلى جهة تحرآت تلك النكتة بخالف جهته فإن مال إلى جهة اليمين مالت النكتة إلى جهة اليسار وبالعكس وآذلك األعلى 

  . عين الهر  : ل جزء ظهرت تلك النكتة في آل جزء من أجزائه ولذلك يسمىواألسف وإن آسر الحجر أو قطع على أق

وأجوده ما اشتد بياض أبيضه وشفيف وآثرت مائية النكتة التي فيه مع سرعة حرآتها وظهرو نورها وإشراقها وال 
  . يخفى أن حسن الشكل وآير الجرم يزيدان في قيمته آسائر األحجار

  . من منافعه عند الجمعور أنه يحفظ حامله من أعين السوء والمشهور  : قال التيفاشي

أنه يجمع سائر الخواص التي في الياقوت البهرماني في منافعه ويزيد عليه بأال ينقص  : ونقل عن بعض ثقات الجوهريين
لقتلى رى مال حامله وال تعتبريه اآلفات وأنه إذا آان في يد رجل وحضر مصاف حرب وهزم حزبه فألقى نفسه بين ا

آل من يمر به من أعدائه آأنه مقتول متشحط في دمه وأن ثمنه بالهند مع قرب معدنه أغلى من ثمنه ببالد المغرب بكثير
لعلمهم بخواصه وقيمته تختلف بحسب الرغبة فيه وإذا وقع ببالد المغرب بيع المثقال منه بخمسة دنانير ويزيد على ذلك 

  . بحسب الغرض

بعض التجار أن حجرًا منه بيع في المعبر من بالد الهند بمائة وخمسين دينارًا وأنه بيع منه حجر  وذآر التيفاشي عن
  . ببالد الفرس بسبعمائة دينار

وابتدأ في معدنه لينعقد ذهبًا فأبعدته العوارض عن ذلك وهو   : الصنف الخامس الماس قال بلينوس في آتاب األحجار
أحدهما   : ذآره وتخرجه الرياح والسيول من معدنه آما تخرج الياقوت وهو ضربانيتكون في معدن الياقوت المقدم 

أبيض شديد البياض يشبه البلور يسمى البلوري لذلك والثاني يخالط بياضه صفرة فيصير آلون الزجاج الفرعوني ويعبر
  . بالزيتي  : عنه

  . الجوزة ولم أر أعظم من ذلكوالذي عاينته من هذا الحجر ما بين الخردلة إلى   : قال الكندي

أنه بقطع آل حجر يمر عليه وإذا وضع على سندال حديد ودق بالمطرقة لم ينكسر وغاص في وجه   : ومن خواصه
السندال والمطرقة وآسرهما وال يلتصق بشيء من األجساد إال هشم ويمحو النقوش التي في األحجار آلها وإنما يكسر 

جعل داخل شيء من الشمع ويدخل في أنبوب قصب وينقر بمطرقة أو غيرهما أن يجعل أحدهما أن ي  : بأحد طريقين
داخل شيء من الشمع ويدخل في أنبوب قصب وينقر بمطرقة أو غيرها برفق بحيث ال يباشر جسمه الحدي فينكسر 

  . حينئذ أو يجعل في أسرب وهو الرصاص ويفعل به ذلك فيكسر أيضًا

هي أآله فما سقطت منه قطعة صغيرة إال سقط عليها الذباب وابتلعها أو طار بها ومتى أن الذباب يشت  : ومن خواصه
  . ابتلع منه اإلنسان قطعه ولو أصغر ما يكون حرقت أمعاءه وقتلته على الفور

  . وبينه وبين الذهب محبة يتشبث به حيث آان  : قال أرسطو طاليس

ثالث زوايا   : وايا قائمة الرأس ست زوايا وثمان زوايا وأآثر وأقلهأن آل قطعة تؤخذ منه تكون ذات ز  : ومن خاصته
وإذا آسر ال ينكسر إال مثلثًان وبه يثقب الدر والياقوت والزمرد وغيرها من جميع ما ال يعمل فيه الحديد من األحجار 

وضيقه ثم يثقب به فيثقبآما يثقب الحديد الخشب بأن يرآب في رأس مقار حديد منه قطعة بقدر ما يراد من سعة الثقب 
  . بسرعة

أن من آأنبه الحصاة الحادثة في المثانة في مجرى البول إذا أخذ حبة من هذا   : ومن منفعته فيما ذآره أرسطو طاليس
  . الحجر وألصقها في مرود نحاس بمصطكى إلصاقًا محكمًا ثم أدخل المرود إلى الحصاة فإنها تثقبها

  . وبذلك عالجت وصيفًا الخادم حصاة أصابته وامتنع من الشق عليها بالحديد  : قال أحمد بن أبي خالد
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  . وإذا علق على البطن من الخارج نفع من المغس الشديد ومن فساد المعدة  : وقال ابن بوسطر

  . وقيمته الوسطى فيما ذآره التيفاشي أن زنة قيراط منه بدينارين

نه ببغداد المثقال بثمانين دينارًا وأرخص ما شاهد منه ببغداد أيضًا المثقال بخسمة أن إغلى ما شاهد م  : ونقل عن الكندي
عشر دينارًا وأنه إذا بدرت منه قطعة آبيرة تصلح لفص قدر نصف مثقال يضاعف ثمنها على ما هو قدر الخردلة أو 

  . الفلفلة ثالثة أضعاف وأربعة وخسمة

والزمرد ابتدأ لينعقد ياقوتًا وآان لونه أحمر إال أنه   : والمهملة قال بلينوس الصنف السادس الزمرد يقال بالذال المعجمة
  . لشدة تكاثف الحمرة بعضها على بعض عرض له السواد وامتزجت الحمرة والسواد فصار لونه أخضر

وبينه وبين   : ومعدنه الذي يتكون فيه في التخوم بين بالد مصر والسودان خلف أسوان من بالد قال في مسالك األبصار
قوص ثمانية أيام بالسير المعتدل وال عمارة عنده وال حوله وال قريبًا منه والماء عنده على مسيرة نصف يوم أو أآثر 

  . في موضع يعرف بغدير أعين

فمنه ما يوجد قطعًا صغارًا آالحصى منبثة في تراب المعدن وهي الفصوص وربما أصيب العرق منه متصًال فيقطع 
  . قصب وهو أجودهوهو ال

  . وتلك العروق منبثة في حجر أبيض تستخرج منه بقطع الحجر  : قال في مسالك األبصار

  . ويوجد على بعضه تربة آالكحل الشديد السواد وهو أشده خضرة وأآثره ماء  : قال التيفاشي

رحمه اهللا لما استولى على قصر  إن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب  : وقد ذآر المؤيد صاحب حماه في تاريخه
  . الفاطميين بعد موت العاضد وجد فيه قصبة من زمرد طولها أربعة أذرع أو نحوها

األول الذبابي وهو شديد الخضرة ال يشوب خضرته شيء آخر من األلوان من صفرة وال سواد  : وهو على ثالثة أضرب
ذبابيًا لمشابهة لونه في الخضرة لون آبار الذباب األخضر   : مىوال غيرهما حسن الصبغ جيد المائية شديد الشعاع ويس

  . الربيعي وهو من أحسن األلوان خضرة وبصيصًا

  . وهو أقل من القليل بل ال يكاد يوجد  : قال في مسالك األبصار

  . الثاني الريحاني وهو مفتوح اللون شبيه بلون ورق الريحان

  . بون األخضرالرابع الصابوني ولونه آلون الصا

وإذا استخرج الزمرد من المعدن جعل في زيت الكتان ثم لف في قطن وصر في خرقة آتان   : قال في مسالك األبصار
  . ونحوها ولم يزل العمل في هذا المعدن إلى أثناء الدولة الناصرية محمد بن قالون فترك لكثرة آلفته

  . بكبر الجرم واستواء القصبة وعدم االعوجاج فيهاالذبابي ويزداد حسنه   : وأفضل أنواعه وأشرفها

اختالف الصبغ بحيث يكون موضع منه مخالفًا للموضع اآلخر وعدم االستواء في الشكل والتشعير   : ومنعيوب الذبابي
ضرة وهو شبه شقوق خفية إال أنه ال يكاد يخلو منه والرخاوة وخفة الوزن وشدة المالسة والصقال والنعومة وزيادة الخ

  . والمائية إذا رآب على البطانة وهو ينحل بالنار ويتكلس فيها وال يثبت ثبات الياقوت

أن األفاعي إذا نظرت إليه ووقع بصرها عليه انفقأت عيونها قال  : ومن خاصية الذبابي التي امتاز بها عن سائر األحجار
ى وجعلتها في طشٍت وألصقته بشمع في رأس سهم وقد جربت ذلك في قطعة زمرد ذبابي خالص فحصلت أفع  : التيفاشي
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وقربته من عينها فسمعت قعقعة خفية آما في قتل صؤابٍة فنظرت إلى عينيها فإذا هما قدر برزتا على وجهها وضعفت 
  . حرآتها وبهذه الخاصة يمتحن الزمرد الخالص من غيره آما يمتحن الياقوت بالصبر على النار

نظره أذهب عن بصره الكالل ومن تختم به دفع عنه داء الصرع إذا آان قد لبسه قبل ذلك  أن من أدمن  : ومن منافعه
ومن أجل ذلك آانت الملوك تعلقه على أوالدها وإذا آان في موضع لم تقربه ذوات السموم وإذا سحل منه وزن ثمان 

لدم أو إسهاله منع من ذلك وإذا علقشعيرات وسقيته شارب السم قبل أن يعمل السم فيهن خلصته منه وإذا تختم به نفث ا
  . على المعدة من خارج نفع من وجعها وشرب حكاآته ينفع من الجذام

أربعة دنانير القيراط ويتضاعف بحسب آبره وينقص بحسب صغره  : وقيمة الذبابي الخالص في الحجر الذي زنته درهم
  . في الكبير والصغير والمعوج والمستقيمإال أنه ال ينقص بالصغر نقص غيره من األحجار لوجود خاصيته 

  . أما بقية أضناف الزمرد فإنه ال يعتد بها لعدم المنافع الموجودة في الذبابي

الصنف السابع الزبرج وهو حجر أخضر يتكون في معدن الزمرد ولذلك بظنه آثير من الناس نوعًا منه إال أنه أقل 
  . وجودًا من الزمرد

ا في هذا الزمان فإنه ال يوجد في المعدن أصًال وإنما الموجود منه بأيدي الناس فصوص تستخرج أم  : قال التيفاشي
األخضر المعتدل الخضرة الحسن   : بالنبش من اآلثار القديمة باإلسكندرية وذآر أنه رأى منه فصًا في يد رجل وأجوده

فتوح اللون وليس فيه شيء من خواص الزمرد إالالمائية الرقيق المستشف الذي ينفذه البصر بسرعة ودونه األخضر الم
  . أن إدمان النظر إليه يجلو البصر

  . وقيمة خالصه نصف درهم بدينار

الصنف الثامن الفيروذج وهو حجر نحاسي يتكون في معادن النحاس من األبخرة الصاعدة منها إال أنه ال يوجد في 
ور ومنه يجلب إلى سائر البلدان ومنه نوع آخر يوجد في نشاور إال جميع معادن النحاس ومعدنه الذي يوجد فيه بنيساب

  . أن النيسابوري خير منه

  . بسحاقي وخلنجي والخالص منه العتيق هو البسحاقي  : وهو ضربان

األزرق الصافي اللون المشرق الصفاء الشديد الصقالة المستوي الصبغ وأآثر ما يكون فصوصًا وذآر الكندي   : وأجوده
  . نه رأى منه حجرًا زنته أوقية ونصفأ

أنه يضفو بصفاء الجو ويكدر بكدرته وإذا مسه الدهن أذهب حسنه وغير لونه والعرق يطفئ لونه والمسك  : ومن خاصته
إذا باشره أفسده وأذهب حسنه وإذا وضع الفص الجيد منه إلى جانب ما هو دونه في الجودة أذهب بهجته وإذا وضع إلى

  . نج غلب الدهنج على لونه فأذهب بهجته ولو آان الفص الفيروزج في غاية الحسن والجودةجانب الده

  . أنه يجلو البصر بالنظر إليه وإذا سحق وشرب نفع من لدغ العقارب  : ومن منافعه

وثمن اآلخر  وقيمته تختلف باختالف الجودة اختالفًا آثيرًا فربما آان الفصان منه زنتهما واحدة وثمن أحدهما دينار
  . درهم

  . فالخلنجي الجيد على النصف من البسحاقي الجيد  : وبالجملة

وأهل المغرب أآثر الناس له طلبًا وأشدهم في ثمنه مغاالة وربما بلغوا بالفص منه عشرة دنانير مغربية   : قال التيفاشي
  . ويحرصون على التختم به وربما زعموا أنه يدخل في أعمال الكيمياء
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أنه أيضًا حجر نحاسي يتكون في معادن النحاس يرتفع من أبخرتها   : الصنف التاسع الدهنج وقد ذآر أرسطو طاليس
  . ويتعقد لكنه ال يوجد في جميع معادن آرمان وسجستان من بالد فارس

  . ومنه ما يؤتى به من غار بني سليم من برية المغرب في مواضع أخرى آثيرة  : قال

وهي اإلفرندي والهندي والكرماني والكرآي وأجوده الجملة األخضر المشبع الخضرة الشبيه اللون  : ه أربعةوأجود أنواع
  . بالزمرد معرق بخضرة حسنة فيه أهلة وعيون بعضها من بعض حسان وأن يكون صلبًا أملس يقبل الصقالة

نصب للسكاآين ومرت عليه أعداد سنين ذهب أنه يفه رخاوة بحيث أنه إذا صنع منه آنية أو   : ومن خاصته في نفسه
نوره لرخاوته وانحل ولذلك إذا حك انحك سريعًا وإذا خرط خرزًا أو أواني أو غير ذلك آان في خرطه سهولة وإذا نقع 

  . في الزيت اشتدت خضرته وحسن فإن غفل عنه حتى يطول لبثه في الزيت مال إلى السواد

مواضع لدغ العقرب سكنه بعض السكون وإذا سحق منه شيء وأذيب بالخل ودلك به  انه إذا مسح به على  : ومن منافعه
  . موضع القوبة الحادثة من المرة السوداء أذهبها

ومن عجيب خواصه أنه إذا سقي من سحالته شارب سم نفعه بعض النفع وإن شرب منه من لم يشرب سمًا آان سمًا 
ه سمًا ال يبرأ سريعًا ال سيما إذا حك بحديدة ومن أمسكه في فيه مصه مفرطًا ينفط األمعاء ويلهب البدن ويحدث في

  . أضربه

  . وقيمته ن األفريدي الخالص منه آل مثقال بمثقالين من الذهب ويوجد منه فصوص وغيرها

  . انه رأى منه صحفة تسع ثالثين رطًال  : وقد ذآر يعقوب بن إسحاق الكندي

وهو حجر بورقي وأصله اليوقوتيه إال أنه قعدت به أعراض عن بلوغ رتبة الياقوت   : وسالصنف العاشر البلور قال بلين
أصحهما أنه من الجوهر النفس آالياقوت ونحوه   : وقد اختلف أصحابنا الشافعية رحمهم اهللا في نفاسته على وجهين

  . والثاني أنه ليس بنفيس ألن نفاسته في صنعته ال في جوهره

ا برية العرب من أرض الحجاز وهو أجوده ومنه ما يؤتي به من الصين وهو دونه ومنه ما يكون ويوجد بأماآن منه
  . ببالد الفرنجة وهو في غاية الجودة ومنه معادن توجد بأرمينية تميل إلى الصفرة الزجاجية

فيه تشعيرًا وآثر عندهمأنه ظهر في زمنه معدن منه بالقرب من مراآش من المغرب األقصى إال أن   : وقد ذآر التيفاشي
أن بالقرب من غزنة من بالد الهند   : حتى فرش منه لملك المغرب مجلس آبير أرضًا وحيطانًا ونقل عن بعض التجار

على مسيرة ثالثة عشر يومًا منها بينها وبين آاشغر جبلين من بلور خالص مطلين على واٍد بينهما وأنه يقطع في الليل 
  . عليه الشمس بالنهار في األعينلتأثير شعاعه إذا طلعت 

أصفاه وأنقاه واشفه وأبيضه وأسلمه من التشعير فإن آان مع ذلك آبير الجرم آنية أو غيرها آان غاية في   : وأجوده
  . نوعه

  . أن في البلور قطعًا تخرج آل قطعة منه من المعدن أآبر من مائة من  : وقد ذآر الكندي

بقصر شهاب الدين الغوري صاحب غزة أربع خواب للماء آل خابية تسع ثالث روايا ماء على  أنه آان  : ونقل التيفاشي
محامل من بلور آل محمل ما بين ثالثة قناطير إلى أربعة وذآر أيضًا أنه رأى منه صورة ديك مخروط من صنعة 

  . الفرنج إذا صب فيه الشراب ظهر لونه في أظفار الديك

ذا استقبل به الشمس ووجه موضع الشعاع الذي يخرج منه إلى خرقة سوداء احترقت وظهر أنه إ  : ومن خاصته أيضًا
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  . فيها النار

  . أن من تختم به أو علقه عليه لم ير منام سوء  : ومن منافعه

  . وقيمته تختلف بحسب آبر آنيته وصغرها وإحكام صنعتها

إذا آانت شديدة الصفاء سالمة من التشعير تساوي عشرة دنانير  وبالجملة فالقطعة التي تحمل منه رطًال  : قال التيفاشي
  . مصرية

الصنف الحادي عشر المرجان وهو حجر أحمر في صورة األحجار المتشعبة األغصان ومعدنه الذي يتكون فيه بموضع
ية مثقلة بالرصاص من بحر القلزم بساحل إفريقية يعرف بمرسى الخرز ينبت بقاعه آما ينبت النبات وتعمل له شباك قو

  . وتدار عليه حتى يلتف فيها ويجذب جذبًا عنيفًا فيطلع فيها المرجان

  . وربما وجد ببعض بالد الفرنجة إال أن األآبر واألآثر واألحسن بمرسى الخرز ومنه يجلب إلى بالد المشرق

المعجون بالماء على رخامة فيظهر وألهل الهند فيه رغبة عظيمة وذا استخرج حك على مسن الماء ويجليى بالسنباذج 
  . لونه ويحسن ويثقب بالفورذ أو الحديد السمقى

وأجوده ما عظم جرمه واستوت قصباته واشتدت حمرته وسلم من التسويس وهو خروق توجد في باطنه حتى ربما آان 
ال سبيل إلى سالمته من العقد ما مال منه إلى البياض أو آثرت عقده وآان فيه تشطيب و  : منه شيء خاٍو آالعظم واردؤه

  . الوجود التشعب فيه فإن اتفق أن تقع منه قطعة مصمتة مستوية ال عقد فيا وال تشطيب آانت في نهاية الجودة

  . وقد يوجد منه قطع آبار فتحمل إلى صاحب إفريقية فيعمل له منها دوي وأنصبة سكاآين

في عرض ثالث أصابع وارتفاع مثلها بغطائها في غاية الحمرة رأيت منها محبرة طول شبر ونصف   : قال التيفاشي
  . وصفاء اللون

أنه آان لخلفاء الفاطميين دواة من المرجان   : وقد ذآر ابن الطوير في تاريخ الدولة الفاطمية بالديار المصرية وترتيبها
ره في الكالم على المسالك والممالك تحمل مع الخليفة إذا رآب في المواآب العظام أمام راآب على فرس آما سيأتي ذآ

  . في المقالة الثانية فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

أنه إذا ألقى في الخل الن وأبيض وإن طال مكثه فيه انحل وإذا تخذ منه خاتم أو غيره ولبس   : ومن خاصته في نفسه
ل الخمر الحاذق يومًا وليلة أو يومين جميعه بالشمع ثم نقش في الشمع بإبرة بحيث ينكشف جرم المرجان وجعل في خ

  . وليلتين ثم أخرج وأزيل عنه الشمع ظهرت الكتابة فيه حفرًا بتأثير الخل فيه وبقية الخاتم على حاله لم يتغير

أنه إذا علق على المصروع أو من به النقرس نفعه وإن أحرق واستن به زاد في بياض  : ومن منافعه فيما ذآره اإلسكندر
  . ن وقلع الحفر منها وقوى اللثة وطريق أحراقه أن يجعل في آوز فخار ويطين رأسه ويوضع في تنور ليلةاألسنا

وإذا سحق وشربه من به عسر البول نفعه ذلك ويحلل أورام الطحال بشربه وإذا علق على المعدة نفع من جميع عللها 
مع دانق ونصف صمغ عربي ببياض البيض وشرب آما في الزمرد وإذا أحرق على ما تقدم وشرب منه ثالثة دوانق 

  . بماء بارد نفع من نفث الدم

وقيمته بإفريقية غشيما الرطل المصري من خمسة دنانير إلى سبعة مغربية وهي بقدر دينارين إلى ما   : قال التيفاشي
حمل إلى سائر البالد يقاربهما من الذهب المصري وباإلسكندرية على ضعفي ذلك وثالثة أضعافه ومن اإلسكندرية ي
  . ويختلف سعره بحسب قرب البالد وبعدها وقلته وآثرته وصغره وجودته ورداءته وحسن صنعته
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  . الصنف الثاني عشرالبادزهر الحيواني وهو حجر خفيف هش

ء له وأصل تكونه في الحيوان المعروف باأليل بتخوم الصين وإن هذا الحيوان هناك يأآل الحيات قد اعتاد ذلك غذا
 : فيحدث عن ذلك وجود هذا الحجر منه على ما سيأتي بيانه وقد اختلف الناس في أي موضع يكون من هذا الحيوان فقيل

إنه يتكون في مآقي عينيه من الدموع التي تسقط من عينيه عند أآل الحيات ويتربى الحجر حتى يكبر فيحتك فيسقط عنه 
  . في مرارته  : ويستخرج منه وقيليكون في قلبه فيصاد ألجله ويذبح   : وقيل

  . األصفر واألغبر المشرب بالحمرة والمشرب بالبياض  : وله ألوان آثيرة منها  : قال أرسطاطاليس

  . وأعظم ما يوجد منه من مثقال إلى ثالثة مثاقيل

ما في اللؤلؤ وبه نقط الخالص األصفر الخفيف الهش ويستدل على خلوصه بكونه ذا طبقات رقاق متراآبة آ  : وأجوده
  . خفية سود وأن يكون أبيض المحك مر المذاق

وآثيرًا ما يغش فتصنع حجارة صغار مطبقة من أشياء مجموعة تشبه شكل البادزهر الحيواني ولكنها   : قال التيفاشي
أصفر أو اغبر   : الصتتميز عن البادزهر الحقيقي بأن المصنوع أغبر آمد اللون ساذج غير منقط والبادزهر الحقيقي الخ

بصفرة فيه نقط صغار آالنمش وطبقاته أرق من طبقات المصنوع بكثير وهو أحسن من المصنوع وأهش ومحكه 
  . أبيض

  . ن احتكاآه باألجسام الخشنة يخشنه ويغير لونه وسائر صفاته حتى ال يكاد يعرف  : ومن خاصته في نفسه

ه فجعله مع ذهب في آيس وسافر به فاحتك بالذهب فتغير لونه ونقص وزنه أنه آان معه حجر من  : وقد ذآر التيفاشي
دفع السموم القاتلة وغير القاتلة حارة آانت أو باردة   : حتى ظن أنه غير عليه وأنه ربطه بعد ذلك في خرقة ومن منافعه

ار ما يقوم مقامه في دفع من حيوان آانت أو من نبات وأنه ينفع من عض الهوام ونهشها ولدغها وليس في جميع األحج
  . السموم

النافي للسم فإذا شرب منه المسموم من ثالث شعيرات إلى اثنتي عشرة شعيرة مسحوقة   : إن معنى لفظ بادزهر  : قد قيل
  . أو مسحولة أو محكوآة على المبرد بزيت الزيتون أو بالماء أخرج السم من جسده بالعرق وخلصه من الموت

  . ى موضع النهشة جذب السم إلى خارج وأبطل فعلهوإذا سحق وذر عل

وإن حك منه على مسن في آل يوم وزن نصف دانق وسقيته الصحيح على طريق االستعداد واالحتياط   : قال ابن جمع
  . قاوم السموم القتالة ولم تخش له غائلة وال إثارة خلط

لك الفص على موضع اللدغة من العقارب وسائر ومن تختم منه بوزن اثنتي عشرة شعيرة في فص خاتم ثم وضع ذ
  . الهوام ذوات السموم نفع منها نفعًا بينًا وإن وضع على فم الملدوغ أو من سقي سمًا نفعه

هذه هي األحجار النفيسة الملوآية التي تلتفت الملوك إليها وتعتني بشأنها أما غيرها من األحجار آالبنفش والعقيق   : قلت
يس اليشم السبجن والالزورد وغيرها مما ذآره المصنفون في األحجار فال اعتداد به وال نظر إليه الجزع والمغناط

  . ولذلك أهملت ذآره

  : نفيس الطيب ويحتاج الكاتب إلى وصفه عند وصوله في هدية وما يجري مجرى ذلك والمعتبر منه أربعة أصناف
  . الصنف األول المسك وهو أجلها

وأصل المسك من دابة ذات أربع أشبه شيء بالظبي   : التميمي المقدسي في آتابه طيب العروس قال محمد بن أحمد
قرنان غير أن له نابين رقيقين أبيضين في فكه األسفل خارجين من فيه قائمين في   : لها قرن واحد وقيل  : الصغير قيل
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  . وجهه آالخنزير

تمع من جسمها إلى سرتها بمنزلة المواد التي تنصب إلى األعضاءوهو فضل دموي يج  : قال بعض أهل المعرفة بالمسك
في آل سنة في وقت معلوم فيقع الورم في سرتها ويجتمع إليها دم غليظ أسود فيشتد وجعها حتى تمسك عن الرعي 

  . وورود المياه حتى يسقط عنها

المسك فيها دم عبيط وهي النوافج فإن آانت إن تلك الظباء تصاد وتذبح وتؤخذ سررها بما عليها من الشعر و  : ثم قيل
النافجة آثيرة الدم اآتفي بما فيها وإن آانت واسعة قليلة الدم زيد فيها من غيرها ويصب فيها الرصاص المذاب وتحاط 
بالخوص وتعلق في حلق مستراح أربعين يومًا ثم تخرج وتعلق في موضع آخر حتى يتكامل جفافها وتشتد رائحتها ثم 

إنه يبنى لهذه الظباء حين يعرض لها هذا العارض بناء   : نوافج في مزاود صغار وتخطيها التجار وتحملها وقيلتصير ال
آالمنارة في طول عظم الذراع لتأتي الظباء فتحك سررها بذلك البناء فتسقط النوافج حتى إنه يوجد في تلك المراغة 

  . ألوف من النوافج ما بين رطب وجامد

هذه الظباء توجد بمفازات بين الصين وبين التبت والصغد من بالد الترك وإن أهل التبت يلتقوطون ما قرب إن   : ثم قيل
  . إن المسك يحمل إلى التبت من أرض بينها وبين التبت مسيرة شهرين  : إليهم قد قيل

وجوده فيها وإما باعتبار مصيره وبالجملة فإنه تختلف أسماء أنواعه باختالف األماآن التي ينسب إليها إما باعتبار أصل
  . إليها

ما طاب مرعى ظبيه ومرعى ظبائه النبات الذي يتخذ منه الطيب آالسنبل ونحوه وال يخفى أن   : وأجوده في الجملة
  . بعض نبات الطيب أطيب رائحة من بعضن حتى يقال إن منه ما رائحته آرائحة المسك

  . نونته عنهما آمل في الظبي قبل بي  : وقيل أجوده

وأجود المسك في الرائحة والنظر ما آان تفاحياص تشبه رائحته رائحة التفاح اللبناني وآان لونه   : وقال أحمد بن يعقوب
يغلب عليه الصفرة ومقاديره وسطًا بين الجالل والرقاق ثم ما هو أشد سوادًا منه إال أنه يقاربه في الرأي والمنظر ثم ما 

  . وهو أدناه قدرًا وقيمًةهو أشد سوادًا منه 

أحدهما ال يفسد بطول المكث والثاني   : أن من المسك صنفين آخرين يتخذان من نبات أرض  : قال وبلغني عن تجار الهند
  . يفسد بطول لمكث والمشهور منه عشرة أصناف

التبتي وهو ما   : األول  : به أحمدونحن نوردها على ترتيبها في الفضل مقدمًا منها في الذآر األفضل فاألفضل على ما رت
  . حمله التجار من التبت إلى خراسان على الظهر لطيب مرعاه وحمله في البردون البحر

  . الصغدي وهو ما حمل من الصغد من بالد الترك على الظهر إلى خراسان  : الثاني

تي ولما يلحقه منعفونه هواء البحر بطول مكثهالصيني وإنما نقصت رتبته ألن مرعاه في الطيب دون مرعى التب  : الثالث
ما يؤتى به من خانفو وهي مدينة الصين العظمى وبها ترسو مراآب تجار المسلمين ومنها يحمل  : فيهز وأفضل الصيني

في البحر إلى بحر فارس فإذا قرب من بلد األبلة ارتفعت رائحته وإذا خرج من المرآب جادت رائحته وذهبت عنه 
  . بحررائحة ال

الهندي وهو ما يحمل من التبت إلى الهند ثم يحمل إلى الدبيل ثم يحمل في البحر إلى سيراف من بالد العجم   : الرابع
وعمان من البحرين وعدن من اليمن وغيرها من النواحي وسبب انحطاط رتبته عن الصيني وإن آان من جنس التبتي 

أنه إذا حمل إلى الهند أخذه آفرة الهند فلطخوه على أصنامهم من   : عوديمع أنه اقرب مسافًة من الصيني ما ذآره المس
العام إلى العام ثم يبدلونه بغيره ويبيعه سدنة األصنا فبطول مكثه على األصنام تضعف رائحتحه على أن محمد بن 
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  . العاباس قد فضل الهندي على الصيني لقرب مسافة حمله في البحر

  . ى به منبلد تسمى قنبار بين الصين والتبتالقنباري ويؤت  : الخامس

  . وهو مسك جيد إال أنه دون التبتي في القيمة والجوهر واللون والرائحة  : قال أحمد بن يعقوب

  . وربما غالطوا به فنسبوه إلى التبتي  : قال

هو التتر وهو بطيء الظغرغزي وهو مسك رزين يضرب إلى السواد يؤتى به من أرض الترك الطغرغز و  : السادس
  . السحق وال يسلم من الخشونة إال أنهم ربما غالطوا به أيضًا

  . القصاري ويؤتى به من بلد يقال لها القصار بين الهند والصين  : السابع

  . وقد يلحق بالصيني إال أنه دونه في الجوهر والرائحة والقيمة  : قال ابن يعقوب

  . ر حسن الرائحة يشابه التبتي إال أن فيه بزعارةالجزيري وهو مسك أصف  : الثامن

  . الجبلي وهو مسك يؤتى به من السند من أرض الموليان وهو آبير النوافج حسن اللون إال أنه ضعيف الرائحة  : التاسع

هم واحد العصماري وهو أضعف أصناف المسك آلها وأدناها قيمة يخرج من النافجة التي زنتها أوقية زنة در  : العاشر
  . من المسك

أما المسك الداري فإنه منسوب إلى دارين وهي جزيرة في بحر فارس معدودة من بالد البحرين ترسو إليها   : قلت
  . مراآب تجار الهند ويحمل منها إلى األقطار وليست بمعدن للمسك

بع من صخور وعيون في األرض يجتمع واألصل الصحيح فيه أنه ين  : الصنف الثاني العنبر قال محمد بن أحمد التميمي
في قرار البحر فإذا تكاثف اجتذبته الدهانة التي هي فيه على اقتطافه من موضعه الذي تعلق به وطفا على وجه الماء 

وهو حار ذائب فتقطعه الريح وأمواج البحر قطعًا آبارًا وصغارًا فترمي به الريح إلى السواحل ال يستطيع أحد أن يدنو 
  . حره وفورانه فإذا أقام أيامًا وضربه الهواء جمد فيجمعه أهل السواحلمنه لشدة 

أآيال وهو فائر فر يستقر في جوفها حتى تموت فتطفو   : وربما ابتلعته سمكة عظيمة يقال لها  : قال أحمد بن يعقوب
  . لمبيلوعالعنبر السمكي والعنبر ا  : ويطرحها البرح إلى الساحل فيشق جوفها ويستخرج منها ويسمى

  . وهو في لونه شبيه بالنار رديء في الطيب للسهوآة التي يكتسبها من السمك  : قال التميمي

وربما طرح البحر القطعة العنبر فيبصرها طائر أسود آالخطاف فيرفرف عليها بجناحيه فإذا سقط عليها ليختطف   : قال
  . بالعنبر المناقيري  : يبقى منقاره ومخاليبه فيها ويعرفبمنقاره منها تعلق منقاره ومخاليبه بها فيموت ويبلى و

وألهل سواحل البحر التي يوجد بها العنبر نجب يرآبونها مؤدبة تعرف العنبر يسيرون عليها في ليالي   : قال التميمي
  . القمر على شاطئ البحر فإذا رأت العنبر وقد نام راآبها أو غفل برآت بصاحبها حتى ينزل عنها فيأخذه

األبيض وهو األشهب واألزرق والرمادي والجزازي وهو األبرش والصفايح   : وألوان العنبر مختلفة منها  : قال التميمي
  . وهو األحمر وهما أدنى العنبر قدرًا

 الشحري وهو ما يقذفه بحر الهند إلى  : األول  : وأفضل العنبر وأجوده والذي وقفت على ذآره منه ستة أضرب  : قال
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  . ساحل الشحر من أرض اليمن

  . وهو أجود أنواع العنبر وأرفعه وأفضله وأحسنة لونًا وأصفاه جوهرًا وأغاله قيمة  : قال

  . الزنجي وهو ما يقذفه بحر البربر اآلخذ من بحر الهند في جهة الجنوب إلى سواحل الزنج وما واالها  : الثاني

السالهطي قال   : لسيرافي أنه أجود العنبر وأفضله ويؤتى به منها إلى عدن الثالثوزعم الحسين بن يزيد ا  : قال التميمي
  . وأجوده األزرق الدسم الكثير الدهن وهو الذي يستعمل في الغوالي  : التميمي

المنظرالقاقلي وهو ما يؤتى به من بحر قاقلة من بالد الهند إلى عدن من بالد اليمن وهو أشهب جيد الريح حسن   : الرابع
  . خفيف وفيه يبس يسير وهو دون السالهطي ال يصلح للغوالي إال عن ضرورة وهو صالح للذرائر المكسات

الهندي وهو ما يؤتى به من سواحل الهند الداخلة ويحمل إلى البصرة وغيرها ومنه نوع يؤتى به من الهند   : الخامس
  . نهم أصحاب المراآبالكرك بالوس يأتون به إلى قرب عمان تشتريه م  : يسمى

المغربي وهو ما يؤتى به من بحر األندلس فتحمله التجار إلى مصر وهو أردأ األنواع آلها وهو شبيه في لونه   : السادس
  . بالعنبر الشحري

  . ويغالط به فيه  : قال التميمي

دابة تخرج من البحر شبيهة ببقر ومن العنبر صنف يعرف بالند ونقل عن جماعة من أهل المعرفة أن   : قال التميمي
  . الوحش فتلقيه من دبرها فيؤخذ وهو لين يمتد فما آان منه عذب الرائحة حسن الجوهر فهو أفضله وأجوده

أحدها الشحري وهو أسود فيه صفرة يخضب اليد إذا لمس ورائحته آرائحة العنبر اليابس إال أنه ال   : وهو أصناف  : قال
  . نما يستعمل في الغوالي إذا عز العنبر السالهطيبقاء له على النار وإ

  . الزنجي وهو نظير الشحري في المنظر ودونه في الرائحة وهو أسود بغير صفرة  : ومنه

  . الخمري وهو يخضب اليد وأصول الشعر خضبًا جيدًا وال ينفع في الطيب  : ومنه

  : الند وفيه بجزء من العنبر قال في نهاية األرب  : اء فإنما يقال لهأما المعروف في زماننا بالعنبر مما يلبسه النس  : قلت
المثلث وهو أجودها وأعطرها وهو يرآب من ثالثة أجزاء جزء من العنبر الطيب   : األول  : وهو على ثالثة أضرب

  . وجزء من العود الهندي الطيب وجزء من المسك الطيب

الخام الطيب عشرة مثاقيل ومن الند العتيق الجيد عشرة مثاقيل ومن العود الجيد الثاني وهو دونه أن يجعل فيه من العنبر
  . عشرون مثقاًال

الثالث وهو أدناها أن يؤخذ لكل عشرة مثاقيل من الخام عشرة مثاقيل من الند العتيق وثالثون مثقاًال من العود ومن 
  . المسك ما أحب

ي أبي عن جماعة من أهل المعرفة أنه شجر عظام تنبت ببالد الهند فمنه ما أخبرن  : الصنف الثالث العود قال التميمي
وأخبرني بعض العلماء به   : يجلب من أرض قشمير الداخلة من أرض سرنديب ومن قمار وما اتصل بتلك النواحي قال

شجار التي داخلها فيه أنه ال يكون إال من قلب الشجرة بخالف ما قارب القشر آما في األبنوس والعناب ونحوهما من األ
دهانة وما في خارجها خشب أبيض وأنه يقطع ويقلع ظاهره من الخشب األبيض ويدفن في التراب سنين حتى تأآل 

  . األرض ما داخله من الخشب ويبقى العود ال تؤثر فيه األرض
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ة مسلكها فيتكسر بعض أنه يكون في أودية بين جبال شاهقة ال وصول ألحد إليها لصعوب  : وحكى محمد بن العباس
أشجاره أو يتعفف بكثرة السيول لممر األزمان فتأآل األرض ما فيه من الخشب ويبقى صميم العود وخالصه فتجره 

  . السيول وتخرجه من األودية إلى البحر فتقذفه األمواج إلى السواحل فيلتقطه أهل السواحل ويجمعونه فيبيعونه

ب إلى ساحل الهند فيقفون على البعد بحيث ال ترى أشخاصهم ثم يطلعون ليًال ويقالك إنه يأتي به قوم في المراآ
فيضعونه بفرضة تلك البالد ويخرج أهل البلد نهارًا فيضعون بإزائه بضائع ويترآونها إلى الليل فيأتي أصحاب العود 

سمور وغيره في ساآني أقصى فمن أعجبه ما بإزاء متاعه أخذه وإال ترآه فيزيدونه حتى يعجبه فيأخذه آما يحكى في ال
  . الشمال

  . وأجود العود ما آان صلبًا رزينًا ظاهر الرطوبة آثير المائية والدهنية الذي له صبر على النار وغليان وبقاء في الثياب

رقاألسود واألزرق الذي ال بياض فيه ثم منهم من يفضل األسود على األزرق ومنهم من يفضل األز  : أما اللون فأفضله
  . على األسود

  . المندل من بالد الهند  : المندلي نسبة إلى معدنه وهو مكان يقال له  : األول  : وهو على ثمانية عشر ضربًا

وهو أرفع أنواع العود وأفضلها وأجودها وأبقاها على النار وأعبقها بالثياب على أن   : قال محمد بن العباس الخشيكي
جاهلية وألي آخر الدولة األموية وال ترغب في حمله للمرارة في رائحته إلى أن دخل الحسين التجار لم تكن تجلبه في ال

بن برمك إلى بالد الهند هاربًا من بني أمية ورأى العود المندلي فاستجاده ورغب التجار في حمله فلما غلب بنو العباس 
مًا على المنصور فرآه يتبخر بالعود القماري على بني أمية وحضر بنو برمك إليهم وقربوهم دخل الحسين بن برمك يو

فأعلمه أن عنده ما هو أطيب منه فأمره بإحضاره فأحضره إليه فاستحسنه وأمر أن يكتب إلى الهند بحمل الكثير منه 
فاشتهر بين الناس وعز من يومئذ واحتمل ما فيه من مرارة الرائحة وزعارتها ألنها تقتل القمل وتمنع من تكونه في 

  . بالثيا

  . القامروني وهو ما يجلب من القامرون وهو مكان مرتفع من الهند  : الثاني

  . اسم لشجر من العود وهو أغلى العود ثمنًا وأرفعه قدرًا  : وقيل القامرون

  . وهو قليل ال يكاد يجلب إال في بعض الحين وهو عود رطب جدًا شديد سواد اللون رزين آثير الماء  : قال التميمي

  . أنه ربما ختم عليه فانطبع وقبل الختم للينه  : وذآر الحسين بن يزيد السيرافي

  . ويكون فيه ما قيمة المن منه مائتا دينار  : قال

ريحان العود وبعضه   : السمندوري وهو ما يجلب من بالد سمندور وهي بلد سفالة الهند ويسمى لطيب رائحته  : الثالث
  . يفضل بعضًا

  . وتكون القطعة الضخمة منه منًا واحدًا  : لتميميقال ا

القماري وهو ما يجلب من قمار وهي أرض سفالة الهند وبعضه يفضل بعضًا أيضًا وتكون القطعة منه نصف   : الرابع
  . رطل إلى ما دون ذلك

م فيه ريحانية خمرة وله بقاءالقاقلي وهو ما يجلب من جزائر بحر قاقلة وهوعود حسن اللون شديد الصالبة دس  : الخامس
  . في الثياب غال أن قتاره ربما تغير على النار فينبغي أال يستقصى إلى آخره
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  . الصنفي وهو ما يجلب من بلد يقال لها الصنف ببالد الصين وهو من أحلى األعود وأبقاها في الثياب  : السادس

  . أطيب وأعب وآمن من القتار وربما قدموه على القماري أيضًا ومنهم من يفضله على القاقلي ويرى أنه  : قال التميمي

  . وأجود الصنفي األسود الكثير الماء وتكن القطعة منه منًا وأآثر وأقل  : قالوا

  . إن شجره أعظم من شجر الهندي والقماري  : ويقال

إنه صنف منه ولذلك   : ن الصنفي ويقالالصندفوري وهو ما يجلب من بالد الصندفور من بالد الصين وهو دو  : السابع
  . آانت قيمته الحقًة بقيمته وفيه حسن لون وحالوة رائحة ورزانة وصالبة إال أنه ليس بالقطع الكبار

الصيني ويؤتى به من الصين وهو عود حسن اللون أول رائحته تشاآل رائحة الهندي إال أن قتاره غير محمود   : الثامن
  . ف رطل وأآثر واقلوتكون القطعة منه نص

  . القطعي وهو عود رطب حلو طيب الرائحة وهو نوع من الصيني  : التاسع

  . القسور وهو عود رطب حلو طيب الرائحة وهو أعذب رائحة من القطعي إال أنه دونه في القيمة  : العاشر

تي فيه وهو من أعبق األعواد في الكلهي وهو عود رطب يمضغ وفيهب زعارة وشدة مرارة للدهانة ال  : الحادي عشر
  . الثياب وأبقاها

  . العوالتي وهو عود يجلب من جزيرة العوالت بنواحي قمار من أرض الهند  : الثاني عشر

اللوقيني وهو ما يجلب من لوقين وهي طرف ن أطراف الهند وله خمرة في الثياب إال أنه دون هذه   : الثالث عشر
  . مةاألعواد في الرائحة والقي

  . المانطائي وهو ما يجلب من جزيرة مانظاء وقيمته مثل قيمة اللوقيني وهو خفيف ليس بالحسن اللون  : الرابع عشر

  . وهو قطع آبار ملس ال عقد فيها إال أن رائحته ليست بطيبة وإنما يصلح لألدوية  : قال أحمد بن العباس

  . ه وهي ساحل الزنج وهو يشبه القماري إال أنه ال طيب لرائحتهالقندغلي ويؤتى به من ناحية آل  : الخامس عشر

  . السمولي وهو عود حسن المنظر فيه خمرة وله بقاء في الثياب  : السادس عشر

  . الرنجي وهو عود يشبه قرون الثيران ال ذآاء له وال بقاء في الثياب  : السابع عشر

بالبصرة فشك الناس في أمره فحرمه السلطان ومنعه فسمي المحرم وهو  المحرم سمي بذلك ألنه قد وقع  : الثامن عشر
  . من أدنى أصناف العود

العطلي يؤتى به من الصين وهو عود صلب خفيف حسن المنظر إال  : وجعل بعضهم بين الصنفي والقاقلي بصنفًا يقال له
  . أنه قليل الصبر على النار

األفليق وهويؤتى به من أرض الصين يكون في العظم مثل الخشب الرانجي   : وقد ذآر أحمد بن العباس بعد ذلك منها
الغالظ يباع المن منه بدينار وأقل وأآثر والعود الطيب الريح في قشوره وداخله خشب خفيف مثل الخالف وإذا وضع 

  . ئحة الشعرعلى الجمر وجد له في أوله رائحة حلوة طيبة فإذا أخذت النار منه ظهرت منه رائحة رديئة آرا
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المقاصيري وهو   : األول  : الصنف الرابع الصندل وهو خشب شجر يؤتى به من سفالة الهند وهو على سبعة أضرب
  . األصفر الدسم الرزين الذي آأنه مسح بالزعفران الذآي الرائحة

ض خلفاء بني العباس اتخذ لبعضإن بع  : مقاصير وقيل  : نسبة إلى بلد تسمى  : واختلف في سبب تسميته بالمقاصيري فقيل
أمهات أوالده ومحاظيه مقاصير منه وهو شجر عظام يقطع رطبًا وأجوده ما اصفر لونه وذآت رائحته ولم يكن فيه 

  . زعارة

وهو يدخل في طيب النساء الرطب وليابس وفي البرمكيات والمثلثات والذرائر ويتخذ منه قالئد ويدخل في  : قال التميمي
إن صاحب اليمن اآلن يعمل له منه األسرة وإنه يأمر بقطع ما يحمل منه من اليمن إلى غيرها من البالد   : ويقالاألدوية 

  . قطعًا صغارًا حتى ال يكون منها ما يعمل سريرًا لغيره من الملوك

إن   : في البياض ويقالاألبيض منه الطيب الريح وهو من جنس المقاصيري المتقدم ذآره ال يخالفه في شيء إال   : الثاني
  . المقاصيري هو باطن الخشب وهذا األبيض ظاهره

الجوز وهو طيب   : الجوزي وهو صلب العود أبيض يضرب لونه إلى السمرة ويؤتى به من موضع يقال له  : الثالث
  . الرائحة إال أنه أضعف رائحة من الذي قبله

ر طيب الرائحة إال أن في رائحته زعارًة ويستعمل في الذرائر الكاوس وهو صندل أصف  : الساوس ويقال  : الرابع
  . والمثلثات في الطيب والبخورات

  . يضرب لونه إلى الحمرة وهو على نحو من الذي قبله  : الخامس

صندل جعد الشعرة ال بساطة فيه إذا شقق بل يكون فيه تجعيد آما في خشب الزيتون وهو أذآى أصناف   : السادس
  . إال أنه ال يستعمل في شيء سور البخورات والمثلثاتالصندل 

أحمر اللون وهو خشب حسن اللو ثقيل الوزن ال رائحة له إال أنه تتخذ منه المنجورات والمخروطات آالدوي   : السابع
  . وقطع الشطرنج ونحوها مع ما يدخل فيه من األعمال الطيبة

ناف الطيب النفيسة مما يهدي أو يرد هدية ويجري ذآره في مكاتبات هذا ما يحتاج الكاتب إلى وصفه من أص  : قلت
  . الملوك أما ما عدا ذلك من أصناف الطيب آالسنبل والقرنفل والكافور فليس من هذا القبيل

ما يحتاج إلى وصفه من اآلالت وهي أصناف الصنف األول اآلالت الملوآية ويحتاج الكاتب إلى وصفها عند وصف 
الخاتم بفتح التاء وآسرها وحكى فيه ابن قتيبة   : منها  : فيلة التي يرآب فيها السلطان وهي عدة آالتالمواآب الح

والجوهري وغيرهما خيتام وخاتام وهو ما جعل في اإلصبع من الحلي وهو مأخو من الختم وهو الطبع سمي بذلك ألنه 
  . يختم بنقشه على الكتب الصادرة عن الملوك

إنهم   : إن النبي صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب إلى بعض ملوك األعاجم فقيل له  : م على ختم الكتبوسيأتي في الكال
ال يقرأون آتابًا غير مختوٍم فاتخذ خاتمًا من ورٍق وجعل نقشه محمد رسول اهللا واقتدى به في ذلك الخلفاء بعده ثم 

له ديوانًا سموه ديوان الخاتم واقتفى الملوك أثرهم في ذلك ثم  توسعوا فيه إلى أن جعلوا للكتب طابعًا مخصوصًا وأفردوا
غلب بمملكتنا وما ناهزها االآتفاء في المكاتبات باللصاق وصار اسم الخاتم مقصورًا على ما يجعل في اإلصبع خاصة 

 وربما بعثتسواء آان فيه نقش أم ال وصارت الملوك إنما تلبس الخواتم بفصوص الجواهر من اليواقيت ونحوها تجمًال
المنديل بكسر الميم وهو منديل يجعل في المنطقة المشدودة في الوسط   : بها في تأمين الخائف عالمة للرضا عليه ومنها

  . مع الصولق وغيره ثم جرى اصطالح الملوك على البعث به في األمانات آما تقدم في الخاتم

ل بن أمير الجيوش أحد وزراء الفاطميين مائة بدلة مغلقة على أوتاد والمنديلك آلة قديمة للملوك فقد حكي أنه آان لألفض
من ذهب على آل بدلة منها منديل من لونها ولم يكن المنديل من آالت الخالفة بل إنما آان من آالتها البردة على ما 
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  . سيأتي ذآره في الكالم على ترتيب الخالفة في المقالة الثانية إن شاء اهللا تعالى

السرير وهو ما يجلس عليه الملوك في المواآب ولم يزل من رسوم الملوك قديمًا وحديثًا رفعًة   : التخت ويقال له  : ومنها
لمكان الملك في الجلوس عن غيره حتى ال يساويه غيره من جلسائه وقد أخبر تعالى في آتابه العزيز أنه آان لسليمان 
ورأيت في بعض التواريخ أنه آان له آرسي من عاج مغشى  عليه السالم آرسي بقوله :   "  وألقينا على آرسيه جسدًا  " 

  . بالذهب

ثم هذه األسرة تختلف باختالف حال الملوك فتارة تكون من أبنية رخام ونحوه وتارة تكون من خشب وتارة من فرٍش 
وك الفرس سرير من ذهب يجلسون عليه وآان عمرو بن العاص رضي اهللا عنه محشوة متراآبة وقد حكي أنه آان لمل

وهو أمر مصر يجلس مع قومه على األرض غير مرتفع عليهم ويأتيه المقوقس ومعه سرير من ذهب يحمل معه على 
لذمة واتخذه معه األيدين فيجلس عليه فال يمنعه عمرو من ذلك إجراًء له على عادته في الملك فيما قيل لما عقده له من ا

  . من العهد

الجنز بنون بين الجيم والزاري المعجمة ويعبر عنها العامة اآلن بالقبة والطبر وهي   : المظلة واسمها بالفارسية  : ومنها
قبة من حرير أصفر تحمل على رأس الملك على رأس رمح بيدج أمير يكون راآبًا بحذاء الملك يظله بها حالة الرآوب 

  . ي المواآب العظام وسيأتي ذآرها في الكالم على ترتيب المملكة في الدولة الفاطميةمن الشمس ف

  . وهذه الدولة في المقالة الثانية إن شاء اهللا تعالى

الرقبة وهي لباس لرقبة فرس السلطان من حرير أصفر قد طرزت بالذهب الزرآش حتى غلب عليها وصار   : ومنها
على رقبة فرس الملك في المواآب العظام لتكون مضاهية لما يرآب به من الكنبوش  الحرير غير مرئي فيهان تشد

  . الزرآش المغطي لظهر الفرس وآفله

  . الغاشية وهي غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب يظنها الناظر آلها ذهبًا ويلقيها على يديه يمينًا وشماًال  : ومنها

قريبًا الشبه برقبتين من زرآش وعدة تضاهي عدة مرآوب السلطان آأنهما معدان الحفتاه وهي فرسان أشهبان   : ومنها
المنطقة بكسر الميم وهي ما يشد في الوسط وعنها  : ألن يرآبهما السلطان يعلوهما مملوآان من المماليك السلطانية ومنها

ن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه آان أن أمير المؤمني  : يعبر أهل زماننا بالحياصة وهي من اآلالت القديمة فقد روي
  . له منطقة

وهذه اآللة قد ذآرها في التعريف في اآلالت الملوآية على أن ملوك الزمان لم تجرلهم عادة بشد منطقة وإنما يلبسها 
الملك لألمراء عند إلباسهم الخلع والتشاريف وهي تختلف بحسب اختالف الترتب فمنها ما يكون من ذهب مرصع 

  . صوص ومنها ما ليس آذلكبالف

األعالم وهي الرايات التي تحمل خلف السلطان عند رآوبه وهي من شعار الملك القديمة وقد ورد أن النبي صلى  : ومنها
اهللا عليه وسلم آان يعقد ألمراء سر إياه الرايات عند بعثها ثم قد يعبر عن بعضها بالعصائب جمع عصابة وهي األلوية 

الرأس ألن الراية تعصب رأس الرمح من أعاله وقد يعبر عنها بالسناجق جمع سنجق والسنجق باللغة  أخذًا من عصابة
  . الترآية معناه الطعن سميت الراية بذلك ألنها تكون في أعلى الرمح والرمح هو آلة الطعن يسمى بذلك مجازًا

هان الذي يضرب به عشية آل ليلة بباب الملك وخلفه الدبادب البوقات والزمر المعروف بالص  : الطبول ويقال لها  : ومنها
  . إذا رآب في المواآب ونحوها وهي المعبر عنها بالطبلخاناه وهي من شعار الملك القديم

أن الطبل في بالد المغرب يختص ضربه بالسلطان دون غيره من آل أحد آما سيأتي   : وقد ذآر في مسالك األبصار
  . لمغرب في المسالك ولممالك إن شاء اهللا تعالىذآره في الكالم على مملكة ا

السرج وهو ما يقعد فيه الراآب على ظهر الفرس وأشكال قوالبه   : الصنف الثاني آالت الرآوب وهي عدة آالت منها
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  . مختلفة ثم من السرج ما يكون مغشى بالذهب وهو مما يصلح للملوك

ها قد يكون منقوشًا وقد يكون غير منقوش ومنها ما يكون بأطراف فضة ما يكون مغشى بالفضة البيضاء وآل من  : ومنها
  . ومنا ما يكون ساذجًا

اللجام وهو الذي يكون في فك الفرس بمنعه من الجماح وقوالبه أيضًا مختلفة ثم منها ما يكون مطليًا بالذهب   : ومنها
ون رأسه وجنباه محلى بالفضة ومنها ما يكون غير ومنها ما يكون مطليًا بالفضة ومنها ما يكون ساذجًا ومنها ما يك

  . محلى

الكنبوش وهو ما يستر به مؤخر ظهر الفرس وآفله وهو تارة يكون من الذهب الزرآش وتارة يكون من   : ومنها
  . المخايش وهي الضة الملبسة بالذهب وتارة يكون من الصوف المرقوم وبه يرآب القضاة وأهل العلم

  . ءة بالمد وهي التي تقوم مقام الكنبوشالعبا  : ومنها

المهماز وهو آلة من حديد تكون في رجل الفارس فوق آعبه فوق الخف وما في معناه ومؤخره إصبع محدد   : ومنها
الرأس إذا أصاب جانب الفرس تحرآت وأسرعت في المشي أو جدت في العدو وهو تارة يكون من ذهب محض وتارة 

  . ن من حديد مطلي بالذهب أو الفضة وقد اعتاد القضاة والعلماء في زماننا ترآهيكون من فضة وتارة يكو

الرحل ثم قد يكون مقدمه ومؤخره   : الكور وهو ما يقعد فيه الراآب في ظهر النجيب وهو الهجين والعرب تسميه  : ومنها
  . مغشى بالذهب أو الفضة وقد يكون غير مغشى

  . به النجيب ويضبطه به الراآب آما يضبط الفارس الفرس بالعنان المزمام وهو ما يقاد  : ومنها

الرآاب وهو ما تجعل فيه الرجل عند الرآوب وآانت العرب تعتاده من الجلد والخشب ثم عدل عن ذلك إلى   : ومنها
  . الحديد

رة وآانت رآب العرب من وأول من اتخذه من الحديد المهلب بن أبي صف  : قال أبو هالل العسكري في آتابه األوائل
  . خشب فكان الفارس يصك الراآب برآابه فيوهن مرفقه

السوط وهو ما يكون بيد الراآب يضرب به الفرس أو النجيب وأهل زماننا يعبرون عنه بالمقرعة ألنه يقرع به   : ومنها
الم على ترتيب الخالفة في المرآوب إذا تقاعس وهو بدل من القضيب الذي آان للخلفاء على ما سيأتي ذآره في الك

  . المقالة الثانية إن شاء اهللا تعالى

ساعدان أمامها وساعدان خلفها تكون مغطاة   : المحفة بكسر الميم وهي محمل على أعاله قبة وله أربعة سواعد  : منها
خرتها وإذا رآب فيهابالجوخ تارة وبالحرير أخرى تحمل على بغلين أو بعيرين يكون أحدهما في مقدمتها واآلخر في مؤ

الراآب صار آأنه قاعد على سرير ال يلحقه انزعاج وقد جرت عادة الملوك واألآابر باستصحابها في السفر خشية ما 
  . يعرض من المرض

المحمل بكسر الميم األولى وفتح الثانية وهو آلة آالمحفة إال أنه يحمل على أعلى ظهر الجمل بخالف المحفة   : ومنها
  . حمل بين جملين أو بغلينفإنها ت

الفوانيس جمع فانوس وهو آلة آرية ذات أضالع من حديد مغشاة بخرقة من رقيق الكتان الصافي البياض يتخذ   : ومنها
لالستضاءة بغرز الشمعة في أسفل باطنه فيف عن ضوئها ومن شأنه أن يحمل منها اثنان أما السلطان أو األمير في 

  . السفر في الليل

المشاعل جمع مشعل وهي آلة من حديد آالقفص مفتوح األعلى وفي أسفله خرقة لطيفة توقد فيه النار بالحطب   : هاومن
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  . فيبسط ضوءه يحمل أما السلطان ونحوه في السفر ليًال أيضًا

حوه تحمل في السفرالفسطاط والقبة أيضًا ويه بيوت تتخذ من خرق القطن الغليظ ون  : الخيام جمع خيمة ويقال لها  : ومنها
لوقاية الحر والبرد وآانت العرب تتخذها من األديم وقد امتن اهللا تعالى عليهم بذلك في قوله تعالى :   "  وجعل لكم من 

 .جلود األنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنطم ويوم إقامتكم  "  

  . تها وتتباهى بكبرهاوالملوك تتناهى في سع

القاتول سميت بذلك ألن فراشًا من   : وسيأتي في الكالم على ترتيب الدولة الفاطمية أنه آان لبعض خلفائهم خيمة تسمى
  . الفراشين وقع من أعلى عمودها فمات لطوله

السفر لتكون في الخرآاه وهي بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة ويغشى بالجوخ ونحوه تحمل في   : ومنها
  . الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد

  . القدور وجمع قدر وهي اآللة التي يطبخ فيها وتكون من نحاس غالبًا وربما آانت من برام  : ومنها

م والملوك تتباهى بكثرتها وعظمها ألنها من دالئل آرم الملك وآثرة رجاله وقد أخبر اهللا تعالى عن سليمان عليه السال
بعظيم قدر ما آانت الجن تعمله له من القدور بقوله :   "  يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان آالجواب وقدوٍر 

 .راسيات  "  

  . األثافي وهي اآللة المثلثة التي تعلق عليها القدر عند الطبخ  : ومنها

  . ديدوتكون من ح

النار التي يوقد بها للطبخ ونحوه وقد تقدم في الكالم على نيران العرب ذآر نار القرى وهي نار آانت ترفع ليًال   : ومنها
  . ليراها الضيف فيهتدي بها إلى الحي

آانت الجن تعمله الجفان جمع جفنة وهي اآلنية التي يوضع فيها الطعام وقد تقدم في الكالم على القدور أنها مما   : ومنها
  . لسليمان عليه السالم أيضًا

نفي   : وقد آانت العرب تفتخر بكبر الجفان لداللتها على الكرم وفي ذلك يقول األعشى في مدح المحلق ليلة بات عليه
  . أراد بالشيخ العراقي آسرى فشبه جفنته بجفنته  : الذام عن آل المحلق جفنة آجابيه الشيخ العراقي تفهق قيل

حياض الماء وهي حياض من جلد تحمل في السفر ليبقى الماء فيها لسقي الدواب ونحوها وآبر قدرها دليل على   : ومنها
  . رفعة قدر صاحبها وفخامته لداللتها على آثرة دوابه واتساع عسكره

  . السيف وهو معروف  : الصنف الرابع آالت السالح وهي عدة آالت منها

  . ساف إذا هلك ألنه به يقع الهلك  : لى األلقاب في المقالة الثالثة أنه مأخوذ من قولهموسيأتي في الكالم ع

سيف فوالذ وإن آان من حديد أنثى وهو المعبر   : وأعلم أن السيف إن آان من حديد ذآر وهو المعبر عنه بالفوالذ قيل
  : وحداه من حديد ذآرآما في سيوف الفرنجة قيل سيف أنيث فإن آان متنه من حديد أنثى  : عنه في زماننا بالحديد قيل

  . سيف مذآر

إن الصاعقة إذا نزلت إلى األرض وردت صارت حديدًا وربما حفر عليها وأخرجت فطبعت سيوفًا فتجيء في   : ويقال
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  . غاية الحسن والمضاء

أبتر فإن آان   : فإن آان قصيرًا قيل قضيب  : صفيحة وإن آان محدقًا لطيفًا قيل له  : ثم إن آان عريض الصفيح قيل له
  : مشمل بكسر الميم فإن آان له حد وجانبه اآلخر جاف قيل فيه  : قصره بحيث يحمل تحت الثياب ويشتمل عليه قيل

فقارات   : صمصامة وبهذا آن يوصف سيف عمرو بن معدي آرب فارس العرب فإن آان فيه حزوز مستطيلة قيل فيه
  .  صلى اهللا عليه وسلم ذا الفقار يروى أنه آان فيه سبع عشرة فقارةوبذلك سمي سيف رسول اهللا

يمان وفيما طبع   : هندي ومهند وفيما طبع باليمن  : ثم تارة ينسب السيف إلى الموضع الذي طبع فيه فيقال فيما طبع بالهند
من المعدن المسمى بقساس وهو مشرفي فإن آان   : بالمشارف وهي قرى من قرى العرب قريبة من ريف العراق قيل له

  . قساسي  : معدن موصوف بجودة الحديد قيل له

سريج معروف عندهم بحسن   : وتارة ينسب السيف إلى صاحبه آالسيف السريجي نسبة إلى قين من قيون العرب اسمه
  . الصنعة

  .  ينبو عن الضريبةويوصف السيف بالحسام وهو القاطع أخذًا من الحسم وهو القطع وبالصارم وهو الذي ال

والناس يبالغون في تحلية السيوف فتارة ترصع بالجواهر وتارة يحلونها بالذهب وتاره يحلونها بالفضة وإن آان االعتبار
  . إنما هو بالسيف ال بالحلية

  . وهو آلة الطعن  : الرمح  : ومنها

قناة ويقال   : اخل ينبت ببالد الهند يقال للواحدة منهمتخذ من القنا وهو قصب مسدود الد  : أحدهما  : والرماح ضربان
الصعدة بفتح   : آعوب فإن آان قد نشأ في نباته مستقيمًا بحيث ال يحتاج إلى تثقيف قيل له  : أنابيب ولعقدها  : لمفاصلها

  . مثقف  : الصاد وسكون العين المهملتين وان احتاج إلى تقويم مقوم قيل له

خطي بفتح الخاء المعجمة نسبة إلى الخط وهي بلدة بالبحرين تجلب إليها الرماح من الهند وتنقل منها بال  : ويوصف القنا
  . إلى بالد العرب وليست تنبت القنا آما توهمه ابن اصبغ في أرجوزته المذهبة

  . الذابل الذال المعجمة وآسر الموحدة  : ما يتخذ من الخشب آالزان ونحوه ويسمى  : الثاني

  . الزج والعقب  : السنان وللذي في أسفله  : قال للحديد الذي في أعلى الرمحوي

باألسمر ألن لون القنا السمرة وبالعسال وهو الذي يضطرب في هزه وباللدان وهو اللين وبالسمهري   : ويوصف الرمح
  . نسبة إلى بلدة يقال لها سمهرة من بالد الحبشة وقيل إلى المسهرة وهي الصالبة

  . بالطبرذ يعني الذي يكسر بالفأس  : الطبر وهو باللغة الفارسية الفأس ولذلك يسمى السكر الصلب  : منهاو

والى الطبر تنسب الطبر دارية وهم الذين يحملون األطبار حول السلطان على ما سيأتي ذآره في الكالم على ترتيب 
  . المملكة في المسالك والممالك إن شاء اهللا تعالى

السكين وسيأتي ذآرها في آالت الدواة في الكالم على آالت الكتابة وإنما سميت سكينًا ألنها تسكن حرآة الحيوان   : هاومن
  . المدية أيضًا ألنها تقطع مدى األحل  : وتسمى

  . وهذه االشتقاقات أولى بآلة الحرب من آلة الكتابة



 

280 
 

  . إليها فتكون لكل شيء بحسب ما يناسبهوحاصل األمر أن السكين تختلف أحوالها بحسب الحاجة 

  . القوس وهي مؤنثة  : ومنها

  . والقسي على ضربين

  . فلق  : قضيب وإن آانت من فلقين قيل لها  : العربية وهي التي من خشب فقط ثم إن آانت من عود واحد قيل لها  : أحدهما

لقرن والعقب والغراء وألجزائها أسماء يخص آل جزء منها الفارسية وهي التي ترآب من أجزاء من الخشب وا  : الثاني
آبد لقوس وما يعطف   : المقبص ومجرى السهم فوق قبض الرامي يسمى  : اسم فموضع إمساك الرامي من القوس يسمى

رأس القوس وما أسفله   : سية القوس وما فوق المقبض من القوس وهو ما على يمين الرامي يسمى  : من القوس يسمى
  . رجل القوس  : و ما على يسار الرامي يسمىوه

  . النشاب والنبلح فالنبل ما يرمى به عن القسي العربية والنشاب ما يرمى به عن القسي الفارسية حكاه األزهري  : ومنها

  : سمىالقذذ والسهم قبل ترآيب الريش ي  : النصل والريش يسمى  : الفوق حديده يسمى  : ومجرى الوتر من السهم يسمى
  . القدح بكسر القاف وسكون الدال المهملة

  . الكنانة ويقال لها  : ومنها

  . الجعبة وهي بكسر الكاف وهي ظرف السهام وتكون تارًة من جلد وتارة من خشب

قال إن العامود وهو آلة من حديد ذات أضالع ينتفع بها في قتال البس البيضة ومن في معناه وي  : الدبوس ويسمى  : ومنها
  . خالد بن الوليد رضي اهللا عنه به آان يقاتل

  . العصا وهي آلة من خشب تفيد في القتال نحو إفادة الدبوس  : ومنها

المغفر بكسر الميم وهو  : البيضة وهي آلة من حديد توضع على الرأس لوقاية الضرب ونحوه وليس فيه ما ومنها  : ومنها
  . سدولة على قفا الالبس وأذنيه وربما جعل منها وقاية ألنفه أيضًا وقد تكون من زرد أيضًاآالبيضة إال أن فيه بأطرافًا م

الدرع وهو جبة من الزرد المنسود يلبسها المقاتل لوقاية السيوف والسهام وهي تذآر وتؤنث وقد أخبر اهللا تعالى   : ومنها
وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في  "   : وع بقوله تعالىعن داود عليه السالم أنه ألين له الحديد فكان يعمل منه الدر

  .  " السرد 

  . ولذلك تنسب الدروع الفائقة إلى نسج داود عليه السالم  " وعلمناه صنعة لبوٍس لكم لتحصنكم من بأسكم   "   : وقوله

دروع حطومية بضم الحاء المهملة   : بما قيلالسلوقية نسبة إلى سلوق قرية من قرى اليمن ور  : ومن الدروع ما يقال لها
  . نسبة لحطوم رجل من عبد القيس

واعلم أن لبس العرب في الحرب آان الزرد أما اآلن فقد غلب عمل الفرقالت من الصفائح المتخذة من الحديد المتواصل
  . بعضها ببعض

الجنة أيضًا بضم الجيم أخذًا من   : ونحوه وتسمىالترس وهو اآللة التي يتقي بها الضرب والرمي علن الوجه   : ومنها
الحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم ثم هي تارة تكون من خشب وتارة تكون من   : االجتنان وهو االختفاء وربما قيل لها

دال درقة بفتح ال  : حديد وتارة تكون من عيدان مضموم بعضها إلى بعض بخيط القطن ونحوه فإن آانت من جلد قيل لها
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  . والراء المهملتين

بفتح الميم وسكون النون وفتح الجيم وآسر النون الثانية وسكون الياء وقاٍف في اآلخر وحكى ابن   : المنجنيق  : منها
الجواليقي فيه آسر الميم وحكي فيه منجنوق بالواو ومنجميق بإبدال النون الثانية ميمًا وهو أسم أعجمي فإن الجيم والقاف

  . ن في آلمة عربية ويجمع على مجانيق ومناجيقال يجتمعا

  . ما أجودني  : وأصله منجيتيك وتفسيره بالعربية  : قال الجوهري

  . جيد  : ايش وتفسير نيك  : تفسير من وتفسير جي  : قال ابن خلكان

فتان قائمتان بينهما سهم طويلوهو آلة من خشب لها د  : قال ابن قتيبة في آتابه المعارف وأبو هالل العسكري في األوائل
رأسه ثقيل وذنبه خفيف وفيه تجعل آفة المنجنيق التي يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه ثم يرسل 

  . فيرتفع ذنبه الذي فيه الكفة فيخرج الحجر منه فما أصاب شيئًا إال أهلكه

  . ى العربجذيمة األبرش ملك الحيرة عل  : وأول من وضع المنجنيق

أن الكفار لما أضرموا النار إلحراق إبرايم عليه السالم ولم يقدروا على القرب   : وذآر الواحدي في تفسير سورة األنبياء
من النار ليلقوه فيها فجاءهم اللعين إبليس فعلمهم وضع النجنيق فعملوه وألقوه فيه فقذفوا به في النار فكن أول منجنيٍق 

  . عمل

  . الزيارت وهي اللوالب والحبال التي يجذب بها المنجنيق حتى بنحط أعاله ليرمى به الحجر  : بالمنجنيق ومما يلتحق

السهام الخطاية وهي سهام عظام يرمى بها عن قسي عظام توتر بلوالب يجربها ويرمى عنها فتكاد تخرق   : ومنها
  . الحجر

فبعضها يرمى عنه بأسهم عظام تكاد تحرق   : ها بالنفط وحالها مختلفمكاحل البارود وهي المدافع التي يرمى عن  : ومنها
الحجر وبعضها يرمى عنه ببندق من حديد من زنة عشرة أرطال بالمصري إلى ما يزيد على مائة رطل وقد رأيت 

عًا قد صنع منباإلسكندرية في الدولة األشرفية شعبان بن حسين في نيابة األمير صالح الدين بن عرام رحمه اهللا بها مدف
نحاس ورصاٍص وقيد بأطراف الحديد رمي عنه من الميدان ببندقٍة من حديد عظيمة محماة فوقعت في بحر السلسلة 

  . خارج باب البحر وهي مسافة بعيدة

ومنها قوارير النفظ وهي قدور ونحوها يجعل فيها النفط ويرمى بها على الحصون والقالع لإلحراق على أن القوارير 
  . للغة اسم للزجاج وإنما استعيرت في آالت النفط مجازًافي ا

ومنها الستائر وهي آالت الوقاية من الطوارق وما في معناها مما يستر به على األسوار والسفن التي يقع فيها القتال 
  . ونحو ذلك

تره قطعة دائرة تسمى منها قوس البندق ويسمى الجالهق قوس يتخذ من القنا ويلف عليه الحرير ويغري وفي وسط و
  . الجوزة توضع فيها البندقة عند الرمي

  . ومنها الجراوة وهي آلة من جلد يجعل فيها البندق الطين الذي يرمى به القوس المقدم ذآره

  . ومنها الشباك وهي آلة تتخذ تعقد من خيطان وتنصب ال قتناص الصيد وآذلك تطرح في الماء فيصاد بها السمك

بطانة وهي آلة من خشب مستطيلة آالرمح مجوفة الداخل يجعل الصائد بندقة من طين صغيرة في فيه وينفخ ومنها الز



 

282 
 

  . بها فيها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميه وهي آثيرة اإلصابة

  . ة عليهومنها الفح وهو آلة مقوسة لها دفتان تفتحان قسرًا وتعلقان في طرف شظاة ونحوها إذا أصابها الصيد انطبق

  . ومنها الصنانير جمع صنارة وهي حديدة معقفة محددة الرأس يصاد بها السمك

الصنف السابع آالت المعاملة وهي عدة آالت منها الميزان وهو أحد اآلالت التي يقع بها تقدير المقدرات فالموازين قديمة
 " ي الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان أال تطغوا ف  "   : الوضع قال تعالى

وأول   : وزنوا قال أبو هالل العسكري  "   : وأمر شعيب عليه السالم قومه بإقامة القسط بالوزن آما أخبر تعالى عنه بقوله
  . من اتخذ الموازين من الحديد عبد اهللا بن عامر

وذلك أن الحجاج ضرب الدراهم بأمر عبد الملك بن مروان ونهى أن يضروأول من وضع األوزان سمير اليهودي   : قال
  . بها أحد غيره فضربها سمير فأمر الحجاج بقتله ال جترائه عليه

وزن ألف وخمسمائة إلى وزن ربع قيراط   : أنا أدلك على ما هو خير للمسلمين من قتلي فوضع األوزان  : فقال سمير
  . وجعلها حديدًا فعفا عنه

  . وآان الناس قبل ذلك إنما يأخذون الدرهم الوازن فيزنون به غيره وأآثرها يؤخذ عددًا

الذراع مؤنثة وهي أحدى اآلالت التي تقدر بها المقادير أيضًا بها تقدر األرضون ويقاس البز وما في معناه ولم   : ومنها
في سلسلة   "   : رها في القرآن الكريم في قوله تعالىيزل الناس قديمًا وحديثًا يتعاملون بها على اختالفها وقد ورد ذآ

  .  " ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه 

إحداها العمرية وهي الذراع التي قدرها أمير المؤمنين عمر بن   : وقد ذآر الماوردي في األحكام السلطانية سبع أذرع
  . الخطاب رضي اهللا عنه لمسح سواد العراق

  . طولها ذراع وقبضة وإبهامو  : قال موسى بن طلحة

عمد عمر رضي اهللا عنه إلى أطولها ذراعًا وأقصرها ذراعًا فجمع منها ثالثة وأخذ الثلث منها   : قال الحكم بن عتيبة
وزاد عليها قبضة وإبهامًا قائمة ثم ختم في طرفها بالرصاص وبعث بذلك إلى حذيفة وعثمان الثانية الهاشمية وتسمى 

  . الزيادية

وهي أربع وعشرون إصبعًا آل إصبع سبع شعيرات معتدالت معترضات ظهرًا لبطن آل شعيرة عرض سبع   : لقا
شعرات من شعر البرذون وهذه الذراع التي يعتمدها الفقهاء في الشرعيات وبها قدروا البريد المعتبر في مسافة قصر 

ن أبا جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس الصالة وغيرها وربما عبروا عنها بذراع الملك وسميت بالهاشمية أل
اعتبرها وعمل بمقتضاها في المساحة وتبعه سائر خلفائهم إلى ذلك وبنو العباس من بني هاشم فنسبت إلى بني هاشم 

  . مباينة لمن تقدمهم من خلفاء بني أمية

  . وتسمى الزيادية ألن زيادا مسح بها السواد أيضًا  : قال الماوردي

ثة الباللية وهي أنقص من الهاشمية المقدم ذآرها ثالثة أرباع عشرها وإنما سميت الباللية ألن بالل بن أبي بردة بن الثال
  . أبي موسى األشعري هو الذي وضعها وذآر أنها ذراع جده أبي موسى

خادم أسود آان قائمًا الرابعة السوداء وهي دون الباللية بإصبعين وثلثي أصبع وأول من وضعها الرشيد قدرها بذراع 
  . على رأسه
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  . وهي التي يتعامل بها الناس في ذرع البز والتجارة واألبنية وقياس نيل مصر  : قال الماوردي

  . الخامسة اليوسفية وهي دون الذراع السوداء بثلثي إصبع وأول من وضعها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة

  . ببغدادوبها يذرع القضاة الدور   : قال الماوردي

  . السادسة القصبة وهي أنقص من الذراع السوداء بإصبع وثلثي إصبع وأول من وضعها ابن أبى ليلى القاضي

  . وبها يتعامل أهل آلواذى  : قال الماوردي

عامل وهي بالذراع السوداء ذراعان وثلثا ذراع وأول من وضعها المأمون وهي التي يت  : السابعة المهرانية قال الماوردي
  . بها في حفر األنهار ونحوها

  . المقص بكسر الميم وهو اآللة المعروفة وينتفع به في أمور مختلفة  : ومنها

النرد بفتح النون وسكون الراء المهملة وهو من حكم الفرس ضعه أرد   : الصنف الثامن آالت اللعب وهي عدة آالت منها
نرد شير وضعه مثاًال للدنيا وأهلها فرتب الرقعة اثني عشر   : ولذلك قيل لهشير بن بابك أول طبقة األآاسرة من ملوآهم 

وهي الشش ويقابله إليك   : بيتًا بعدد شهور السنة والمهارك ثالثين قطعة بعدد الكواآب السيارة آل وجهين منها سبعة
ه الالعب من النقوش آالقضاء والقدر تارةوالبنج ويقابله الدور والجهار ويقابله الدو والجهار ويقابله الثا وجعل ما يأتي ب

له وتارة عليه وهو يصرف المهارك على ما جاءت به النقوش إال أنه إذا آان عنده حسن نظر عرف آيف يتالي وآيف 
يتحيل على الغلب وقهر خصمه مع الوقوف عند ما حكمت به الفصوص آما هو مذهب األشاعرة لكن قد وردت 

ملعون من لعب   : عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير وفي رواية الشريعة بذمه قال صلى اهللا
  . بالنردشير

  . أصحهما التحريم والثاني الكراهة  : وفي تحريمه عند أصحابنا الشافعية وجهان

  . آبيرة  : حرام فاألصح أنه صغيرة وقيل  : وإذا قلنا

عجمة أو السين المهملة لغتان واألولى منهما أفصح وهو فارسي معرب وأصله بالفارسيةالشطرنج بفتح الشين الم  : ومنها
  . الشاه والمراد بها الملك والفرزان والفيل والفرس والرخ والبيدق  : شش رنك ومعناه ستة ألوان وهي

  . ثم الشطرنج من أوضاع حكماء الهند وحكمهم

د مساواة ألردشير بن بابك في وضعه النرد وعرضه على حكماء زمانهوضعه صصه بن داهر الهندي لبلهيب ملك الهن
احتكم علي فتمنى عليه عدد تضعيف بيوته من قمحة إلى نهاية   : فقضوا بتفضيله ثم عرضه على الملك وعرفه أمره فقال

ه أرباب دواونيه هذه طلبتي فأمر له بذلك فحسب  : البيوت فاستصغر همته وأنكر عليه مواجهته بطلب نزٍر يسير فقال
إنه لم يكن عندنا ما يقارب القليل من ذلك فأنكر ذلك فأوضحوه له بالبرهان فكان إعجابه باألنر الثاني أآثر   : فقالوا للملك
  . من األول

ولقد آان في نفسي من هذه المبالغة شيء حتى اجتمع بي بعض حساب اإلسكندرية فأوضح لي ذلك   : قال ابن خلكان
أنه ذآر أنه ضاعف األعداد إلى البيت السادس عشر فإثبت فيه اثنين وثالثين ألفًا وسبعمائة وثمانية وستين  وبينه وذلك
تجعل هذه الجملة مقدار قدح ثم ضاعف السابع عشر إلى البيت العشرين فكان فيه ويبة ثم أنتقل من الويبات   : حبة وقال

ربعين إلى مائة ألف إردب وأربعة وسبعين ألف إردب وسبعمائة إلى األردب ولم يزل يضعفها حتى انتهى في البيت األ
هذا المقدار شونة ثم ضاعف الشون إلى بيت الخمسين فكانت الجملة ألفًا وأربعة   : واثنين وستين إردبًا وثلثي إردب وقال

تها فكانت الجملة ست هذا المقدار مدينة ثم إنه ضاعف ذلك البيت إلى الرابع والستين وهو نهاي  : وعشرين شونة وقال
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  . العدد 1تعلم أنه ليس في الدنيا مدن أآثر من هذ   : عشرة ألف مدينة وثلثمائة وأربعًا وثمانين مدينة وقال

وآخر ما اقتضاه تضعيف رقعة الشطرنج ثماينة عشر ألف ألف ست مرات   : قال الصالح الصفدي في شرح الالمية
ات وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا أربع مرات وثالثة وسبعون ألفًا ثالث مرات وأربعمائة وستة وأربعون ألفًا خمس مر

  . وسبعمائة وتسعة آالف مرتين وخمسمائة وأحد وخمسون ألفًا وستمائة وخمس عشرة حبة عددًا

لك وارتفاعه إذا جمع هذا العدد هرمًا واحدًا مكعبًا آان طوله ستين ميًال وعرضه آذ  : قال الشيخ شمس الدين األنصاري
  . آذلك وارتفاعه آذلك بالميل الذي هو أربعة آالف ذراع

أن سعيد بن جبير اإلمام الكبير   : واللعب بالشطرنج مباح وقد ذآر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه اهللا في المهذب
  . التابعي المشهور آان يلعب الشطرنج عن استدبار

لصولي وهو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد اهللا بن العباس بن صول تكين وممن يضرب به المثل في لعب الشطرنج ا
  . الكاتب

عجبًا مني آيف أدبر ملك األرض من الشرق إلى الغرب وال   : إن المأمون آان ال يجيد لعب الشطرنج فكان يقول  : ويقال
  . أحسن تدبير رقعة ذراعين في ذراعين

ثة أوجه أصحها أنه مكروه والثاني أنه مباح والثالث حرام فإن اقترن به رهن من ثم في حله عند أصحابنا الشافعية ثال
  . الجانبين و أحدهما فإنه محرم بال نزاع

الصنف التاسع آالت الطرب وهي عدة آالت منها العود وهو آلة من خشب مخرقة له عنق ورأسه ممال إلى خلفه وهو 
 : وهو أفخر آالت الطرب وأرفعها قدرًا وأطيبها سماعًا حتى يقال إنه قيل لهآلة قديمة وتسمية العرب المزهر بكسر الميم 

  . ال وأمال رأسه إلى خلفه فهي ممالة ألجل ذلك  : هل يسمع أحسن منك فقال

وهو آلة محدثة طيبة النغمة لذيذ السماع يقارب العود في حسنه وشكله مباين لشكل   " التعريف   " ومنها الحنك قال في 
  . نعم يريد العود  : هل يسمع أحسن منك فقال  : ود ورأسه ممال إلى أسفل يقال إنه قيل لهالع

ومنها الرباب بفتح الراء وهي آلة مجوفة مرآب عليها خصلة لطيفة من شعر ممر عليها بقوس وتره من شعر فيسمع لها
  . حس طيب وأآثر من يعاينها العرب

  . ة لطيف القدر في تدوير أطيب حسا وأشجى من الربابومن أنواعها نوع يعبر عنه بالكمنج

ومنها الدف بضم الدال وهو معروف ثم إن آان بغير صنوج وهي المعبر عنها في زمننا بالصراصير حل سماعه أو 
  . بصنوج فاألصح آذلك

تسمية لها باسم ما اتخذت منه اليراع أيضًا   : ومنها الشبابة بفتح الشين وهي اآللة المتخذة من القصب المجوف ويقال لها
وهو اليراع يعين القصب وربما عبر عنها بالمزمار العراقي وتصحيح مذهب الشافعي رضي اهللا عنه يختلف فيها 

  . فالرافعي رحمه اهللا يجيز سماعها والنووي يمنع من ذلك

  . نوهي عدة أشياء منها الخمر وهي ما اتخذ من عصير العنب خاصة وهي محرمة بنص القرآ

وأبو حنيفة يبيحها للتداوي   " إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه   "   : قال تعالى
والعطش ولم تبح عند الشافعية إال إلساغة لقمة المغصوص خاصة وشاربها يحد باالتفاق وحكم بنجاستها تغليظًا في 

وهو ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وقال بطهارته وجرى عند أصحابنا الشافعية وجه   : الزجر عنها وأباح أبو حنيفة المثلث
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  . بالطهارة

أما المتخذ من الزبيب والتمر وما شاآله فإنما يقال له نبيذ وقد ذهب الشافعي رضي اهللا عنه إلى القول بتنجيسه والحد 
  . بشربه وإن لم ينته منه إلى قدر يحصل منه سكر

  . الحد في القدر الذي ال يسكر ومنع أبو حنيفة

ثم للخمر أسماء آثيرة باعتبار أحوال فتسمى الخمر ألنها تخمر العقل أي تغطيه والحميا ألنها تحمي الجسد والعقار ألنها
  . تعاقر الدن أي تطول مدتها فيه إلى غير ذلك من األسماء التي تكاد تجاوز مائة

  . نه واإلبريق في أصل اللغة ماله خرطوم يصب منهومنها اإلبريق وهو اإلناء الذي يصب م

  . ومنها القدحن وهو إناء من زجاج ونحوه يصب فيه من اإلبريق المقدم ذآره

  . ومنها الكأس وهو القدح بعد امتالئه واليسمى آأسًا إذا آان فارغًا بل قدحًا آما تقدم

  . بها أما إذا آانت له عروة فإنه يقال له آوز بالزاي المعجمةومنها الكوب بالباء الموحدة وهو الذي ال عروة له يمسك 

والعجب ممن يذهب طيباته في حياته الدنيا ويفوز بما وصفه المرارة وطبعه إزالة العقل الذي به مما يتخيرون   : قلت
ا لغوًا وال تأثيمًا إال ولحم طير مما يشتهون وحور عين آأمثال اللؤلؤ المكنون جزاءًا بما آانوا يعملون ال يسمعون فيه

  .  " قيًال سالمًا سالمًا 

  . فال تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا  ! اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة

الحشيشة التي يأآلها سفلة الناس وأراذلهم وتسميها األطباء بالشهدانج وعبر عنها ابن البيطار في مفرداته بالقنب   : ومنها
شرعًا مضرة طبعًا تفسد المزاج وتؤثر فيه الجفاف وغلبة السوداء وتفسد الذهن وتورث مساءة الهندي وهي مذمومة 

  . األخالق وتحط قدر متعاطيها عند الناس إلى غير ذلك من الصفات الذميمة المتكاثرة

ماثٍل واألفيون ال وغير الخمر مثل البنج وجوز   : وآالم القاضي حسين يدل على أنه ال يحد متعاطيها وإن فسق فإنه قال
يحد متعاطيه بحال بل إن تعمد تناوله فسق به وإن تناوله غلطًا أو للتداوي لم يفسق وقد أفرد ابن القسطالني الحشيشة 
  . بتصنيف سماه تكرمة المعيشة في ذم الحشيشة ذآر الكثير من معانيها ومساوي متعاطيها وأعاذنا اهللا تعالى من ذلك

المقصد األول في بيان ما يقع عليه اسم الفلك وعدد أآره وما   : فالك والكواآب وفيه مقصدانمما يحتاج إلى وصفه األ
  . بين آل آرتين وحرآة األفالك في اليوم والليلة أما ما يقع عله اسم الفلك فالمراد باألفالك السموات

الفلك مدار   : ال ابن قتيبة في أدب الكاتبتواطأت األمم على تسمية أجرام السموات أفالآًا وق  : قال صاحب مناهج الفكر
 : وسمي فلكًا الستدارته ومنه قيل  : قال  " وآل في فلك يسبحون   "   : النجوم الذي يضمها واحتج بقوله تعالى بعد ذآر النجوم

  . فلكه المغزل الستدارتها

منهم أنها آرية ال مسطحة ألن أسرع األشياء  فذآر األآثرون  : وأما شكل الفلك وهيئته فقد اختلف علماء الهيئة في ذلك
  . حرآة السموات وأسرع األشكال حرآة الكرة ألنها ال تثبت على مكان من األمكنة إال بأصغر أجزائها

وأما عدد أآره فقد ذآر الجمهور من علماء الهيئة أن الفلك عبارة عن تسع أآر متسقة ملتفة بعضها فوق بعض التفاف 
  . يث يماس محدب آل آرة سفلى مقعر آرة أخرى عليا إذا ال خالء بينهما عندهمطبقات البصلة بح

وأقرب هذه األآر إلى األرض آرة القمر ثم آرة عطارد ثم آرة الزهرة ثم آرة الشمس ثم آرة المريخ ثم آرة   : قالوا
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نه ال آواآب فيه ثم الفلك المحيط المشتري ثم آرة زحل ثم آرة الكواآب الثابتة ثم آرة الفلك األطلس وسمي باألطلس أل
ويسمى فلك الكل وفلك األفالك والفلك األعلى والفلك األعظم وحكى النومحسي في آتاب اآلراء والديانات أن بعض 
القدماء ذهب إلى أن آرة الشمس أعلى من سائر آرات الكواآب وبعدها آرة القمر وبعدها آرة الكواآب المتحيرة ثم 

  . آرة الكواآب الثابتة

والمتفلسفون من اإلسالميين لما حكمت عليهم نصوص الكتاب والسنة باالقتصار على ذآر سبع سموات زعموا أن الفلك
  . الثامن من األفالك التسعة هو الكرسي والفلك التاسع هو العرش

  . ألآروذهب بعض القدماء من علماء الهيئة إلى أن فوق الكرة التاسعة آرة عاشرة هي المحرآة لسائر ا

وذهب آخرون إلى أن وراء نهاية األجرام السماوية خالًء ال نهاية له وذهب بعض الفالسفة إلى أن وراءها عالم الصورة
  . ثم عالم النفس ثم عالم السياسة ثم عالم العلة األولى ويعنون به الباري تعالى عن الجهة

  . والصابئة يسمون هذه العوالم أفالآًا

ل آرتين فذهب أهل الهيئة إلى أنها متراصة الخالء بينها لكن قد ورد الشرع بما يخالف ذلك فأطبق وأما ما بين آ
القصاص من أهل األثر على أن بين آل سماء وسماء خمسمائة سنة وفي وأما حرآة األفالك اليومية فإن الفلك األطلس 

ية على قطبين مائلين يسميان قطبي العالم أحدهما المقدم ذآره يتحرك بما في ضمنه في اليوم والليلة حرآًة واحدة دور
عظمي تقطع هذا الفلك نصفين تسمى دائرة معدل النهار ألن الشمس متى حلت بها اعتدل النهار في سائر األقطار 

وتقاطع هذه الدائرة دائرًة أخرى متوهمة تقسم هذا الفلك نصفين على نقطتين متقابلتين يصير نصفها في شمالي معدل 
ر ونصفها اآلخر في جنوبيه ويسمى منطقة البروج وهذه الدائرة ترسمها الشمس بحرآتها الخاصة في السنة النها

  . الشمسية ومن ثم قسمت اثني عشر قسمًا ويسمى آل قسم منها برجًا

  المقصد الثاني في ذآر الكواآب ومحلها من األفالك

   . هي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمروهي على ضربين الضرب األول الكواآب السبعة السيارة و

   . ويتعلق القول بها من جهة مراتبها واشتقاق أسمائها ومقادير أبعادها من األرض وقدر محط آل آوآب منها

لمعبر عنه فأمر القمر فمأخوذ من القمرة وهي البياض سمي بذلك لبياضه وقد تقدم أن فلكه أقرب األفالك إلى األرض وهو ا
بالسماء الدنيا ودوره ألف ومائة وخمسة وثمانون ميًال وهو جزء من تسعة وثالثين جزاءًا من األرض وبعده عن األرض مائة 

   . ألف وسبعة آالف وخمسمائة وتسعون ميًال

   . وهو يسمى هالًال الليلة األولى والثانية والثالثة ثم هو قمر إلى آخر الشهر

بدرة ألنها   : بالبدر قيل لمبادرته الشمس قبل الغروب وقيل لتمامه وامتالئه آما قيل لعشرة آالف  : عشرة ويسمى في ليلة أربع
   . تمام العدد ومنتهاه

   . ويستسر ليلة في آخر الشهر وربما استسر ليلتين فال يرى بمعنى أنه يختفي فال يرى ويسمى هذا االختفاء السرار

األمور ولذلك سمي الكاتب وهو في الفلك الثاني بعد فلك القمر ودور قرصه سبعمائة وعشرون  وأما عطارد فمعناه النافذ في
   . ميًال وهو جزء من اثنين وعشرين جزءًا من األرض وبعد ما بينه وبين األرض مائتا ألف وخمسة آالف وثمانمائة ميل

ي الفلك الثالث من القمر ودور قرصها ستة آالٍف وأما الزهرة فمأخوذة من الزاهر وهو األبيض سميت بذلك لبياضها وهي ف
وسبعة أربعون ميًال وهي جزء من ستة وثالثين جزءًا من األرض وبعدها عن األرض خمسمائة ألف وخمسة وثالثون ألفًا 

   . وستمائة وأربعة عشر ميًال
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سطة بين ثالثة آواآب سفلية وهي وأما الشمس فسميت بذلك لشبهها بالشمسة وهي الواسطة التي في المخنقة ألن الشمس وا
القمر وعطارد والزهرة وبين ثالثة علوية وهي المريخ والمشتري وزحل وذلك أنها في الفلك الرابع من القمر ودور قرصها 

مائة ألف وثمانمائة ميًال ويه مائة وست وستون مرًة وربع ثمن مرة وبعدها عن األرض ثالثة آالف وخمسة آالف واثنان 
   . ًا ومائة وثالثًة وأربعون ميًالوتسعون ألف

المريخ في   : وأما المريخ فمأخوذ من المرخ وهو شجر تحتك أغصانه فتوري النار فسمي بذلك لشبهه بالنار في احمراره وقيل
ره اللغة هو السهم الذي ال ريش له والسهم الذي ال ريش له يلتوي في سيره فسمي النجم المذآرو بذلك لكثرة التوائه في سي

وهو في الفلك الخامس من القمر وهو مثل األرض مرة ونصفًا وبعده عن األرض ثالثة آالف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفًا 
   . وثمانمائة وستة وستون ميًال

ألنه نجم الشراء والبيع عندهم وهو في الفلك السادس من   : وأما المشتري فسمي بذلك لحسنه آأنه اشترى الحسن لنفسه وقيل
لقمر ودور قرصه أحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون ميًال وهو مثل األرض خمس وسبعون مرة ونصف وثمن مرٍة ا

   . وبعده عن األرض ثمانية وعشرون ألف ألف وأربعمائة ألف وثمانية وستون ألفًا ومائتا ميل

ودور   " النجم الثاقب   "   : عض المفسرين قوله تعالىوأما زحل فمأخوذ منزحل إذا ابطأ سمي بذلك لبطئه في سيره وقد فسر به ب
قرصه تسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر ميًال وبعده عن األرض ستة وأربعون ألف ألٍف ومائتا ألف وسبعمائة وسبعة 

مريخ وسبعون ميًال وأهل المغرب والفرس يسمون الكواآب السبعة بأسماء بلغتهم فيسمون زحل آيوان والمشتري تير وال
   . بهرام والشمس مهر والزهرة أنا هيد وعطارد هرمس و القمر ماه

إحداهما قسرية وهي حرآته بحرآة فلك الكل في اليوم والليلة حرآًة تامًة   : واعلم أن لكل من هذه الكواآب السبعة حرآتين
   . وتسمى الحرآة السريعة

   . ى المشرق وتسمى الحرآة البطيئةوالثانية حرآة ذاتية يتحرك فيها هو بنفسه من المغرب إل

ويخلف الحال فيها بالسير باختالف الكواآب فلكل واحد منها سير يخصه وهذه الحرآة في القمر أبين لسرعة سيره إذ يقطع 
   . الفلك بالسير من المغرب إلى المشرق في آل ثمانية وعشرين يومًا مرة

أحدهما بحرآة السفينة براآبها إلى جهة جريان الماء وتحرك   : ن بمثالينوقد مثل القدماء من الحكماء الحرآتين المذآورتي
   . الراآب فيها إلى خالف تلك الجهة

   . والثاني تحرك نملة تدب على دوالب إلى ذات الشمال والدوالب يدور إلى ذات اليمين

اء الهيئة وسميت ثابتة ألنها ثابتة بمكانها من الضرب الثاني الكواآب الثابتة وهي الكواآب التي في الفلك الثامن على رأي علم
الفلك ال تتحرك من المغرب إلى المشرق آما تتحرك السبعة السيارة إال حرآة يسيرة جدًا وإنما تتحرك بحسب حرآة فلك الكل 

ألزمنة على ما بها من المشرق إلى المغرب في اليوم والليلة والذي يحتاج إلى ذآره منها الكواآب المشهورة مما تتعرف به ا
   . تقدم ذآره او ما يدخل تحت الوصف والتشبيه

الصنف األول نجوم البروج التي تنتقل فيها الشمس في فصول السنة وهي اثنتا عشرة صورة في اثني   : وهي ثالثة أصناف
تنسب إلى عشر برجًا بعضها من منازل القمر وبعضها من صور أخرى جنوبية وشمالية وبعضها من آواآب متفرقة ال 

   . صورة

األول الحمل وهو الكبش وهو صورة آبش على خط وسط السماء مقدمه في المغرب ومؤخره للمشرق وأول ما يطلع منه فمه 
وهو الكوآب الجنوبي المنفرد من الكوآبين الشماليين من مفصل اليد من الشرطين وعلى قرنيه الكوآبان الجنوبيان المقتربان 

اليمنى الكوآب الشمالي المضيء من الشرطين وعلى عينه اليسرى آوآب خفي بقرب الشمالي من من الشرطين وعلى عينه 
الشرطين وعلى لحييها خر مثله وعلى مفصل يده الكوآبان الشماليان اللذان على عقب الرجل اليسرى من الثريا وهو الذي 

   . واحدة ورجل واحدة والثريا على طرف أليته يقال له الطين ويده وساقاه ممتدان إلى الشمال وآأنه إنما يظهر منه يد
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الثاني الثور وهو صورة ثور على خط السماء مقدمه إلى المشرق ومؤخره إلى المغرب وظهره إلى الشمال ويداه ورجاله إلى 
 الجنوب وعلى مؤخره أربعة آواآب تسمى القطع أي هي موضع ذنبه المقطوع والدبران وجهه ورآن الدبران فمه والكوآب
المضيء الذي في الدبران عينه وآوآبان خارجان عن الدبران فردة قرنه وقرنه اآلخر آوآب متباعد عن الدبران نفسه إلى 
الشمال وليس وجهه مستويًا ولكنه شبيه بالمقطوع الذي جعل خده على رأس عنقه ويداه منحطتان إلى الجنوب ويظهر منه 

عنه إلى الشمال وآذلك اللطخة و هي ثالثة أنجم تشبه الثريا بين الثريا والدبران رجل واحدة ويدان وذنبه أبتر والثريا خارجة 
   . وليستا من صورته

   . وهو المعبر عنه في ألسنة الناس بالجوزاء  : الثالث التوأم

صورة والناس مخطئون في ذلك وإنما الجوزاء هي ال  : قال الحسين بن يونس الحاسب في آتابه في هيئة الصور الفلكية
   . المعروفة بالجبار في الصور الجنوبية وقدم التوأم األيمن بعض آواآب الجبار التي على تاجه

والتوأم على خط وسط السماء جسدان ملتصقان برأسين يظهر لكل واحد منهما يد واحدة ورجل واحدة والرأسان في جهة   : قال
سان ويده اليمنى وهي التي في جهة الشمال هي الذرا اليماني المشرق ورجالهما في جهة المغرب والذراع الشامي هو الرأ

   . والمضيء من الذراع اليماني يسمى الشعرى الغميصاء و يده اليسرى ممتدة إلى التوابع

وهو صورة سرطان على وسط السماء رأسه إلى الشمال ومؤخره إلى الجنوب والنثرة على صدره وعيناه   : الرابع السرطان
تحت النثرة يدعيان بالحمارين و زباناه آوآبان فيهما خفاء وأحدهما أضوأ من اآلخر يكونان شماليين من التوأم  آوآبان خفيان

   . ومؤخره آف األسد

الخامس األسد في وسط السماء فمه مفتوح إلى النثرة و على رأسه آواآب مضيئة والطرف على عنقه والجبهة على صدره 
ن النثرة وهو عظيم النور وآاهله آواآب خفية خارجة عن الطرف والجبهة إلى الشمال وقلبه الكوآب الجنوبي المضيء م

والخراتان خاصرته و الصرفة ذنبه وآفه المتقدمة في آخر السرطان وآفه األخرى بعد هذه الكف إلى المشرق ورجله األولى 
ده آوآب يتوسط مع الجبهة شمالي منها تخرج من الكوآب القبلي من الخراتين إلى الجنوب واألخرى تحت هذه للمشرق وآب

   . وسائر فقاراته إلى المشرق

   . السادس العذراء في وسط السماء

والعرب تسميها السنبلة وهو خطأ وإنما هي حاملة السنبلة ورأسها في الشمال بميلة إلى المغرب   : قال حسين بن يونس
   . ربورجالها في الجنوب وهي مستقبلة المشرق وظهرها إلى المغ

ورأسها آواآب صغار مستديرة آاستدارة رأس اإلنسان تكون جنوبية من آوآبي الخراتين ومنكباها أربعة آواآب تحت   : قال
   . هذه إلى الشرق وجناحها األيمن ستة آواآب آهيئة الجناح

عزل على قبها من الجهة السابع الميزان وهو صورة ميزان آفتاها إلى جهة المشرق وقبها إلى جهة المغرب و السماك األ
اليمنى ومقابله آوآب آخر على قبها من الجهة الشمالية وآوآب آخر من وسطها إلى المغرب على عالقتها وهو على قصبة 

   . السنبلة وآوآبان من الغفر على محامله مع آواآب أخر وزبانيا العقرب آفتاه

مغرب وذنبه في المشرق وإحدى رجليه في الجنوب الثامن العقرب وهو صورة عقرب على وسط السماء رأسه في ال
واألخرى في الشمال والغفر على رأسه والزبانيان اللذان هما آفتا الميزان زبانياه وعيناه آوآبان خفياه فيما بينهما وبين 

لى الشمال و اإلآليل واإلآليل على صدره والقلب هو قلبه ونياط القلب آوآبان خفيان والقلب في وسطهما وهو خارج عنهما إ
الشولة ذنبه والكواآب التي على طرفها جبهته وإبرته لطخة مستطيلة فيما بين الشولة و النعائم الصادرة ففيه من منازل القمر 
خمس منازل وهي الغفر والزبانيان واإلآليل والقلب و الشولة وأطهر ما تكون صورة العقرب وهو على األنف عند الغروب 

   . اإلآليل والقلب و الشولة  : الث منازلففيه من منازل القمر ث
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التاسع القوس ويسمى الرامي ونجوم هذا البرج نصفه شبه فرس وهو مؤخره إلى جهة المغرب ونصفه وجه إنسان تقوس وهو 
في جهة المشرق ورأسه في الشمال ورجاله في الجنوب والنعائم الواردة على وسطه وهو على الجسد الذي يشبه بدن القوس 

به يشبه لطخة مستطيلة مع آوآب صغير تحتها والكواآب رعبان أي النعائم والبلدة على مقبض القوس ويده اليمنى قابضة وذن
   . على رأس السهم وهي آواآب تكون تحت لطخة صغيرة قريبة منها

ويداه ورجاله وهو صورة جدي مستلق على ظهره مقدمه في المغرب ومؤخره في المشرق وظهره للجنوب   : العاشر الجدي
إلى الشمال وهو شبيه بالمنقلب إلى القوس وقرناه إلى بطنه وفمه إلى القوس وليس له إال يد واحدة والكوآب الشمالي من 

سعدى الذابح أحد قرنيه والجنوبي منه قرنه اآلخر وآوآب آخر خفي تحت سهم القوس غربي سعد الذابح فمه وعلى آتفيه سعد 
و المضيئ من سعد السعود حق ورآه وشق الحوت الجنوبي على ظهره وطرف يده ثالثة  بلع وعلى ورآه سعد السعود

   . آواآب مضيئة بقرب الالمح فيها خفاء وطرف رجله الكوآب المسمى رأس الدلو

الحادي عشر الدلو وهو صورة رجل قائم بيده دلو رأسه إلى الشمال ورجاله إلى الجنوب وظهره إلى المشرق ووجهه إلى 
ب والكواآب التي تسمى الخباء من سعد الخبية رأسه ويده اليسرى ن فوق رأسه حتى تنزل إلى الدلو الذي عن يمينه المغر

وسعد األخبية مرفقه األيسر وبطنه يسمى الجرة ودلوه أربعة سعود من السعود السبعة التي ليست من منازل القمر هي سعد 
ل سعد منها آوآبان وعلى رجله اليسرى آوآب عظيم النور وعلى رجله ناشرة وسعد الملك وسعد البهام وسعد الماتح و آ

   . اليمنى آوآب أبيض يقرب في المظم من الذي قبله والفرع المقدم خارج عن صورته إلى الشمال

وهو صورة سمكتين إحداهما المنزلة التي تسميها أصحاب المنازل بطن الحوت وهي شمالية والثانية   : الثاني عشر الحوت
جنوبية عنها وهي أطول منها وأخفى الكواآب والكواآب السبعة السيارة ترسم الجنوبية منهما بمسيرهن وشق السمكة الجنوبية 

ثالثة من السعود السبعة التي من غير منازل القمر هي سعد الهمام وسعد البارع وسعد الماطر وليس الفرغ المؤخر في جسم 
   . ربالحوت بل خارج عنه إلى الشمال والمغ

الصنف الثاني نجوم منازل القمر التي ينتقل فيها القمر من أول الشهر إلى الثامن والعشرين منه وهي ثمان وعشرون منزلة 
   . يداخل أآثرها صور البروج عشر المتقدمة

ه وتسمى األولى الشرطان والشرطان تثنية شرط وهو العالمة آأنه سمي بذلك لكونه عالمةً  على طلوع الفجر عند طلوع
أيضًا النطح والناطح ألنها عند أصحاب الصور قرنا الحمل وهما آوآبان نيران بينهما قاب قوسين أحدهما في الشمال واآلخر 
في الجنوب إلى الجانب الجنوبي ومنها آوآب ألطف منه يعد معه أحيانًا ولذلك يسمي بعضهم هذه المنزلة األشراط على الجمع 

ثة الكواآب إذا ظهرت في المشرق آأنها مقلوبة منكسة وواحد منها أحمر مضيء وتحته آخر خفي ال على التثنية وهذه الثال
   . والثالث في الشمال وهو أحمر مضيء

الثانية البطين تصغير بطن وإنما صغر فرقًا بينه وبين بطن الحوت اآلتي ذآره في جملة المنازل والبطين ثالثة آواآب مثل 
ل المثلث الذي ينصب عليه القدر عند الطبخ وهي على القرب منها في موضع بطن الحمل من الصورة وهي الشك  : أثافي القدر

   . وواحد منها مضيء واثنان خفيان والخفيان يطلعان قبل المضيء

وهي ستة أنجم صغار يظنها الناظرين سبعة  الثالثة الثريا ويسمى النجم علمًا عليها وبه فسر قوله تعالى :   "  والنجم إذا هوى  " 
أنجم وهي في شكل مثلث متساوي الساقين وبين نجومها نجوم صغار جدًا آالرشاش ومطلعها إلى الشمال عن مطلع الشرطين 

ن محل ذنب والبطين وأول ما يطلع منها ويغيب هو الجانب العريض دون األفخاذ منها وهي عند أصحاب الصور بالقرب م
   . الثور المقطوع

وليست من صورة الثور وبعضهم يسميها ألية الحمل لقربها الرابعة الدبران ويسمى تالي النجم لكونه يطلع تلو   : قال ابن يونس
الثريا وربما سمي حادي النجم لذلك ويسمى أيضًا المجدح وعين الثور وهذه المنزلة سبعة أنجم تشبه شكل الدال واحد منها 

   . ضيء أحمر عظيم النور واسم الدبران واقع عليه في األصل ثم غلب عليه وعلى باقي المنزلةم

هذه الكواآب السبعة عند أصحاب الصور هي رأس الثور وأول ما يطلع منه طرف الدال ويكون رميها إلى الجنوب وفتحها 
آلباه والباقي غنمه وربما   : للكوآبين القريبين منهإلى الشمال والكوآب األحمر المضيء هو آخر ما يطلع منها والعرب تقول 
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ما أصنع بسبروت فساق إليها الكواآب   : إن الدبران خطب الثريا إلى القمر فقالت  : قالولك قالصه ويقولون في خرافاتهم
أوفى من الحادي وأغدر من   : المسماة با لقالص مهرًا فهربت منه فهو يطلبها أبدًا وال يزال تابعًا لها ومن ثم قالوا في أمثالهم

   . الثريا

الخامسة الهقعة سميت بذلك تشبيهًا بدائرة تكون في عنق الفرس وقد مر القول عليها في الكالم على أوصاف الخيل وهي ثالثة 
   . آواآب محابية صغار تسمى األثافي وهي على أعلى القدم اليسرة من التوأم المعبر عنه بالجوزاء

وهي خمسة أنجم على شكل الصولجان أربعة منها على خط مستقيم الثالث منها يسمى قوس الجوزاء والخامس السادسة الهنعة 
هنعت الشيء إذا عطفته وبعضهم   : منعطف إلى جهة الجنوب مقدار شبر في رأي العين وسميت هنعة النعطافها أخذًا من قولهم

الهنعة قوس الجوزاء يرمى بها   : المعبر عنهما بالجوزاء يقال يسميها التحية وهي عند أصحاب الصور خالف ألحد التوأمين
إن   : الهنعة وبعضهم يقول  : ذراع األسد وقائل ذلك يزعم أنها ثمانية أنجم في صورة قوس من مقبضها النجمان اللذان يقال لهما

   . بما عدل القمر فنزل بهاالهنعة آوآبان مقترنان الشمالي منهما أضوؤهما وحذاءهما ثالثة آواآب تسمى التحايي ر

أحدهما نير واآلخر مظلم وبينهما قدر سوط في رأي العين وفيما بينهما آواآب صغار تسميها   : وهي آوآبان  : السابعة الذراع
العرب األظفار وسميت هذه المنزلة بالذراع ألنها عندهم ذراع األسد ولألسد ذراعان مقبوضة وفيها ينزل القمر وهي جنوبية 

ميت مقبوضة ألن األخرى أرفع منها في السماء ولهذا سميت مبسوطة وهي مثلها في الصورة وأصحاب الصور يجعلون وس
   . هذه الذراع في صورة الكلب األصغر وربما عدل القمر عن المقبوضة فنزل بها

ن ألى جانبها نجمين الثامنة النثرة وهي لطخة آقطعة سحاب يجعلها أصحاب الصور على صدر السرطان وسميت نثرة أل
صغيرين هما عند العرب على منخري األسد وتسميهما الحمارين وقيل إنها لما آانت أمام جبهة األسد شبهت بشيء نثره من 

   . أنفه ويقال إنها فم األسد ومنخراه وتسمى اللهاة أيضًا وتشبه بالمعلف

بذلك لموقعهما موقع عيني األسد وقدامهما ستة آواآب التاسعة الطرف وهي آوآبان خفيان مقترنان بين يدي الجبهة سميا 
   . صغار تسميها العرب األشفار اثنان منها في نسق الطرف واألربعة البواقي بين يديه

العاشرة الجبهة ثالثة آواآب نيرة قد عدل أوسطها إلى الشرق فهي لذلك على شكل مثلث مستطيل القاعدة قصير الساقين و 
أحمر مضيء جدًا يسمى قلب األسد يرسمه المنجمون في اإلسطرالب وأصحاب الصور يجعلون الجبهة  إلى الجنوب عنها نجم

   . على آتف األسد

الحادية عشرة الخراتان وتسمى الزبرة وعرف األسد والزبرتين وهما آوآبان نيران بينهما في رأي العين مقدار ذراعين وهما 
التوسط مع خط االستواء وسميا الخراتين تشبيهًا بثقبين في السماء ومنه خرت  معترضان ما بين المشرق والمغرب يمتدان عند
   . اإلبرة وتحت هذين النجمين تسعة أنجم صغار

وسميت الزبرة لشعر يكون فوق ظهر األسد مما يلي خاصرته وعدوا الجميع أحد عشر آوآبًا منها نجمان هما الخراتان 
   . والتسعة الشعر

وعاء القضيب وبالقرب من هذا الكوآب   : ة وهي آوآب نير وهو عند أصحاب الصور قنب األسد والقنبالثانية عشرة الصرف
سبعة أنجم صغار طمس مالصقة له وسمي هذا الكوآب بالصرفة النصراف الحر عند طلوعه مع الفجر من المشرق 

الزمانين ويشكل مع الخراتين مثلثًا له وانصراف البرد إذا غرب مع الشمس ويقال الصرفة ناب الدهر ألنها تفتر عن فصل 
   . زاوية قائمة وإحدى ساقيه أطول من األخرى وفي قاعدته قصر

الثالثة عشرة العواء وهي خمسة آواآب نيرة على شكل الم وآان اعتبر ابتداؤها من الشمال وعطفها من جهة الجنوب لكن 
ألسد وتشبهها العرب بكالب تعوي خلف األسد ألنها وراءه المصطف منها أربعة والمنعطف واحد ويقال لها أيضًا ورآا ا

   . ولذلك سميت العوا وأصحاب الصور يجعلونها في السنبلة على صدرها
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وهو آوآب نير يميل لونه إلى الزرقة وسمي سماآًا لكونه قريبًا من سمت الرأس   : الرابعة عشرة السماك وهو السماك األعزل
الفلك وسمته العرب األعزل ألنه يطلع إلى جانبه نجم مضيء يسمونه السماك الرامح لكوآب وسمت الرأس أعلى ما يكون من 

  : صغير بين يديه واألعزل ال شيء بين يديه ففرق بينهما وأحدهما جنوبي وهو المنزلة وأصحاب الصور يثبتون السماآين
وربما عدل القمر فنزل بعجز األسد وهو أربعة  األعزل والرامح في صورة العذراء وهي السنبلة والعرب تجعلها ساقي األسد

آواآب بين يدي السماك األعزل يقال لها عرش السماك وتسمى أيضًا الخباء واألحمال والغراب وهذه المنزلة حد ما بين 
شق المنازل اليمانية والمنازل الشامية فما آان أسفل من مطلعه فهو يماني وهو شق الجنوب وما آان فوقه فهو شامي وهو 

   . الشمال

الخامسة عشرة الغفر ثالثة آواآب خفية على خط فيه تقويس وسميت بذلك لخفائها مأخوذة من المغفرة التي تستر الذنب 
وتخفيه يوم القيامة ومنه المغفر الذي فوق الرأس وقيل ألنها زبانى العقرب وقيل مأخوذة من الغفرة وهي الشعر الذي في 

   . يجعلونها بين ساقي األسد طرف ذنب األسد وأصحاب الصور

أي يدفع عن نفسه وأصحاب الصور   : السادسة عشرة الزبانان وهما آوآبان نيران هما عند العرب يد العقرب يترس بهما
   . يجعلونهما آفتي الميزان وبينهما في رأي العين قدر قامة الرجل

مصطفة معترضة بين آل آوآب وآوآب منها قدر ذراع في السابعة عشرة اإلآليل وهو ثالثة آواآب مجتمعة في خفاء الغفر 
   . رأي العين سميت بذلك ألنها فوق جبهة العقرب آالتاج وهي عند أصحاب الصور على عمود الميزان

الثامنة عشرة القلب وهو آوآب أحمر نير مضطرب قريب من الجبهة بين آوآبين خفيين تسميهما العرب نياطي القلب أي 
أصحاب الصور قلبًا لوقوعه موضع القلب من صورة العقرب والقلوب أربعة هذا أحدها والثاني قلب السمكة عالقتيه وسمته 

   . والثالث قلب الثور والرابع قلب األسد

   . وحيث ذآر القلب على اإلطالق دون إضافة فالمراد قلب العقرب هذا

رب أشبه شيء بذنب العقرب إذا شالته ولذلك سميت التاسع عشرة الشولة وهي آواآب متقاطرة على تقويس في برج العق
الشولة وفي الشولة آوآبان خفيان ملتصقان يظهران آأنهما آوآب واحد مشقوق يسميان اإلبرة والحمة وخلفهما نجم صغير ال 

   . يزايلهما يقال له التابع

رة عن طريقه وربما نزل بالسفار فيما بين القلب إنما ينزل القرم الشولة على المحاذاة وال ينحط إليها ألنها منحد  : وقال قوم
   . والشولة وهي ستة آواآب بيض منعطفة

  : العشرون النعائم وآواآبها ثمانية منها أربعة يمانية نيرة تشكل مربعًا فيه أطراف تسمى الواردة وهي المنزلة وسميت واردة
ربعة األخرى تسمى النعائم الصادرة ألنها لما آانت بعيدة من ألنها لما آانت قريبة من المجرة شبهت بنعام وردت نهرًا واأل

المجرة شبهت بنعام وردت ثم صدرت والواردة التي هي المنزلة عند أصحاب الصور واقعة في يد الرامي الذي يجذب بها 
   . القوس

في آالم العرب الفرجة من الحادية والعشرون البلدة وهي فرجة في السماء مستديرة شبه الرقعة ليس فيها آوآب والبلدة 
البلدة ألنها قطعة مستطيلة ويدل عليها ست آواآب مستديرة صغار خفية تشبة القوس وبعضهم   : األرض ويقال لصدر اإلنسان

يسميها األدحي ألن بالقرب منها آواآب تسميها العرب البيض لقربها من النعائم وربما عدل القمر فنزل باألدحي وأصحاب 
   . البلدة على جبهة الراميالصور يجعلون 

الثانية والعشرون سعد الذابح وهو آوآبان صغيران بينهما في رأي العين أقل من قدر ذراع أحدهما مرتفع في ناحية الشمال 
واآلخر منخفض في ناحية الجنوب سمي سعدًا النهما األمطار في أيام طلوعه وسمي ذابحًا لقوة البرد في إبان طلوعه فتموت 

هو شاته التي تذبح   : ببرده وقيل سمي ذابحًا ألن بالقرب من نجمع الشمالي نجمًا صغيرًا آأنه ملتصق به تقول العرب المواشي
ولذلك جعلوا الذابح صفة لسعد بخالف سائر السعود فإنها يضاف إليها ما بعدها آما قاله الزجاج في مقدمة أدب الكاتب 

   . رني الجدي من الصورةوأصحاب الصور يثبتون هذا السعد في موضع ق
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الثالثة والشعرون سعد بلغ وهو نجمان أيضًا يشبهان سعدًا الذابح في المسافة التي بينهما لكن أحد الكوآبين خفي وهو الذي 
بلعه وهذا السعد عند أصحاب الصور على آعب ساآب الماء القريب من صورة الدلو وسمي بلغ ألنه في أيام طلوعه تغيض 

اآلبار فكأن األرض ابتلعت ماءها وقيل ألنه يطلع في الوقت الذي قيل فيه يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي  األنهار وتزيد
   .  ( عليه السالم ) زمن نوٍح 

الرابعة والعشرون سعد السعود وعدته آوآبان أيضًا على ما تقدم في السعدين من البعد وقيل هو ثالثة آواآب أحدها نير 
في النور وأصحاب الصور يثبتونه على صدر ساآب الماء القريب من صورة الدلو وربما قصر القمر فنزل واآلخران دونه 

سعد ناشرة وهو أسفل من سعد السعود ويسمي أصحاب الصور نجميه بالمحبين وهما في مؤخر الجدي ومنهم من يثبت سعد 
إنه آوآب واحد حوله ثالثة آواآب مثلثة تشبه رجل الخامسة والعشرون سعد األخبية والناس مختلفون فيه فمنهم من يقول 

بطٍة والكواآب هو السعد والثالثة الخباء ومنهم من يجعل الكواآب الذي في وسط الثالثة عمود الخباء وهو عند أصحاب 
الصور على الكتف الشرقية من جسد ساآب الماء وسمي سعد اآلخبية لخروج المخبات فيه من الثمار والحشرات وآانت 

   . لعرب تتبرك به ال خضرار العود فيها

السادسة والعشرون الفرغ المقدم ويقال فيه مقدم الدلو والفرغ األول والفرغ األعلى وعرقوة الدلو العليا وهو آوآبان نيران 
   . بينهما في رأي العين نحو من خمسة أذرع وأصحاب الصور يزعمون أن الشمالي منهما على متن الفرس

شرون الفرغ المؤخر ويقال له مؤخر الدلو السفلي وهو آوآبان يشبهان ما تقدم أحدهما شمالي واآلخر جنوبي السابعة والع
وهما عند أصحاب الصور على مؤخر الفرس وربما قصر القمر فنزل في الكرب الذي في وسط العراقي وربما نزل ببلدة 

   . الثعلب

ها السمكة وتسمى الرشاء أيضًا وهي ثمانية عشر آوآبًا تشكل شكل سمكة الثامنة والعشرون الحوت وهو آخر المنازل ويقال ل
رأسها في جهة الشمال وذنبها في جهة الجنوب وفي الشرقي منها آوآب نير يسمى سرة الحوت وبطن الحوت وبطن السمكة 

ها إال أنها أعرض وقلب السمكة وربما عدل القمر فنزل بالسمكة الصغرى وهي من السمكة الكبرى في الشمال مثل صورت
منها وأقصر وأصحاب الصور يجعلون الكوآب النير من الحوت في حد المرأة المسلسلة ورأسها هو الشمالي من الفرع 

   . المؤخر

الصنف الثالث من النجوم الثواتب ما ليس داخًال في شيء من البروومنازل القمر مما هو مشهورمما ذآرته العرب في شعرها 
منها بنات نعش وهي شبعة أنجم على القرب من القطب الشمالي ومنها أربعة   : ه األمثال وهي عدة نجوموشبهت به وضربت ب

في صورة نعش وثالثة أمامه مستطيلة وهي المعبر عنها بالبنات وتعرف هذه ببنات نعش الكبرى وبالقرب منها سبعة أنجم 
   . على شكلها

ير على القرب من القطب الشمالي يستدل به على موضع القطب ويقال له ومنها الجدي الذي تعرف به القبلة وهو نجم صغ
   . جدي بنات نعش الصغرى

   . ومنها الفرقدان وهما آوآبان متقاربان معدودان في بنات نعش

   . ومنها السها وهو آوآب خفي في بنات نعش الكبرى والناس يمتحنون به أبصارهم لخفائه

هو رمحه   : األعزل المقدم ذآره في منازل القمر سمي رامحًا لكوآب يقدمه تقول العربومنها السماك الرامح وهو غير 
   . بخالف األعزل فإنه الذي ال رمح معه

قد ضمهما إليه آأنه   : ومنها النسر الواقع وهو ثالثة أنجم آأنها أثافي سمي الواقع ألنهم يجعلون اثنين منه جناحيه ويقولون
   . طائر وقع

   . سر الطائر سمي بذلك ألنهم يجعلون اثنين منه جناحيه ويقولونك قد بسطهما آأنه طائر والعامة تسميه الميزانومنها الن
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   . ومنها الكف الخضيب وهو آف الثريا المبسوطة ولها آف أخرى يقال لها الجذماء وهي أسفل من الشرطين

   . آب بينه يقال لها األقالم وهي من مواقع العيوقومنها العيوق وهو في طرف المجرة األيمن وعلى أثره ثالثة آوا

ومنها سهيل وهو آوآب أحمر منفرد عن الكواآب ولقربه من األفق آأنه أبدًا يضطرب وهو من الكواآب اليمانية قال ابن 
   . وطلعه عن يسار مستقبل قبلة العراق  : قتيبة

   . د أرمينيةوهو يرى في جميع أرض العرب وال يرى في شيء من بال  : قال

وهي في ومنها الشعريان :  العبور  ومنها الشعريان :  العبور وآانت تعبد في الجاهلية بقوله تعالى :   "  وأنه هو رب الشعرى  " 
وهي في الجوزاء والشعرى الغميصاء ومع آل واحدة منهما  وآانت تعبد في الجاهلية بقوله تعالى :   "  وأنه هو رب الشعرى  " 

   . آوآب يقال له المرزم

ومنها سعد ناشرة وسعد الملك وسعد البهام وسعد الهمام وسعد البارع وسعد مطر وآل سعد منها آوآبان بين آل آوآبين في 
ود الستة غير السعود األربعة المتقدمة في منازل القمر تكون جملة السعود رأي العين قدر ذراع فهي متناسقة وهي السع

   . عشرة

فإذا عرف الكاتب أحوال األفالك والكواآب وأسماءها وصفاتها عرف آيف يصفها عند احتياجه إلى وصفها وآيبف يعبر عنها 
عال أبدًا ما دام للسبعة األفالك أحكام مهر وماه ال زلت تبقى وترقى لل  : عند جريان ذآرها آما قال بعضهم يمدح بعض الرؤساء

وآيوان وتير معًا وهومس وأناهيد وبهرام مشيرًا بذلك إلى ذآر األفالك السبعة ومالها من الكواآب السبعة السيارة باألسماء 
   . الفارسية المقدم ذآرها

ن فلك زحل أعلى من فلك الشمس لما تقدم وإن عالني من دوني فال عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل مشيرًا إلى آو
   . أنها في الرابع وهو في السابع

بساط زمرد نثرت عليه دنانير يخالطها دراهم وآما قال ذو   : وآما قال بعضهم يصف خضرة السماء وما لها من الكواآب
ن صغرى النجوم آأنها وإياه في يدق على آثارها دبرانها فال هو مسبوق وال هو يلحق بعشرين م  : الرمة وقد ذآر الثريا

الخضراء لو آان ينطق قالص حداها راآب متعمم إلى الماء من جوز التنوفة مطلق مشيرًا إلى ما تقدم من خطبة الدبران 
   . الثريا وهربها منه وإمهاره إياها بالقالئص هي النجوم التي حولها

ستخلص من هذا السرار وأيما هالل توارى في السرار فما   : هوروآما قال أبو الفرج البيغا ذاآرًا حال مختٍف يرجى له الظ
   . خلص مشيرًا بذلك إلى حالة تواري القمر حالة السرار ثم خلوصه عند إهالله

 النوع التاسع مما يحتاج الكاتب إلى وصفه العلويات مما بين السماء واألرض   

وتجمع على رياح وقد دل االستقراء على أنها حيث وردت في  الصنف األول الريح وهي مؤنثة يقال هبت الريح تهب هبوبًا
   . القرآن الكريم في معرض العذاب آانت بلفظ اإلفراد وحيث وردت في معرض الرحمة آانت بلفظ الجمع

وقال في جانب  وقال :   "  إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا  "  قال تعالى في جانب العذاب :   "  إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم  " 
إلى غير  وقال جلت قدرته :   "  اهللا الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا  "  الرحمة :   "  وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته  " 

   . ذلك من اآليات

وقد ورد القرآن   " اللهم اجعلها رياحًا وال تجعلها ريحًا   "   : ومن ثم آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتدت الريح قال
   .الكريم بأن اهللا تعالى هو الذي يرسلها قال تعالى :   "  اهللا الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا  "  
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وذهبت الفالسفة إلى أنها تحدث عن الطبيعة وأن سبب ذلك دخان يرتفع من األرض فيضربه البرد في ارتفاعه فيتنكس 
   . ويتحامل على الهواء ويحرآه الهواء بشدة فيحصل الريح

   . وهي التي تأتي من المشرق وتسمى القبول أيضًا ألنها في مقابلة مستقبل المشرق  : األولى الصبا  : الرياح أربعوأصول 

وأهل مصر يسمونها الشرقية ألنها تأتي من مشرق الشمس وهي التي نصر بها النبي صلى اهللا عليه   : قال في صناعة الكتاب
   .  " نصرت بالصبا   "   : ه وسلم بقولهوسلم يوم األحزاب آما أخبر صلى اهللا علي

ومهبها من مغرب الشمس إلى حد القطب الجنوبي وسميت الدبور ألن مستقبل المشرق يستدبرها وتسمى   : الثانبة الدبور
   .  " وأهلكت عاد بالدبور   "   : الغربية لهبوبها من جهة المغرب وبها هلكت عاد آما أخبر عليه السالم بقوله

ويقال فيها شمال وشمال وشامل وشأمل مهموزا وغير مهموز ومهبها من حد القطب الشمالي إلى مغرب   :  " الشمال   " ثة الثال
   . الشمس وسميت شماًال ألنها على شمال من استقبل المشرق

   . وتسمى البحرية ألنها يسار بها في البحر على آل حال  : قال في صناعة الكتاب

القبلية ألنها تأتي من القبلة   : ومهبها من حد القطب األسفل إلى مطلع الشمس وتسمى بالديار المصرية  :  " و بية الجن  " الرابعة 
   . فيها وتسمى بها أيضًا المريسية ألن في الجهة القبلية بالد المريس وهم ضرب من السودان وهي أردأ الرياح عند أه مصر

   . ريحين تسمى النكباء سميت بذلك ألنها نكبت عن مهاب هذه الرياح وعدلت عنها وآل ريح جاءت من مهبي  : وقال النحاس

النافجة فإن حرآت األغصان   : وإذا جاءت بنفٍس ضعيف وروح فهي النسيم وإن ابتدأت بشدة قيل لها  :  " فقه اللغة   " قال في 
حاصبة فإذا هبت من األرض آالعمود نحو السماء قيل   : زعزع فإن جاءت بالحصباء قيل  : تحريكًا شديدًا وقلعت األشجار قيل

   . إعصار  : لها

الزوبعة ويزعمون أن الشيطان هو الذي   : والعامة تسميها  " فأصابها إعصار فيه نار   "   : وقد ورد بها القرآن في قوله تعالى
   . لصرصرا  : يثيرها ومن ثم سماها الترك نعيم بك يعني الشيطان فإذا آانت باردة فهي

   . فإذا لم تلقح شجرًا ولم تحمل مطرًا فهي العقيم  " إنا أرسلنا عليهم ريحًا صراصرًا   "   : وقد وقع ذآرها في قوله تعالى

 آانت ال مطر فيها .   وقد قال تعالى في قصة عاد :   "  إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم  " 

  "   : الصنف الثاني السحاب وهو األجرام التي تحمل المطر بين السماء واألرض ينشئها اهللا سبحانه وتعالى آما أخبر بقوله
   . اسق حديقة فالن  : ويسوقها إلى حيث يشاء آما ثبت في الصحيح أن رجًال سمع صوتًا من سحابة  " وينشيء السحاب الثقال 

ر متصاعد من األرض مرتفع من الطبقة الحارة إلى الطبقة الباردة فيثقل ويتكاثف ويتعقد فيصير وذهب الحكماء إلى أنه بخا
   . سحابًا

  : وقد أخبر تعالى عن قوم عاد بقوله  : النشء فإذا انسحب في الهواء قيل له  : وأول ما ينشأ يقال له  " فقه اللغة   " قال الثعالبي في 
  فإن آان بحيث إذا رؤس ظن أن فيه مطرًا قيل له :  مخيلة فإن " "  فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا  

   . هو الذي ال مطر فيه  : جهام وقيل الجهام  : مزن فإذا هراق ما فيه قيل  : آان السحاب أبيض قيل له

   . ثر بوصفه وتشبيههوقد أولع أهل النظم والن

الصنف الثالث الرعد وهو صوت هائل يسمع من السحاب وقد اختلف في حقيقته فروي أنه صوت ملٍك يزجر به السحاب وقيل 
غير ذلك والنصيرية من الشيعة يزعمون أنه صوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه حيث زعموا أن مسكنه 
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أنه دخان يتصاعد من األرض ويرتفع حتى يتصل بالسحاب ويدخل في تضاعيفه ويبرد فيصير  السحاب وذهبت الفالسفة إلى
رعدت السماء فإذا زاد صوتها قيل ارتجست فإذا   : ريحًا في وسط الغيم فيتحرك فيه بشدة فيحصل منه صوت الرعد ويقال منه

   . جلجلت وهدهدت  : قيل قصفت وقعقت فإذا بلغ النهاية  : ارزمت ودوت فإذا اشتد قيل  : زاد قيل

الصنف الرابع البرق وهو ضوء يرى من جوانب السحاب وقد اختلف فيه أيضًا فروي أن الرعد صوت ملٍك يزجر به السحاب 
إنه   : وأن البرق ضحكه والنصيرية من الشيعة يزعمون أنه ضحك أمير المؤمنين علي رضي اهللا عنه أيضًا والفالسفة يقولون

ألرض حتى يتصل بالسحاب آما تقدم في الرعد ثم تقوى حرآته فيشتعل من حرارة الحرآة الهواء والدخان دخان يرتفع من ا
ومض البرق إذا لمع لمعاناص قويًا وأومض إذا لمع لمعانًا خفيًا فإن أطمع في المطر ثم   : فيصير نارًا مضيئة وهو البرق ويقال

   . خلب  : ظهر أن ال مطر فيه قيل

المطر وهو الماء الذي يخلفه اهللا تعالى في السحاب ويسوقه إلى حيث يشاء وقد ذهب الحكماء إلى أنه بخار الصنف الخامس 
يتصاعد من األرض أيضًا فيه أو في حرارة الشمس أو فيهما فيجتمع وربما أعانت الريح على جمعه بأن تسوق البعض إلى 

وصار ماء وتقاطر آالبخار الذي يتصاعد من القدر وينتهي إلى البعض حتى يتالحق فإذا انتهى إلى الطبقة الباردة تكاثف 
   . غطاء القدر وعند أدنى برودة ينعقد قطرات

ثم للمطر زمان يكثر فيه وزمان يقل فيه وقد رتب العرب ذلك على أنواء الكواآب التي هي منازل القمر وجعلوا لكل منها 
   . نوءًا ينسب إليه

ال بد نؤ آوآب من أن يكون فيه مطر أو ريح أو غيم أو   : آانت العرب تقول  : اب األنواء الكبيرقال أبو حنيفة الدينوري في آت
النهوض وذهب الفراء   : حر أو برد ينسبون ما آان فيه من ذلك إليه وقد اختلف في معنى النوء فذهب إلى أن النوء في اللغة

ى النهوض والسقوط جميعًا على أنهم متفقون أن العرب آانت ترى السقوط والميالن وذهب آخرون إلى أنه يطلق عل  : إلى أنه
النهوض   : السقوط يجريه على بابه ومن ذهب إلى أن المراد بالنوء  : األمر للسقوط دون الطلوع فمن ذهب إلى أن المراد بالنوء

وإن آان موضوعه في اللغة إنما سمي نوء لطلوع الكوآب ال لسقوط الساقط ومنهم من يطلق النوء على السقوط   : يقول
مفازة على أن بعضهم قد ذهب إلى أن الكوآب ينوء بمعنى ينهض ثم   : سليم وللمهلكة  : النهوض من باب التفاؤل آما يقال للديغ

   . يسقط فإذا سقط فقد مضى نووه ودخل نوء الكوآب الذي بعده

فيه ألن الكوآب إذا سقط النجم الذي بين يديه أطل هو على  وهو التأويل المشهور الذي ال ينازع  : قال أبو حنيفة الدينوري
   . السقوط وآان أشبه حاًال بحال الناهض

   . وقد عدها أبو حنيفة ثمانية وعشرين نوءًا بعدد منازل القمر المتقدمة الذآر وذآر أن بعضها أجهر وأشهر من بعض

   . هم وال محمودوهو ثالث ليال وليس بمذآور عند  " نوء الشرطين   " األول 

وهو خمس   " نوء الثريا   " يقال إنه ما ناء البطين والدبران أو أحدهما فكان له نظر إال آاد ذلك العام الثالث   : قال ابن األعرابي
   . ليال وقيل سبع وأثره محمود عندهم مشهور

   . لم يسمع في أشعارهم له ذآروهو ثالث لياٍل وقيل ليلة وليس بمحمود عندهم و  " نوء الدبران   " الرابع 

وهو ست ليال وال يذآرون نوؤها إال بنوء الجوزاء التي الهقعة رأسها والجوزاء مذآورة النوء   " نوء الهقعة   " الخامس 
   . مشهورة

حمود عندهم ثالث ليال وهو أول أنواء األسد وأثره م  : وهي خمس ليال وقال ابن آناسة  " نوء الذراع المقبوضة   " السادس 
موصوف وربما نسب إلى المرزم وهو أحد آوآبي الذراع المذآورة وربما نسب إلى الشعرى الغميصاء وهو آوآبها اآلخر 

الذي هو أنور من المرزم وقد ذآر العرب مع الذراع المقبوضة الذراع المبسوطة فتجمعهما معًا في النوء وهما ال ينوءان معًا 
رة صحبة إحداهما لألخرى في الذآر واجتماعهما في اسم واحد مع تجاورهما وآونهما عضوي بل وال يطلعان معًا لكن لكث

   . صورة واحدة وهي صورة األسد
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   . وهو سبع ليال وله عندهم ذآر مشهور  " نوء النثرة   " الثامن 

   . عليهوهو ست ليال ولم يسمع به مفردًا لغلبة الجبهة اآلتية الذآر   " نوء الطرفة   " التاسع 

   . وهو سبع ليال وذآره مشهور لديهم  " نوء الجبهة   " العاشر 

   . وهو ثالث ليال وال يكاد يوجد لها ذآر عندهم في أشعارهم  " نوء الصرفة   " الثاني عشر 

   . وهو ليلة واحدة وليس من األنواء المشهورة  " نوء العواء   " الثالث عشر 

وهو أربع ليال وله ذآر مشهرو وآثيرًا ما يذآر معه السماك الرامح وليس له نوء معه   " األعزل  نوء السماك  " الرابع عشر 
   . ولكنهما متقاربان في الطلوع وحينئذ فإفراد السماك الرامح بالنوء خطأ

   . وهو ثالث ليال ال يكاد ينفرد عن نوء الجوزاء  " الخامس عشر نوء الهنعة 

ثالث ليال وهو أول أواء األسد وأثره محمود عندهم   : وهي خمس ليال وقال ابن آناسة  " لمقبوضة نوء الذراع ا  " السابع 
موصوف وربما نسب إلى المرزم وهو أحد آوآبي الذراع المذآورة وربما نسب إلى الشعرى الغميصاء وهو آوآبها اآلخر 

المبسوطة فتجمعهما معًا في النوء وهما ال ينوءان معًا الذي هو أور من المرزم وقد ذآر العرب مع الذراع المقبوضة الذراع 
بل وال يطلعان معًا لكن لكثرة صحبة إحداهما لألخرى في الذآر واجتماعهما في اسم واحد مع تجاورهما وآونهما عضوي 

   . صورة واحدة وهي صورة األسد

   . وهو سبع ليال وله عندهم ذآر مشهور  " نوء النثرة   " الثامن 

   . وهو ست ليال ولم يسمع به مفردًا لغلبة الجبهة اآلتية الذآر عليه  " نوء الطرفة   " ع التاس

   . الحاي عشر نوء الزبرة ونوءها أربع ليال وقلما تنفرد لغلبة الجبهة عليها أيضًا

   . وهو ثالث ليال وال يكاد يوجد لها ذآر عندهم في أشعارهم  " نوء الصرفة   " الثاني عشر 

   . وهو ليلة واحدة وليس من األنواء المشهورة  " نوء العواء   " الث عشر الث

وهو أربع ليال وله ذآر مشهور وآثيرًا ما يذآر معه السماك الرامح وليس له نوء معه   " نوء السماك األعزل   " الرابع عشر 
   . ولكنهما متقاربان في الطلوع وحينئذ فإفراد السماك الرامح بالنوء خطأ

وهو ثالث ليال وقيل ليلة وما بينه وبين نوء الهنعة المتقدمة الذآر من أواء األسد وهي ثمانية   " نوء الغفر   " الخامس عشر 
   . أولها الذراع وآخرها نوء السماك وليس له في السماء نظير في آثرة األنواء  : أنواء

   . وهو ثالث ليال  " نوء الزباني   " السادس عشر 

   . وهو أربع ليال  " نوء اإلآليل   " عشر  السابع

   . وهو ليلة واحدة وليس بمحمود  " نوء القلب   " الثامن عشر 

   . وهو ثالث ليال وقلما يذآر  " نوء الشولة   " التاسع عشر 

   . وهو ليلة واحدة وليس له ذآر  " نوء النعائم   " العشرون 
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   . وهو ليلة واحدة  " نوء سعد الذابح   " الثاني والعشرون 

   . نوء سعد السعود وهو ليلة وليس بمحمود وال مذآور  " الرابع والعشرون 

   . وهو ليلة واحدة  " نوء سعد األخبية   " الخامس والعشرون 

   . وهو أربع ليال وله ذآر مشهور  " نوء الفرغ المقدم   " السادس والعشرون 

   . وهو أربع ليال وله ذآر أيضًا  " لمؤخر نوء الفرغ ا  " السابع والعشرون 

   . وهو ليلة واحدة وليس بالمذآور من حيث إنه يغلب عليه ما قبله وما بعده فال يذآر  " نوء الحوت   " الثامن والعشرون 

هذه النجوم أنواًء موقوتة وإن وإنما جعلوا ل  : واأليام في هذه األنواء تابعة لليالي لتقدم الليل عليها قال  : قال أبو حنيفة الدينوري
   . لم تكن جميع فصول السنة مظنة األمطار ألنه ليس منها وقت إال وقد يكون فيه مطر

   . أول المطر الوسمي سمي بذلك ألنه يسم األرض بالنبات ثم الربيع ثم الصيف ثم الحميم  : وقال ابن قتيبة

   . ثم الوسمي ثم الربيع ثم الصيف ثم الحميمإقبال الشتاء الخريف   : قال الثعالبي عن أبي عمرو

الصنف السادس الثلج وهو شيء ينزل من الهواء آالقطن المندوف فيقع على الجبال وعلى سطح األرض فتذيب الشمس منه 
خار ما ال قته شدة حرارتها ويبقى في أماآن مخصوصة من أعالي الجبال باألمكنة الباردة جميع السنة وقد ذآر الحكماء أنه ب

يتصاعد من األرض إلى الهواء آما يتصاعد المطر فيصيبه برد شديد قبل أن ينعقد قطرات فيتساقط أجزاء لطيفة ثم ينعقد 
باألرض إذا نزل إليها ويوصف بشدة البرد وشد البياض وسيأتي الكالم على ما ينقل منه من الشأم إلى ملوك الديار المصرية 

   . ىفي خاتمة الكتاب إن شاء اهللا تعال

الصنف السابع البرد بفتح الراء وهو حب يسقط من الجو وقد ذآر الحكماء أنه بخار يتصاعد من األرض أيضًا ويرتفع في 
الهواء فال تدرآه البرودة حتى يجتمع قطرات ثم تدرآه حرارةمن الجوانب فتنهزم برودتها إلى مواطنها فتنعقد وحب هذا البرد 

   . الحمص فما دونه ومنه ما هو فوق ذلك ويذآر أنه يقع منه ما هو بقدر بيض الحمام والدجاج متفاوت المقادير منه ما هو قدر

وال يتصور وقوعه إال في الخريف والربيع ويوصف بما يوصف به الثلج من شدة البرد وشدة البياض ويشبه به   : قال الحكماء
   . أسنان اإلنسان الناصعة البياض

قوس يظهر في الجو من حمرة وخضرة وقد ورد النهي عن تسميته قوس قزح وتسميته قوس الصنف الثامن قوس قزح وهو 
   . اهللا ألن قزح اسم للشيطان

والسبب فيه أن الهواء إذا صار رطبًا بالمطر مع أدنى صقالة صار آالمرآة والمحاذي له إذا آان الشمس في قفاه   : قال الحكماء
   . س المرآة ويشتبك ذلك الضوء بالبخار الرطب فيتولد منه هذا القوسيرى الشمس في الهواء آما يرى في الشم

ويكون له ثالثة ألوان يعنون حمرة بين خضرتين أو خضرة بين حمرتين وربما ال يكون اللون المتوسط ويكون   : قال الحكماء
آان بعد الزوال رؤي في المشرق مرتفعًا ارتفاعًا قريبًا من األرض فإن آان قبل الزوال رؤي ذلك القوس في المغرب وإن 
   . وإن آانت الشمس في وسط السماء فال يمكن أن يرى إال قوسًا صغيرًا في الشتاء إن اتفق

   . وفيه تشبيهات للشعراء يأتي ذآرها في آخر المقالة العاشرة إن شاء اهللا تعالى

   . الصنف التاسع الهالة وهي الدائرة التي تكون حول القمر
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والسبب فيها أن الهوء المتوسط بين البصر وبين القمر صقيل رطب فيرى القمر في جزء منه وهو الجزء الذي   : ءقال الحكما
لو آان فيه مرآة لرؤس القمر فيها ثم الشيء الذي يرى في مرآة من موضع لو آانت فيه مراء آثيرة محيطة بالبصر وآانت 

   . المرائي فإذا تواصلت المرائي رؤي في الكل فترى حينئذ دائرة موضوعة على تلك النسبة فيرى الشيء في آل واحدة من

   . وألهل النظم والنثر فيها وصف وتشبيه

الصنف العاشر الحر وسلطانه أواخر فصل الربيع وأوائل فصل الصيف والسبب فيه مسامتة الشمس للرؤوس فتشتد ثائرًة في 
   . الهواء وجرم األرض ال سيما الحجاز وما في معناه

   . وأهل النظم والنثر مولعون بوصف شد حره

   . الصنف الحادي عشر البرد وسلطانه أواخر الخريف وأوائل فصل الشتاء

   . وأهل النظم والنثر مكثرون من ذآره ووصفه حتى إنه ربما أفرد بعض الناس ما قيل فيه وفي وصفه بالتصنيف

شمس عند مقابلتها آوة يدخل منها الضوء فيكون شبه عمود ممتد من الصنف الثاني عشر الهباء وهو الذي يحصل من ضوء ال
الكوة إلى حيث يقع ضوء الشمس من األرض وفيه أجزاء لطيفة متفاوتة تحس بالنظر دون اللمس وقد شبه اهللا تعالى به أعمال 

ومن الناس من يزعم أن الواحدة  الكفار في القيامة فقال جل من قائل :   "  وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا  " 
من أجزائه هي المراد بالذرة المذآورة في القرآن بقوله تعالى :   "  فمن يعمل مثقال ذرٍة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرٍة شرًا يره 

  " .   

   . و ألهل النظم والنثر أيضًا فيه الوصف والتشبيه

 النوع العاشر مما يحتاج الكاتب إلى وصفه األجسام األرضية 

وهي على أصناف الصنف األول الجبال واألودية والقفار فأما الجبال فهي أوتاد األرض أرسى اهللا تعالى بها األرض حيث 
   . مادت لما دحاها اهللا تعالى على الماء

د روي أن الكعبة آانت رابية حمراء طافية على وجه الماء قبل أن يدحو اهللا األرض وأن األرض منها دحيت فلما مادت وق
   . وأرسيت بالجبال آان أول جبل أرسي منها جبل أبي قبيٍس بمكة المشرفة فلذلك هو أقرب الجبال من الكعبة مكانًا

   . يع جبال األرض واهللا أعمل بحقيقة ذلكوقد نقل أن قاف جبل محيط بالدنيا عنه تتفرع جم

   . وتوصف الجبال بالعظمة في القدر والعلو وصعوبة المسلك وما يجري مجرى ذلك

   . وأما األودية فهي وهاد في خالل الجبال جعلها اهللا تعالى مجاري للسيل ونبات الزرع ومدارج الطرق وغير ذلك

   . ا وصفت بخالف ذلكوتوصف باالتساع وبعد المسافة والعمق وربم

   . البراري المتسعة األرجاء الخالية من الساآن  : وأما القفار فهي

   . توصف بالسعة وبعد المسافة وقلة الماء واإليحاش وصعوبة المسلك وما يجري مجرى ذلك

فعي رضي باهللا عنه الصنف الثاني المياه األرضية وهي على ضربين الضرب األول الماء الملح ووقع في لغة اإلمام الشا
الماء المالح وهو أحد العناصر األربعة وسيأتي في الكالم على األرض في المقالة الثانية أنه محيط باألرض من جميع جهاتها 



 

299 
 

إال ما اقتضته الحكمة اإللهية لعمارة الدنيا من آشف بعض ظاهرها األعلى وأنه تفرعت منه بحار منبثة في جهات األرض 
   . بما ينفع الناس لتجري السفن فيها

وقد ذآر الحكماء أن في الماء الملح آثافًة ال توجد في الماء العذب ومن أجل ذلك ال ترسب فيه األشياء الثقيلة آما ترسب في 
أن السفن التي تغرق في البحر الملح ال تبلغ أرضه بخالف التي تغرق في األنهار فإنها تنزل إلى   : الماء العذب حتى يقال

شاهد ذلك أنك إذا طرحت في الماء العذب بيضة دجاجة ونحوها غرقت فيه فإذا أذبت في ذلك الماء ملحًا بحيث يغلب قعرها و
على الماء وطرحت فيه البيضة عامت وقد اختلف في الماء الملح هل هو آذلك من أصل الخلقة أو عرضت له الملوحة بسبب 

   . ماال قاه من سبخ األرض على مذهبين

البحر الملح أنه في غاية الصفاء حتى إنه يرى ما في قعره على القرب من شطه ويوصف البحر بالسعة ومن خصائص 
   .  " حدث عن البحر وال حرج   "   : والطول والعرض وآثرة العجائب حتى يقال في المثل

تدخل في الجبال وتحتبس فيها والسبب فيه أن األبخرة تتصاعد من قعر األرض ف  : الضرب الثاني الماء العذب قالت الحكماء
   . وال تزال تتكامل ويتحصل منها مياه عظيمة فتنبعث لكثرتها

ماء األنهار وهي ما بين صغار وآبار وقريبة المدى وبعيدته وقد وردت األخبار بأن   : النمط األول  : وهو على ثالثة أنماط
يل مصر والنيل أفضل الخمسة وأعذبها وأخفها ماء على ما سيحون وجيحون و الدجلة والفرات ون  : أفضلها خمسة أنهار وهي

   . سيأتي ذآره في المقالة الثانية إن شاء اهللا تعالى

   . وفي األنهار الكبار تسير السفن

العيون وهي مياه تنبع من األرض وتعلو إلى سطح األرض ثم تسرح في قني بقد حفرت لها وهي منبثة في آثير   : النمط الثاني
   . قطارمن األ

   . البئار وهي حفائر تحفر حتى ينبع الماء من أسفلها ويرتفع فيها ارتفاعًا ال يبلغ أعالها  : النمط الثالث

وقد اختلف في الماء الذي نبع من األرض هل هو الذي نزل من السماء أو غيره فذهب ذاهبون إلى أنه هو الذي نزل من 
   . اآلية  " أنزلنا من السماء ماء بقدٍر و  "   : السماء محتجين لذلك بقوله تعالى

ففتحنا أبواب السماء بماٍء   "   : وذهب آخرون إلى أن الذي نبع من األرض غير الذي نزل من السماء محتجين بقوله تعالى
الشبم  ويوصف الماء لالستحسان بالعذوبة والصفاء والرقة والخفة وشدة البرد وفي معناه  " منهمٍر وفجرنا األرض عيونًا 

   . ويشبه في شدة البرد بالزالل وهو ما يتربى داخل الثلج في تجاويف توجد فيه فيكون من أشد الماء بردًا

أن آدم عليه   : الصنف الثالث النبات وفيه ثالثة مقاصد المقصد األول في أصل النبات قد ذآر المسعودي في مروج الذهب
ه ثالثون قصيبًا مودعة أصناف الثمر منها عشرة لها قشر وهي الجوز واللوز السالم لما هبط إلى األرض خرج من الجنة ومع

والجلوز والفستق والبلوط والشاه بلوط والصنوبر والنارنج والرمان والخشخاش ومنها عشرة لثمرها نوى وهي الزيتون 
لها قشر وال نوى وهي والرطبوالمشمش والخوخ واإلجاص والغبيراء والنب والعناب ومخيطىوازعرور ومنها عشرة ليس 

   . التفاح والسفرجل والكمثري والعنب والتين واألترج والخرنوب والتوت والقثاء والبطيخ

  المقصد الثاني فيما تختص به أرض دون أرض من أنواع النبات  

بن وحشية في اعلم ان النبات منه ما يوجد في آثير من اآلفاق ومنه ما يختص ببعض األماآن دون بعض وقد حكى أبو بكر 
أن ببالد المغرب األقصى شجرة ترتفع نصف قامة أن أرجح ورقها آورق الغار إذا عمل منها إآليل   : آتاب الفالحة النبطية

ولبسه الرجل على رأسه ومشى أو عدا أو عمل عمًال لم ينم مادام ذلك اإلآليل على رأسه وال يناله من ضرر السهر وضعف 
   . القوة ما ينال من سهر وعمل
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ومما يختص بأرض دون   : وفي بالد إفرنجة شجرة إذا قعد اإلنسان تحتها نصف ساعة مات وإن مسها ماس أو قطع منها قلت
شجرة لطيفة على نحو ذراع تتفرع فروعًا ال تنبت في سائر الدنيا إال في الديار المصرية بموضع   : أرض البلسان وهو

إنه اغتسل فيها المسيح   : قرب من مدينة عين شمس وتسقى من بئر هناك ويقالمخصوص من بلدة يقال لها المطرية على ال
   . عليه السالم ولذلك النصارى يعظمون البلسان وتتبرآون به

 المقصد الثالث في ذآر أصناف النبات التي أولع الكتاب والشعراء بوصفها وتشبيهها 

أولع أهل النظم والنثر بثمارها أو نورها في الوصف  وهي على أضرب الضرب األول ماله ساق وهو الشجر وأآثر ما
والتشبيه نثرًا ونظمًا آاللوز والفستق والجلوز وهو البندق والشاة بلوط وهو القصطل والصنوبر والرمان والجلنار واإلجاص 

واللفاح  والقراصيا والزعرور والخوخ والمشمش والعناب النبق والعنب والتين والتوت والتفاح والسفرجل والكمثري
   . والخروب واألترج والنارنج والليمون والطلع البلح والبسر والتمر والرانج وهو جوز الهند والتجار يسمونه النارجيل

   . وربا وقع الوصف والتشبيه لبعض أصول الشجر آالنخل والكرم وغيرها

زرع من البر والعشير ونحوهما ويتبع ذلك نور ال  : الضرب الثاني ما ليس له ساق وقد أولعوا بالوصف والتشبيه منه فمن ذلك
الباقالء وآذلك الخشخاش والكتان والبطيخ الهندي وهو الخضر والخراساني وهو العبدلي نسبة إلى عبد اهللا بن طاهر فإنه أول 

باذنجان من نقله من خراسان إلى مصر والبطيخ الصيني وهو األصفر والرسنيتو وهو المعروف باللفاح والقثاء والخيار ال
   . والسلجم وهو اللفت والجزر والثوم البصل الكراث والريباس والهليون النعناع وغير ذلك

من أحمر وأبيض وأصفر   : الضرب الثالث الفواآه المشمومة والذي أولع بوصفه وتشبيهه منه الورد على اختالف ألوانه
   . نرجس الياسمين واآلس والزعفران والريحانوأزرق وأسود والنسرين والبان والخالف والنيلوفر والبنفسج وال

الضرب الرابع األزهار والذي وقع الولوع بوصفه وتشبيهه من ذلك الخيري وهو المنثور من أصفر أو أزرق والسوسن 
ذر الشقاق ويقال له شقائق النعمان ألن النعمان بن المن  : واآلذريون وهو أصفر له ريح والخزم وهو الخزامى والشقيق ويسمى

   . حمى ظهر الكوفة وبه هذا النبات فعرف به والبهار وهو نور أحمر واألقحوان وغير ذلك

   . وهي األماآن المشتملة على األشجار واألزهار والمياه الجارية ونحو ذلك

سغد سمرقند وشعب بوان ونهر األبلة وغوطة   : وقد اتفق جوابر األرض على أن منتزهات األرض أربعة مواضع وهي
   . دمشق

   . وقد أآثر الشعراء في وصف الرياض وولع الكتاب بمثل ذلك

الطرف الثالث من الباب األول من المقالة األولى في صنعة الكالم ومعرفة آيفية إنشائه ونظمه تأليفهفيه مقصدان المقصد 
ي والنظر فيه من وجهين الوجه األول في األصول التي يبنى الكالم عليها وهي سبعة أصول األصل األول المعرفة بالمعان

األول في شرف المعاني وفضلها اعلم أن المعاني من األلفاظ بمنزلة األبدان من الثياب فاأللفاظ تابعة والمعاني متبوعة وطلب 
 تحسين األلفاظ إنما هو التحسين المعاني بل المعاني أرواح األلفاظ وغايتها التي ألجلها وضعت وعليها بنيت فاحتياج صاحب

البالغة إلى إصابة المعنى أشد من احتياجه إلى تحسين اللفظ ألنه إذا آان المعنى صوابًا واللفظ منحطًا ساقطًا عن أسلوب 
   . الفصاحة آان الكالم بمنزلة اإلنسان الميت الذي ال روح فيه ولو آان على أحسن الصور وأجملها

ومما رأيته من المدعين لهذا الفن الذين حصلوا منه على القشور وقصروا   : قال الوزير ضياء الدين بن األثير في المثل السائر
إن الكالم المسجوع   : معرفتهم على األلفاظ المسجوعة الغثة التي ال حاصل وراءها أنهم إذا أنكرت هذه الحالة عليهم وقيل لهم

كن أآثر الناس أن يأتوا به من غير آلفة ليس عبارة عن تواطؤ الفقر على حرف واحد فقط إذ لو آان عبارة عن هذا وحده ألم
وإنما هو أمر وراء هذا وله شروط متعددة فإذا سمعوا ذلك أنكروه لخلوهم عن معرفته وإذا أنكر عليهم االقتصار على األلفاظ 

فاظ ولم يعتنوا لنا أسوة بالعرب الذين هم أرباب الفصاحة فإنهم إنما اعتنوا باألل  : المسجوعة وهدوا إلى طريق المعاني يقولون
   . بالمعاني إعتناءهم باأللفاظ
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   . فلم يكفهم جهلهم فيما أرتكبوه حتى ادعوا األسوة بالعرب فيه فصارت جهالتهم جهالتين

ولم يعلموا أن العرب وإن آانت تعتني باأللفاظ فتصلحها وتهذبها فإن المعاني ولما آانت األلفاظ عنوان المعاني وطريقها   : قال
   . ر أغراضها أصلحوها وزينوها وبالغوا في تحسينها ليكون ذلك أوقع لها في النفس وأذهب بها في الداللة على القصدإلى إظها

أال ترى أن الكالم إذا آان مسجوعًا لذ لسامعه فحفظه وإذا لم يكن مسجوعًا لم يأنس به أنسه في حالة السجع فإذا رأيت العرب 
حواشيها وصقلوا أطرافها فال تظن أن العناية أذ ذاك إنما هي باأللفاظ فقط بل هي خدمة  قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها ورققوا

منهم للمعاني فصار ذلك آإبراز صورة الحسناء في الحلل واألثواب المحبرة فإنا قد نجد من المعاني الفاخرة ما شوه من حسنه 
   . بذاذة لفظه وسوء العبارة عنه

ومن عرف ترتيب المعاني واستعمل األلفاظ على وجوهها بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة   : قال أبو هالل العسكري رحمه اهللا
   . أخرى تهيأ له فيها من صنعه الكالم ما تهيأ له في األولى

   . يأال ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي وحولها إلى اللسان العرب

   . فال يكمل لصناعة الكالم إال من تكمل إلصابة المعنى وتصحيح اللفظ والمعرفة بوجوه االستعمال

واعلم أن المعاني الخطابية قد حصرت أصولها وأول من تكلم في ذلك حكماء اليونان غير أن الحصر   : قال في المثل الثائر
رع عليها من الفريعات التي ال نهاية لها ال جرم أن ذلك الحصر ال آلي ال جزئي ومحال أن تحصر جزئيات المعاني وما يتف

يستفيد بمعرفته صاحب هذا العلم وال يفتقر إليه فإن البدوي البادي راعي اإلبل ما آان يمر شيء من ذلك بفهمه وال يخطر 
   . بباله ومع هذا فإنه آان يأتي بالسحر الحالل إن قال شعرًا أو تكلم نثرًا

د فاوضني بعض المتفلسفين في هذا وانساق الكالم إلى شيء ذآره ألبي علي بن سينا في الخطابة والشعر وذآر ولق  : قال
ضربًا من ضروب الشعر اليوناني يقال له اللوغاذيا وقام فأحضر آتاب الشفاء ألبي علي ووقفني على ما ذآره فلما وقفت عليه 

ونان وآل هذا الذي ذآره لغو ال يستفيد به صاحب الكالم العربي شيئًا استجهلته فإنه طول فيه وعرض آأنه يخاطب بعض الي
ثم مع هذا جميعه فإن معول القوم فيما يذآر من الكالم الخطابي أنه يورد على مقدمتين ونتيجة وهذا مما لم يخطر ألبي علي 

خطر المقدمتان والنتيجة له ببال بن سينا ببال فيما صاغه من شعر أو آالم مسجوع عمله وعند إفاضته في صوغ مصاغه لم ت
   . ولو أنه فكر أوًال في المقدمتين والنتيجة ثم أتى بنظم أو نثر بعد ذلك لما أتى بشيء ينتفع به ولطال الخطب عليه

بل إن اليونان أنفسهم لما نظموا ما نظموه من أشعارهم لم ينظموه في وقت نظمه وعندهم فكرة في مقدمتين وال نتيجة   : قال
الوجه الثاني في تحقيق المعاني   : نما هذه أوضاع توضع وتطول بها مصنفات آتبهم في الخطابة والشعر وهي آما يقالوإ

   . ومعرفة صوابها من خطئها وحسنها من قبحها

 وقد قسم صاحب الصناعتين المعاني على خمسة أصناف الصنف األول ما آان من المعاني مستقيمًا حسنًا آقولك رأيت زيدًا
والمعنى الصحيح الثابت ينادي على نفسه بالصحة وال يحوج إلى   : وهو أعلى األنواع الخمسة وأشرفها قال في الصناعتين

   . التكلف لصحته حتى يوجد المعنى فيه خطيبًا

ة والغنى فكيف يود الفتى طول السالم  : فأما المعنى المستقيم الجزل من النظم فمن الوعظ قول النمر بن تولب يذم طول الحياة
ترى طول السالمة يفعل يكاد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمل وقول أبي العتاهية في الوعظ بزوال العز 

على أنها األيام قد   : وفي وصف األيام قول أبي تمام  ! وآانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيًا  : والنعمة بالموت
عطاؤك زين ألمريء إن حبوته بسيب وما   : ائب حتى ليس فيها عجائب ومن المدح قول أمية بن أبي الصلتصرن آلها عج

هم األلى وهبوا للمجد   : يستغذبون مناياهم آأنهم ال ييأسون من الدنيا إذا قتلوا وقول اآلخر  : آل العطاء يزين وقول أبي تمام
   . فخر قول معن بن أوسأنفسهم فما يبالون ما نالوا إذا حمدوا ومن ال

  ! وال قادني سمعي وال بصري لها وال دلني رأيي عليها وال عقلي  ! لعمرك ما أهديت آفي لريبة وال حملتني نحو فاحشٍة رجلي
ولست بماٍش ما حييت لمنكٍر من األمر ال يمشي إلى مثله   ! وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إال قد أصابت فتيى قبلي



 

302 
 

وليست بنظار إلى جانب الغنى إذا آانت   : وقول اآلخر  ! وال موثر نفسي على ذي قرابٍة وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي  ! مثلي
أطيل مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه القلب صفحًا فيذهل ومن الغزل قول   : العلياء في جانب الفقر وقول الشنفري

ننا ثم لم يحيين قتالنا يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به وهن أضعف خلق اهللا إن العيون التي في طرفها حور قتل  : جرير
توهمه طرفي فالم خده فصار مكن الوهم من نظري أثر وصافحه قلبي فآلم آفه فمن صفح قلبي في أنامله   : أرآانا وقول النظام

ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل   : لقائلحفر ومر بفكري خاطرًا فجرحته ولم أر خلقًا قط يجرحه الفكر ومن التشبيب قول ا
إن لم ازر ربعكم سعيًا   : عنهم من أرى وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وخم بين أضلعي وقول األخر

إذ   : على حدقي فإن ودي منسوب إلى الملق تبت يدي إن ثنتني عن زيارتكم بيض الصفاح ولو سدت بها طرقي وقول اآلخر
ولست بمستبٍق أخًا ال تلمه على شعث أي   : ت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه وقول اآلخرأن

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت وقول   : الرجال المهذب ومن الهجو قول الطرماح في تميم
   . السوءات شابًا إلى غير ذلك من معاني الشعر الحسنة البهيجة الرائقة لو اطلع الغراب على تميم وما فيها من  : اآلخر

رحم اهللا امرأ لم   : ومما ينخرط في هذا السلك من النثر ما يحكى أن أعرابيًا وقف على عبد الملك بن مروان قبرملة اللوى فقال
والحياء زاجر يمنع من آالمكم والفقر عاذر  تمج أذناه آالمي وقدم معاذه من سوء مقامي فإن البالد مجدبة والحال مسغبة

   . يدعو إلى إخبارآم والدعاء إحدى الصدقتين فرحم اهللا امرأ أمر بمير أو دعا بخير

يا بني أيوب لو ملكتم الدهر ال   " ومعاني القاضي الفاضل هي التي ترقص لها القلوب وتطرب لها االلباب ويهجم قبولها على 
لدتم أيامه صوارم وأفنيتم شوسه وأقماره في الهبات دنانير ودراهم وأيامكم أعراص وماث فيها على متطيتم لياليه أداهم وق

   .  " األموال مآتم والجود في أيديكم خاتم ونفس حاتم في نقش ذلك الخاتم 

   . فهذا هو السحر الحالل والمعاني التي تخضع لها شم الجبال وال يقال فيه قيل وال قال

وإنما قبح ألنك أفسدت نظام اللفظ بالتقديم   : ما آان مستقيمًا قبيحًا آقولك قد زيدًا رأيت قال في الصناعتين الصنف الثاني
   . التأخير

   . التعقيد  : وهذا النوع يسميه علماء المعاني

يم الصفة أو ما يتعلق بها على المعاظة المعنوية وهو تقديم ما األولى به التأخير آتقد  " المثل السائر   " وسماه ابن األثير في 
الموصوف وتقديم الصلة على الموصول ونحو ذلك وهو من المذموم المرفو ض عند أهل الصنعة ألن المعنى يختل به 

   . ويضطرب

  : وهو ضد الفصاحة ألن الفصاحة هي الظهور والبيان وهذا عاٍر عن هذا الوصف فمن ذلك قول بعضهم  : قال في المثل السائر
حت بعد خط بهجتها آأن قفرًا رسومها قلما يريد فأصبحت بعد بهجتها فقرًا آأن قلمًا خط رسومها فقدم خبر آأن وهو خط فأصب

يريد إلى ملك أبوه ما أمه من محارب والمعنى ما أم أبيه   : عليها فجاء مختًال مضطربًا وأقبح منه أآثر اختالًال قول الفرزدق
   . بمن محارب يمدحه بذلك ذمًا لمحار

وما مثله في الناس إال مملكًا أبو أمه حي أبوه يقاربه يريد وما مثله في الناس حي   : وآذلك قوله يمدح خال هشام بن عبد الملك
   . يقاربه إال مملكًا أبو أمه أبوه وهو خاله فلما استعمل فيه التقديم والتأخير في غير موضعه جاء مشوهًا رثا آما تراه

وقد استعمل الفرزدق من التعاظل آثيرًا آأنه يقصد ذلك ويتعمده ألن مثله ال يجيء إال   :  " اء الدين بن األثير ضي  " قال الوزير 
متكلفًا مقصودًا وإال فإذا ترك مؤلف الكالم نفسه تجري على سجيتها وطبعها في االسترسال لم يعرض له شيء من هذا التعقيد 

   . هذا النوع إذ المقصود من الكالم ذهب المراد به أال ترى أن المقصود من الكالم معدوم في

   . وال فرق عند ذلك بينه وبين غيره من اللغات آالفارسية الرومية وغيرهما
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الصنف الثالث ما آان مستقيمًا ولكنه آذب آقولك حملت الجبل وشربت ماء البحر وما أشبه ذلك واعمل أن المعاني المستعملة 
ا جاٍر على هذا األسلوب خصوصًا المعاني الشعرية فإنه مقدمات تخييلية توجب في النفس انقباضًا في الشعر والكتابة أآثره

   . وانبساطًا على ما هو مقرر في علم النطق

إن أآثر الشعر مبني على الكذب واالستحالة من الصفات الممتنعة والنعوت الخارجة عن العادة   : وقد قال في الصناعتين
   . من قذف المحصنات وشهادة الزور وقول البهتان وال سيما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله  : واأللفاظ الكاذبة

   . وليس يراد منه إال حسن اللفظ وجودة المعنى فهذا الذي سوغ استعمال الكذب وغيره مما جرى ذآره فيه  : قال

   . ن الشاعر حسن الكالم والصدق يراد من األنبياء عليهم السالميراد م  : فالن يكذب في شعره فقال  : وقيل لبعض الفالسفة

وأنا أقول قد اختلف في المبالغة فقوم يرون إن أجود   : قال الشيخ زآي الدين بن أبي األصبع رحمه اهللا في آتابه تحرير التحبير
بن ثابت رضي اهللا عنه في استدراك  الشعر أآذبه وخير الكالم ما بولغ فيه ويحتجون بما جرى للنابغة الذبياني مع حسان

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدٍة دمًا فإن النابغة إنما عاب   : النابغة عليه تلك المواقع الحيجية في قوله
   . على حسان ترك المبالغة والقصة مشهورة

وم يرون المبالغة من عيوب الكالم وال يرون محاسنه إال ما والصواب مع حسان وإن روي عنه انقطاعه في يد النابغة وق  : قال
خرج مخرج الصدق وجاء على نهج الحق ويزعمون أن المبالغة من ضعف المتكلم وعجزه عن أن يخترع معنى أو يفرع 

عن ذلك آله معنى من معنى أو يحلي آالمه شيئًا من البديع أو ينتخب ألفاظًا موصوفة بصفات الحسن ويجيد ترآيبها فإذا عجز 
عدل إلى المبالغة يسد بها خلله ويتم نقصه لما فيها من التهويل على السامع ويدعون أنها ربما أحالت المعاني فأخرجتها عن 

   . حد اإلمكان إلى حد االمتناع

نظر له ألنا نرى  وعندي أن هذين المذهبين مردودان أما األول فلقول صاحبه إن خير الكالم ما بولغ فيه وهذا قول من ال  : قال
آثيرًا من الكالم واألشعار جاريًا على الصدق المحض خارجًا مخرج البحث وهو في غاية الجودة ونهاية الحسن وتمام القوة 

إن هذا الضرب على انفراده يفضل   : وآيف ال والمبالغة ضرب واحد من المحاسن والمحاسن ال تحصر ضروبها فكيف يقال
وهذا شعر زهير والحطيئة وحسان ومن آان مذهبه توخي الصدق في شعره غالبًا ليس   ! ثرتهاسائر ضروب المحاسن على آ

ومهما يكن عند أمريء من خليقٍة وإن حالها تخفى على الناس تعلم و إلى   : فوق أشعارهم غاية لمترق أال ترى إلى قول زهير
ستبدي لك األيام ما آنت جاهًال   : ه في اليد و إلى قولهلعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنيا  : قول طرفة

ويأتيك باألخبار من لم تزود من يفعل الخير ال يعدم جوازيه ال يذهب العرف بين اهللا والناس فإنك تجد هذه األشعار في الطبقة 
ي أشعارهم على الكذب ما العليا من البالغة وإن خلت من المبالغة والذي يدل على أن مذهب أآثر الفحول ترجيح الصدق ف

أنت أعطيت اهللا تعالى عهدًا أال   : روي عن الحرورية امرأة عمران بن حطان قاضي الصفرية من الخوارج أنها قالت له يومًا
يا هذه إن هذا الرجل فتح مدينة وحده وما   : فهناك مجزأة بن ثو ر آان أشجع من أسامه فقال  : تكذب في شعرك فكيف قلت

وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن آيسًا وإن حمقا وإن أشعر بيت   : فتح مدينة قط وهذا حسان يقولسمعت بأسد 
أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا على أن هؤالء الفحول وإن رجحوا هذا المذهب ال يكرهون ضده وال يجحدون فضله 

الغالب عليهم وآانوا يكثرون منه ومن أآثر من شيء عرف به آما وقلما تخلو بعض أشعارهم منه إال أن توخي الصدق آان 
أن النابغة ومن تابعه على مذهبه ال يكرهون ضد المبالغة وإال فكل احتجاج جاء به على النعمان في االعتذار جار مجرى 

ر مصيب وخير األمور فعائب الكالم الحسن بترك المبالغة فقط مخطيء وعائب المبالغة على اإلطالق غي  : الحقيقة آقوله
   . أوساطها

  : والتحقيق أن المبالغة إذا لم تخرج عن حد اإلمكان ولم تجر مجرى الكذب المحض فإنها ال تذم بحال آقول قيس بن الخطيم
 طعنت ابن عبد القيس طعنة ثاثر لها نفذ لوال الشعاع أضاءها ملكت بها آفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها من وراءها فإن

تكاد   : ذلك من جيد المبالغة إذا لم يكن خارجًا مخرج االستحالة مع آونه قد بلغ النهاية في وصف الطعنة وآذلك قول أبي تمام
تنتقل األرواح لو ترآت من الجسوم إليها حين تنتقل فإنه لم يقنع بصحيح المبالغة وقربها من الوقوع فضًال عن الجواز بتقديم 

وهذا أصح بيت سمعته في المبالغة وأحسنه وعلى حده ورد قول شاعر الحماسة وقد بالغ في مدح   : قال لو ترآت  : آاد حتى قال
رهنت يدي بالعجز عن شكر بره وما فوق شكري للشكور مزيد ولو آان مما يستطاع استطعته ولكن ما ال   : ممدوحه فقال

ره عن شكر بر هذا الممدوح وفطن أنه لو اقتصر على يستطاع شديد فإن هذا الشاعر ألقى بيده وأظهر عجزه واعترف بقصو
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آثرة بره الحتمال أن يكون لضعف مادتك عن الشكر إذ ال يلزم من عجز اإلنسان عن شيء تعظيم ذلك الشيء وال بد الحتمال 
كور للمبالغة وما فوق شكري للشكور مزيد ثم تمم المعنى بأن قال للش  : أن يكون العجز لضعف االنسان فاحترز عن ذلك بقوله

ولو آان مما   : في الشكر فإن شكورًا معدول عن شاآر للمبالغة آما تقدم ثم أطهر عذره في عجزه بأن قال في البيت الذي يليه
يستطاع استطعته ثم ذيل هذا المعنى بإخراج بقية البيت مخرج المثل السائر ليكثر دورانه على األلسنة فيحصل تجديد مدح 

ولكن ما ال يستطاع شديد أما إذا خرجت المبالغة عن حد اإلمكان   : تنويه بذآره في آل زمان حيث قالالممدوح آل حين وال
   . وجرت مجرى الكذب المحض فإنها مذمومة في الشرع وإن آان الشعراء يستبيحون مثل ذلك وال يتحاشون الوقوع فيه

وفي قوله صلى اهللا عليه  وقد أخبر تعالى عنهم بالكذب بقوله :   "  ألم تر أنهم في آل واٍد يهيمون وأنهم يقولون ما ال يفعلون  " 
   . إشارة لذلك أيضًا  : أصدق آلمٍة قالها شاعر آلمة لبيٍد  "   : وسلم

 بحقابها لكانا سواًء ال بل الحجل أوسع ولو قست يومًا حجال  : فمن المبالغة في الشعر المنتهية إلى حد الكذب قول البحتري
وصفها برقة الخصر وغلظ الساق حتى جعل حجلها الذي يدور على ساقها أوسع من حقابها الذي يدور على خصرها وأبلغ 

من الهيف لو أن الخال خيل صيرت لها وشحًا جالت عليها الخالخل فجعل الخلخال يجول في بدنها ولكنه ليس   : منه قول اآلخر
   . ن المدح في شيء ألن الخلخال لو صار وشاحًا للمرأة لكانت في غاية الدمامة حتى تصير في خلقة الحرو والهرم

ورحب صدٍر لو أن األرض واسعة آوسعه لم يضق عن أهله بلد فجعل صدره في السعة والرحب أوسع   : وأبلغ منه قول االخر
عرض مثله ووجدي من هذا و ها ذاك أطول إال أنه استعمل العرض  ويوم آطول الدهر في  : من األرض ونحوه قول اآلخر

فجعل   : في غير موضعه إذ الدهر يوصف بالطول ال بالغرض وهو قد جعل له طوًال وعرضًا ويقرب منه قول أبي الطيب
   . آالمه هو الذي يدل عليه من شدة النحول

فالن تكون   : ثيل في باب المبالغة قول بعض العرب يذم إنسانًا بقولهومما يجري به التم  : قال الشيخ زآي الدين بن أبي األصبع
   . له الحاجة فيغضب قبل أن يطلبها وتكون إليه فيردها قبل أن يفهمها

إن من النعمة على المثني عليك أال يخلو من مساعد وال يخشى من معاند وال تلحقه نقيصة المكذب   : وقول بعض بلغاء الكتاب
   . ز األوصاف بالتطلب وال ينتهي من القول إلى منتهى إال وجد بعده مقتضى ووراءه منحىوال يكرهه عو

   . وسيأتي من المبالغة في أوصاف الخيل والسالح وغيرها في قسم األوصاف من ذلك ما فيه مقنع إن شاء اهللا تعالى

فإن   : أتيتك غدًا وما أشبه ذلك قال في الصناعتينالصنف الرابع ما آان محاًال وهو ما ال يمكن آونه البتة آقولك اتيك أمس و
رأيت قاعدًا قائمًا ومررت بيقظان نائم فإنه آذب لإلخبار بخالف الواقع ومحال   : اتصل الكذب بمحال صار آذبًا محاًال آقولك

لة من الصفات الممتنعة لعدم إمكان الجمع بين النقيضين وقد تقدم في النوع الثالث أن أآثر الشعر مبني على الكذب واالستحا
   . والنعوت الخارجة عن العادة وذلك في الكذب مما ال نزاع في آثرته في الشعر آما تقدم

   . أما المحال فإنه قليل الوقوع نادر في النظم والنثر معدود من المعايب محكوم عليه بالرد

وهو شبيه بقول   : هذا من المحال الذي ال وجه له قال  : وإني إذا ما الموت حل بنفسها يزال بنفسي قبل ذاك فأقبر قال العسكري
وهذا عين المحال الممتنع الذي ال يجوز يريد أنه قد توقف آل من األمرين   : إذا دخل زيد الدار دخل عمر وقبله ثم قال  : القائل

   . على اآلخر ألنه ال يوجد إال به فيلزم الدور وهو محال فيحكم فيه بالبطالن وقطع الدور

   . ومما يلتحق بالمحال وينخرط في سلكه تناقض المعاني واضطربها

فتسل حاجتها إذا هي أعرضت بخميصٍة سرح اليدين وساع فكأن قنطرة   : فمن ذلك قول المسيب بن علٍس في وصف ناقة
  : في الصناعتينبموضع آورها ملساء بين غوامض األنساع وإذا أطفت بها أطفت بكلكل بيض الفرائص مجفر األضالع قال 

  ! وهذا من المتناقض ألنه قال بخميصة ثم قال موضع آورها قنطرة وهي مجفرة األضالع فكيف تكون خميصة وهذه صفتها
حرج يالوذ بالكناس آأنه متطوف حتى الصباح يدور وحصى الكثيب بصفحتيه آأنه خبث الحدي   : وقريب منه قول الحطيئة

وقول المرقش   ! وف حتى أصبح وأشرف على الكثيب فمن أين صار الحصى بصفحتيهأطارهن الكير زعم انه لم يزل يط
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  ! صحا قلبه عنها على ان ذآرة إذا خطرت دارت به األرض قائمًا وآيف صحا عنها من إذا ذآرت دارت به األرض  : األصغر
ضربني زيد وأنت تريد ضربت   : الصنف الخامس ما آان غلطًا وهو أن تريد الكالم بشيء فيسبق لسانك إلى خالفه آقولك

وقد وقع فيه الفحول من   : فإن تعمدت ذلك صار آذبًا وهذا النوع أآثر وقوعًا من الذي قبله قال  : زيدًا قال في الصناعتين
   . الشعراء

ليه ومنها وصف الشيء بخالف ما هو ع  : واصناف الغلط في المعاني آثيرة فمن ذلك الغلط في األوصاف وهي على وجوه
   . وذآره بما ينافيه

يكسو المفارق واللبات ذا أرج من قصب معتلف الكافور دراج فجعل   : فمن غريب هذا النوع قول الراعي في وصف المسك
المسك من قصب الظبي وهو معاه وجعل الظبي يعتلف الكافور فيتولد منه المسك يخرجن من شربات ماؤها طحل على 

   . أن الضفادع يخرجن من الماء مخافة الغرق ونشوؤها فيه الجذوع تخاف الغم والغرقا ظن

إذا انجابت الظلماء أضحت رؤوسها عليهن من جهد الكرى وهي ضلع فوصف الرءوس بالضلغ   : وقريب منه قول ذي الرمة
   . أجل  : ما علمت أحدًا أضلع الرؤوس غيرك قال  : ما أغفلت هذا ولقد قلت لذي الرمة  : قال ابن أبي فروة

والمشرف الهيدب يسعى بها أخضر مطموثًا بماء   : ومما لم يسمع مثله قط قول عدي بن زيد في الخمر  : قال في الصناعتين
السحابة تحرص وجه األرض أي تقشرها ومنه سميت أحدى الشجاع في   : الحريص فوصف الخمر بالخضرة والحريص

   . الرأس الحارصة ألنها تشق الجلد

   . ء على خالف المعهود والعادة المعروفةومنها وصف الشي

وخال على خديك يبدو آأنه سنا البدر في دعجاء باٍد دجونها والمعروف أن الخيالن سود أو سمر   : فمن ذلك قول المرار
يحتج لهذا ويمكن أن   : قال أبو هالل العسكري  : والخدود الحسان إنما هي البيض فأتى هذا الشاعر بقل المعنى ومثله قول اآلخر

   . تشبيه الخيالن بالكواآب من جهة االستدارة ال من جهة اللون  : الشاعر بأن يقال

وللسوط ألهوب وللساق درة وللزجر منه وقع أخرج مهذب قال أبو هالل   : ومن ذلك قول امرء القيس في وصف الفرس أيضًا
صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع   : ئلفلو وصف أخس حماٍر واضعفه ما زاد على ذلك وقول القا  : العسكري

وأرآب في الروع خيفانة   : وأرجل فجعل ضربها بالسوط من باب الظلم ألنها ال تحوجه إلى ذلك ومن ذلك قول امريء القيس
   . آسا وجهها سعف منتشر شبه ناصية الفرس بسعف النخلة لطوها وإذا غطى الشعر عين الفرس لم يكن آريمًا

آأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسرد فجعل ذنبه آثيفًا طويًال   : ومثله قول طرفة يصف ذنب البعير
   . عريضًا وإنما توصف النجائب بخفة الذنب ورقة الشعر

ي من نحو من حبها أتمنى أن يالقين  : ومنها أن يجري في مقاصد المعاني على خالف المألوف المعروف وذلك قول جنادة
ولقد هممت بقتلها من   : بلدتها ناٍع فينعاها فإذا تمنى المحب للحبيب الموت فماذا عسى أن يتمنى البغيض لبغيضه وقول اآلخر

حبها آيما تكون خصيمتي في المحشر فذآر أن شدة الحب حملته على قتل محبوبته حتى تخاصمه في الحشر لطلب حقها وشدة 
رام والبر على أنها قد تكون تكرهه فتترك حقها له حتى ال يطول وقوفها معه للخصام وقول الحب ال تحمل إال على اإلآ

   . فإن تصلي أصلك وإن تعودي بهجر بعد ذاك فر أبالي والعاشق يالطف قلب محبوته وال يحاجه ويالينه وال يالجه  : نصيب

لفاظ والنظر فيها من وجهين الوجه األول في فضل األصل الثاني النظر في االلفاظ من صناعة إنشاء الكالم النظر في األ
األلفاظ وشرفها قد تقدم في الكالم على المعاني أن األلفاظ من المعاني بمنزل الثياب من األبدان فالوجه الصبيح يزداد حسنًا 

وعدم بهجة ملبوسه  بالحلل الفاخرة والمالبس البهية والقبيح يزول عنه بعض القبح آما أن الحسن ينقص حسنه برثاثة ثيابه
   . والقبيح يزداد قبحًا إلى قبحه
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ليس الشأن في إيراد   : فاأللفاظ ظواهر المعاني تحسن بحسنها وتقبح بقبحها وقد قال أبو هالل العسكري في آتابه الصناعتين
نه وبهائه ونزاهته المعاني ألن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحس

   . ونقائه وآثرة طالوته ومائه مع صحة السبك والترآيب والخلو من أود النظم التأليف

ومن   : وليس بطلب من المعنى إال أن يكون صوابًا وال يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما تقدم من نعومة ثم قال  : قال
طب الرائعة واألشعار الرائقة ما عملت إلفهام المعاني فقط ألن الرديء من الدليل على أن مدار البالغة تحسين اللفظ أن الخ

األلفاظ يقوم مقام الجيد منها في اإلفهام وإنما يدل حسن الكالم وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مقاطعه وبديع مباديه 
لهذا يتأنق الكاتب في الرسالة والخطيب وغريب مبانيه على فضل قائله وفهم منشئه وأآثر هذه األوصاف ترجع إلى األلفاظ ف

في الخطبة والشاعر في القصيدة ويبالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليدلوا على براعتهم وحدذقهم بصناعتهم ولو آان 
ا آان لفظه حلوًا ً آثيرًا وأسقطوا عن أنفسهم تعبًا طويًال وأيضًا فإن الكالم إذ  " األمر في المعاني لطرحوا أآثر ذلك فربحوا آدا 

وشدت على حدب المهارى   : عذابًا وسلسًا سهًال ومعناه وسطًا دخل في جملة الجيد وجرى مع الرائع النادر آقول الشاعِر
رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح أخذنا بأطراف األحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي األباطح وليس تحت هذه األلفاظ 

ولما قضينا الحج ومسحنا باألرآان وشدت رحالنا على مهازيل اإلبل ولم ينتظر   : قة معجبة وإنما هيآثير معنى وهي رائ
بعضنا بعضًا وجعلنا نتحدث وتسير بنا اإلبل في بطون األودية وإذا آان المعنى صوابًا واللفظ باردًا فاترًا آان مستهجنًا ملفوظًا 

   . عثمان سعيد بن وهٍبومذمومًا مردودًا آقول أبي العتاهية في أبي 

مات واهللا سعيد بن وهب رحم اهللا سعيد بن وهب يا أبا عثمان أبكيت عيني يا أبا عثمان أوجعت قلبي الوجه الثاني األلفاظ 
المفردة وبيان ما ينبغي استعماله منها وما يجب ترآه إعلم أن الذي ينبغي أن يستعمل في النظم والنثر من األلفاظ هو الرائق 

   . الذي تقبله النفس ويميل إليه الطبع وهو الفصيح من األلفاظ دون غيره البهج

أفصح الصبح إذا ظهر وبان ضوؤه وأفصح اللبن إذا تجلت عنه رغوته وطهر   : والفصيح في أصل اللغة هو الظاهر البين يقال
   . ظهرهوأفصح األعجمي وفصح إذا أبان بعد أن لم يكن يبين وأفصح الرجل عما في نفسه إذا أ

   . وأهل البيان يقفون عند هذا التفسير وال يكشفون عن السر فيه  : قال في المثل السائر

وبهذا القول ال تتبين حقيقة الفصاحة ألنه يلزم أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهرًا بينا لم يكن فصيحًا جيدًا ثم إذا ظهر وتبين صار   : قال
زيد وال يكون ظاهرًا لعمرو فيكون فصيحًا على أنه قد يكن اللفظ ظاهرًا لزيد وال يكون فصيحًا على أنه قد يكون اللفظ ظاهرًا ل

ظاهر لعمرو فيكون فصيحًا عند واحد دون آخر وليس آذلك بل الفصيح مالم يختلف في فصاحته ألنه إذا تحقق حد الفصاحة 
يح ينبو عنه السمع وهو مع ذلك ظاهر بين وعرف ما هي لم يبق في اللفظ المختص بها خالف وأيضًا فإنه لوجيء بلفظ فب

   . فينبغي أن يكون فصيحًا وليس آذلك ألن الفصاحة وصف حسن اللفظ ال وصف قبحه

الكالم الفصيح هو الظاهر البين والظاهر البين أن تكون ألفاظه مفهومة ال يحتاج في   : وتحقيق القول في ذلك أن يقال  : قال
وإنما آانت بهذه الصفة ألنها تكون مألوفة االستعمال بين أرباب النظم والنثر دائرًة في  فهمها إلى استخراج من آتب لغة

آالمهم وإنما آانت مألوفة االستعمال بين أرباب النظم والنثر دائرة في آالمهم وإنما آانت مألوفة االستعمال دائرة في الكالم 
النثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها وسبروا وقسموا فاختاروا دون غيرها من األلفاظ لمكان حسنها وذلك أن أرباب النظم و

الحسن من األلفاظ فاستعملوه ونفوا القبيح منها فلم يستعملوه فحسن األلفاظ سبب استعمالها دون غيرها واستعمالها دون غيرها 
   . سبب ظهورها وبيانها فالفصيح إذا من األلفاظ هو الحسن

األلفاظ وقبحها إلى حاسة السمع فما يستلذه السمع منها ويميل إليه هو الحسن وما يكرهه وينفر والمرجع في تحسين   : ثم قال
عنه هو القبيح وبدليل أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور ويميل إليهما ويكره صوت الغراب وينفر عنه 

ارية هذا المجرى فإنه ال خالف في أن لفظه المزنة وآذلك يكره نهيق الحمار وال يجد ذلك في صهيل الفرس واأللفاظ ج
والديمة يستلذهما السمع ولفظه البعاق قبيحة يكرهها السمع واأللفاظ الثالثة من صفة المطر ومعناها واحد وأنت ترى لفظتي 

وإن استعمل فإنما المزنة والديمة وما جرى مجراهما مألوفة االستعمال وترى لفظ البعاق وما جرى مجراه متروآًا ال يستعمل 
يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أو من ذوقه غير سليم ال جرم أنه ذم وقدح فيه ولم يلتفت إليه وإن آان عربيًا محضًا من 

   . الجاهلية األقدمين فإن حقيقة الشيء إذا علمت وجب الوقوف عندها ولم يعرج على ما خرج عنها
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الصفة األولى أال يكون غريبًا وهو ما ليس مأنوس   : ن حتى يتصف بأربع صفاتإذا علمت ذلك فال يوصف اللفظ المفرد بالحس
   . االستعمال وال ظاهر المعنى

وزعم قوم أن الحوش بالد   : قال الجوهري  : الوحشي أيضًا نسبة إلى الوحش النفاوه وعدم تأنسه وتألفه وربما قلب فقيل  : ويسمى
   . الناس فالغريب والوحشي والحوشي آله بمعنى الجن وراء رمل يبرين ال يسكنها أحد من

ما يعاب استعماله مطلقًا وهو ما يحتاج في فهمه إلى بحث وتنقيب وآشف من آتب   : الضرب األول  : ثم الغريب على ضربين
   . اللغة آقول ابن جحدر

ضرب من السير   : ز يزم فاإلرقالحلفت بما أرقلت حوله همرجلة خلقها شيظم وما شبرقت من تنوفيٍة بها من وحي الجن زي
الناقة النجيبة   : الهمرجلة  : الناقة السريعة وقال أبو زيد  : أرقلت الناقة ترقل إرقاًال والهمرجلة  : وهو نوع من الخبب يقال منه

   . الراحلة

   . الشديد الطويل وهو من صفات اإلبل والخيل واألنثى شيظمة  : والشيظم

   . شبرقت الثوب أشبرقه شبرقة إذا قطعته وشبرقت الطريق إذا قطعتها  : قالالقطع ي  : والشبرقة

   . تنوفية أيضًا  : المفازة ويقال فيها  : والتنوفة

   . والوحي هنا

   . سمعت وحاة الرعد وهو صوته الممتد الخفي  : الصوت الخفي يقال

حلفت هذه الحلفة بما سارت هذه الناقة الشديدة   : له أنه يقولزي زي وحاص  : حكاية ألصوات الجن إذا قالت  : وقوله زيز يزم
ما يحتاج إلى تدقيق النظر في التصريف وتخريج   : السير العظيمة الخلف وما قطعت من مفازة ال يسمع فيها إال الضرب الثاني

   . اللفظ على وجه بعد آلفظ مسرج من قول العجاج

   . شحمة العين  : سرجا فالمقلةومقلة وحاجبًا مزججا وفاحمًا ومرسنًا م

   . والحاجب معروف

   . المقوس مع طول ودقة في طرفه  : والمزجج

   . الشعر األسود الذي لونه آلون الفحم  : والفاحم

األنف وصفه بكونه مسرجًا إما أنه آالسيف السريجي في الدقة واالستواء والسريجي نسبة إلى قين يسمى سريجًا   : والمرسن
   . إليه السيوف وإما أنه آالسراج في البريق واللمعان أو من قولهم سرج اهللا وجهه إذا بهجه وحسنهتنسب 

   . فهذا ومثله مما ال يقف على معناه إال من عرف التصريف وأتقنه

داول االستعمال إذا تقرر ذلك فاعلم أن اللفظ يختلف في الغرابة وعدمها باختالف النسب واإلضافات فقد يكون اللفظ مألوفًا مت
عند آل قوم في آل زمن وقد يكون غريبًا متوحشًا في زمن دون زمن وقد يكون غريبًا متوحشًا عند قوم مستعمًال مألوفًا عند 

   . آخرين
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الصنف األول المألوف المتداول االستعمال عند آل قوم في آل زمن وهو ما تداول استعماله األول   : وهو أربعة أصناف
آالسماء واألرض والليل والنهار والحر والبرد وما أشبه ذلك وهو أحسن األلفاظ وأعذبها   : لزمان القديم و إلى زنناواآلخر من ا

   . وأعالها درجة وأعالها قيمًة إذا أحسن اللفظ ما آان مألوفًا متداوًال آما تقدم وهذا ال يقع عليه اسم الوحشي بحال

إلى آتاب اهللا العزيز الذي هو أفصح الكالم وجدته سهًال سلسًا وما تضمنه من الكلمات  وأنت إذا نظرت  : قال في المثل السائر
   . الغريبة يسير جدًا

   . هذا وقد أنزل في زمن العرب العرباء وألفاظه آلها من أسهل األلفاظ وأقربها استعماًال وآفى بالقرآن الكريم قدوة

   . في التوراة وال في اإلنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني يريد فاتحة الكتاب ما أنزل  : وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

وإذا نظرت إلى ما اشتملت عليه من األلفاظ وجدتها سهلة قريبة يفهمها آل أحد حتى صبيان المكاتب وعوام السوقة وإن لم 
الخاصة فضله وفهم العامة معناه وهكذا فلتكن األلفاظ يفهموا ما تحتها من أسرار الفصاحة والبالغة فإن أحسن الكالم ما عرف 

المستعملة في سهولة فهمها وقرب متناولها والمقتدي بألفاظ القرآن يكتفي بها عن غيرها من جميع األلفاظ المنثورة والمنظومة 
تستعذ به ويكفي من ذلك وقد آانت العرب األول في الزمن القديم تتحاشى اللفظ الغريب في نظمها ونثرها وتميل إلى السهل و
إنك في المحل والقدر من   : آالم قبيص بن نعيم لما قدم على امرئ القيس في أشياخ بني أسد يسألونه العفو عن دم أبيه فقال له

المعرفة بتصرف الدهر وما تحدثه أيامه وتنتقل به أحواله بحيث ال تحتاج إال تذآير من واعظ وال تبصير من مجرب ولك من 
صبك وشرف أعرافك وآرم أصلك في العرب محتد يحتمل ما حمل عليه من إقالة العثرة ورجوع عن الهقوة وال سودد من

تتجاوز الهمم إلى غاية إال رجعت إليك فوجدت عندك من فضيلة الرأي وبصيرة الفهم وآرم الصفح ما يطول رغباتها 
يته نزارًا واليمن ولم تخصص بذلك آندة دوننا للشرف ويستغرق طلباتها وقد آان الذي آان من الخطب الجليل الذي عمت رز

البارع الذيلحجر ولو آان يفدى هالك باألنفس الباقية بعده لما بخلت آرائمنا بها على مثله ولكنه مضى به سبيل ال يرجع أخراه 
إما أن اخترت من   : على أواله وال يلحق أقصاه أدناه فأحمد الحاالت في ذلك أن تعرف الواجب عليك في إحدى خالٍل ثالث

رجل   : بني أسٍد أشرفها بيتًا وأعالها في بناء المكرمات صوتًا فقدناه إليك بنسعة تذهب مع شفرات حسامك بباقي قصرته فنقول
امتحن بهالك عزيز فلم يستل سخيمته إال تمكينه من االنتقام أو فداء بما يروح على بني أسد من نعمها فهي ألوف تجاوز 

ذلك فداًء رجعت به القضب إلى أجفانها لم يرددها تسليط االحن على البرآء وإما أن وادعتنا إلى أن تضع  الحسبة فكان
   . الحوامل فتسدل األزر وتعقد الخمر فوق الرايات

 ولقد علمت العرب أنه ال آفء لحجر في دم وأني لن أعتاض به جمًال وال ناقة  : فبكى امرء القيس ساعًة ثم رفع رأسه فقال
فأآتسب به سبة األبد وفت العضد وأما النظرة فقد أوجبتها األجنة في بطون أمهاتها ولن أآون لعطبها سببًا وستعرفون طالئع 

إذا جالت الحرب في مأزٍق تصافح فيه المنايا النفوسا أتقيمون أم   : آندة من بعد ذلك تحمل في القلوب حنقًا وفوق األسنة علقًا
   . نصرف بأسوإ االختيار وأبلى االجترار بمكروه وأذية وحرب وبليةبل ن  : تنصرفوون قالوا

  ! ال واهللا  : لعلك أن تستوخم الورد إن غدت آتائبنا في مأزق الحرب تمطر فقال امرء القيس  : ثم نهضوا عنه وقبيصة يتمثل
هذا بي أولى إذا آنت نازًال بربعي  ولكن استعذبه فرويدًا ينفرج لك دجاها عن فرسان آندة وآتائب حمير ولقد آان ذآر غير

   . ولكنك قلت فأوجبت

   . هو ذاك  : ما يتوقع فوق قدر المعاتبة واإلعتاب فقال إمرؤ القيس  : فقال قبيصة

فلينظر إلى هذا الكالم من الرجلين قبيصة وامرئ القيس حتى يدع المتعمقون تعمقهم في استعمال   : قال في المثل السائر
لفاظ فإن هذا الكالم قد آان في الزمن القديم قبل اإلسالم بما شاء اهللا وآذلك هو آالم آل فصيح من العرب الوحشي من األ

   . مشهور وما عداه فليس بشيء

وهذا المشار إليه هاهنا هو من جزل آالمهم وهو على ما تراه من السالسة والعذوبة وإذا تصفحت أشعارهم أيضًا وجدت   : قال
فاظ قليًال بالنسبة إلى المسلسل في الفم والسمع وعلى هذا المنهج في الجزالة والسهولة يجري من النظم قول الوحشي من األل

فلو أن ما أسعى ألدنى معيشٍة آفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل و قد يدرك المجد المؤثل   : امرئ القيس
  : لفظة غريبة وال آره مع ما فيهما من الجزالة وآذلك ابيات السموال المشهورة وهيأمثالي فانظر إلى هذين البيتين ليس فيهما 
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إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
ا عزيز وجار األآثرين ذليل يقرب حب الموت اجاًال لنا تعيرنا أنا قليل عدينا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارن

وتكرهه اجالهم فتطول وما مات منا سيد في فراشه وال طل منا حيث آان قتيل وأسيافنا في آل غرٍب ومشرٍق بها من قراع 
السهولة والعذوبة الدارعيين فلول فإذا نظرت ما تضمنته هذه األبيات من الجزالة خلتها زبرًا من الحديد مع ما هي عليه من 

   . وأنها غير فظة وال غليظة

إن التي زعمت فؤادك ملها   : وقد ورد للعرب في جانب الرقة من األشعار ما يكاد تذوب لرقته القلوب آقول عروة بن أذينة
ا آان أآثرها خلقت هواك آما خلفت هوى لها بيضاء باآرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها حجبت تحيتها فقلت لصاحبي م

  : وإذا وجدت لها وساوس سلوٍة سفع الضمير إلى الفؤاد فسلها وقول يزيد بن الطثرية في محبوبته من بني جرم  ! لنا وأقلها
بنفسي من لو مر برد بنانه على آبدي آانت شفاًء أنامله وإذا آان هذا قول ساآن الفالة ال يرى إال شجحية أو قيصومة وال 

ربوعًا فما بال قوم سكنوا الحضر ووجدوا رقة العيش يتعاطون وحشي األلفاظ وشظف العبارات وال يخلد يأآل إال ضبا أو ي
إلى ذلك إال جاهل بأسرار الفصاحة أو عاجًز عن سلوك طريقها فإن آل أحد ممن حصل على نبذٍة من علم األدب يمكنه أن 

   . قفه من أربابهايأتي بالوحشي من الكالم إما بأن يلتقطه من آتب اللغة أو يتل

وإن مارى في ذلك مماٍر فلينظر إلى أشعار علماء األدب   : وأما الفصيح المتصف بصفة المالحة فإنه ال يقدر عليه ولو قدر قال
ممن آان يشار إليه حتى يعلم صحة ذلك فإن ابن دريد قد قيل أنه أشعر علماء األدب وإذا نظرت إلى شعره وجدته بالنسبة إلى 

راء المجيدين منحطًا مع أن أولئك الشعراء لم يعرفوا من علم األدب عشر معشار ما علمه وأين شعره من شعر شعر الشع
وهو من أوائل الشعراء المحدثين وشعره آمر نسيم على عذبات أغصان أو آلؤلؤات طل على طرر   ! العباس ابن األحنف

وإني ليرضيني قليل نوالكم وإن   : آتاب من آتب اللغة آقوله ريحان وليس فيه لفظة واحدة غريبة يحتاج إلى استخراجها من
آنت ال أرضى لكم بقليل بحرمة ما قد آان بيني وبينكم من الود إال عدتمو بجميل يا فوز يا منية عباس قلبي يفدي قلبك القاسي 

اس وهل أعذب من هذه األبيات أسأت إذ أحسنت ظني بكم والحزم سوء الظن بالناس يقلقني شوقي فآتيكم والقلب مملوء من الي
وأعلق بالخاطر وأسرى في السمع ولمثلها تسهر راقدات األجفان وعن مثلها تتأخر السوابق عند الرهان ومن الذي يستطيع أن 

   . يسلك هذه الطريق التي هي سهلة وعرة قريبة بعيدة

موجود آثيرًا وإذا تأملت شعره وجدته آالماء الجاري وقد آان أبو العتاهية أيضًا في غرة الدولة العباسية وشعر العرب إذ ذاك 
أال ما   : رقة ألفاظ ولطافة سبك وليس برآيك وال واه وانظر إلى قصيدتة التي يمدح بها المهدي ويشبب بجاريته عتب وهي

وأتعب في اللوم عذالها لسيدتي مالها تدل فأحمل إداللها أال إن جارية فإلما م قد أسكن الحسن سربالها لقد أتعب اهللا قلبي بها 
أتته الخالفة منقادة إليه تجرر أذيالها   : آأن بعيني في حيث ما سلكت من األرض تمثالها فلما وصل إلى المديح قال من جملته

فلم تك تصلح إال له ولم يك يصلح إال لها ولو رامها أحد غيره لزلزلت األرض زلزالها ولو لم تطعه نيات القلوب لما قبل اهللا 
ألم تر أنني أفنيت عمري بمطلبها ومطلبها عسيير حججت وقلت قدى حجت جنان   : مالها وسهولته آقوله في محبوته جنانأع

فيجمعني وإياها المسير فانظر إلى هذه األبيات ليس فيها لفظة منغلقة وآذلك سائر شعره وآان هو وأبو العتاهية آأنما ينفقان 
   . من آيس واحد

ي توافق طريقتهما واتحاد مأخذهما أن أبا نواس جلس يومًا إلى بعض التجار ببغداد هو وجماعة من ومن لطيف ما يحكى ف
فأخذ أولئك الشعراء يترددون في إجازته   ! أجيزوه  : عذب الماء وطابا ثم قال  : الشعراء فاستسقى أبو نواس ماء فلما شرب قال

عذب الماء وطابا فقال أبو   : عين فقالوا آيت وآيت وقد قال أبو نواسوإذا هم بأبي العتاهية مجتازًا فقالك ما شأنكم مجتم
جبذا الماء شرابا فعجبوا لقوله على الفور من غير تلبث فهذا هو الكالم السهل الممتنع تراه يطمعك أن تأتي   : العتاهية مجيزًا له

ن خاض في آتابه أو شعر فإن خير الكالم ما مثله فإذا حاولت مماثلته راغ عنك آما يروغ الثعلب وهكذا ينبغي أن يكون م
   . دخل األذن بغير إذن

وأنا من ال يحاجك عن نفسه وال يغالطك عن جرمه وال يستدعي برك إال من طريقته وال   : ومن النثر قول سعيد بن حميد
تني إليك الحنكة وباعدتني منك يستعطفك إال باإلقرار بالذنب وال ستميلك إال باالعتراف بالجرم نبت بي عنك غرة الحداثة ورد

الثقة باأليام وقادتني إليك الضرورة فإن رأيت أن تستقبل الصنيعة بقبول العذر وتجدد النعمة باطراح الحقد فإن قديم الحرمة 
اهللا وحديث التوبة يمحقان ما بينهما من اإلساءة وإن أيام القدرة وإن طالت قصيرة والمتعة بها وإن آثرت قليلة فعلت إن شاء 

   . تعالى
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   . فانظر إلى قوة هذا الكالم في سهولته وقرب مأخذه مع بعد تناوله واإلتيان بمشاآله

أجدب بنا الجناب وأحزن بنا المنزل   : وأجزال منه مع السهولة قول الشعبي للحجاج وأراد قتله لخروجه عليه مع ابن األشعث
   . نكن فيهابررة أتقياء وال فجرة أقوياء فعفا عنه فاستحلسنا الحذر واآتحلنا السهر وأصابتنا فتنة لم

وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكالم إذا لم يقفوا علىمعناه إال بكد وستفصحونه إذا   : قال صاحب الصناعتين
وا أن السهل أمنع جانبًا وجدوا ألفاظه آزة غليظة وجاسية مريبة وستحقرون الكالم إذا رأوه سلسًا عذابًا وسهًال حلوًا ولم يعلم

أجود الكالم السهل الممتنع وآان المفضل يختار من الشعر ما يقل   : وأعز مطلبًا وهو أحسن موقعًا وأعذب مستمعًا ولهذا قيل
   . تداول الرواة له ويكثر الغريب فيه

   . لة على االستكراه والتكلفوهذا خطأ في االختيار ألن الغريب لم يكثر في آالم إال أفسده وفيه دال  : قال العسكري

هو أبلغ الناس ومن بالغته أن آل أحد يظن أنه يكتب مثل آتبه فإذا رامها   : ووصف الفضل بن سهٍل عمرو بن مسعدة فقال
   . تعذرت عليه

ته وقد رزقت ذلك عي في زماني وتكلف مني لو قل  : أال تستعمل الغريب في شعرك فقال  : قلت للسيد  : وقال العباس بن ميمون
أيا رب إني لم أرد بالذي به   : طبعًا واتساعًا في الكالم فأنا أقول ما يعرفه الصغير والكبير وال يحتاج إلى تفسير ثم أنشدني

   . فهذا آالم عاقٍل يضع الكالم موضعه ويستعمله في إبانه  : مدحت عليا غير وجهك فارحم قال في الصناعيتن

لخيص المعاني رفق والتشادق في غير أهل نقص والنظر في وجوه الناس عي ومس اللحية هلك ت  : ومن آالم بعض األوائل
واالستعانة بالغريب عجز والخروج عما بني عليه الكالم إسهاب فأجود الكالم ما آان جزًال سهًال ال ينغلق معناه وال يستبهم 

من الغثاثة عاريًا من الرثاثة فالكالم إذا آان فظه غثا  مغزاه وال يكون مكدودًا مستكرهًا ومتوعرًا متقعرًا ويكون بريئًا
   . ومعرضه رثا آان مردودًا احتوى على أجل معنى وأنبله وأرفعه وأفضله

أما البداوة والعنجهية فتلك أمة قد خلت ومع أنها قد خلت وآانت في زمن العرب العاربة فإنها قد عيبت   : قال في المثل السائر
   . لك الوقت فكيف اآلن وقد غلب على الناس رقة الحضرعلى مستعملها في ذ

الصنف الثاني الغريب المتوحش عند آل قوم في آل زمان وهو ما لم يكن متداول األستعمال في الزمن األول وال ما بعده بل 
  : أضربآانمرفوضًا عند العرب آما هو مرفوض عند غيرهم ويسمى الوحشي الغليظ والعكر والمتوعر وهو على ثالثة 

والناس في قبح استعماله سواء ال يختلف فيه   : الضرب األول ما يعاب اسعماله في النظم والنثر جميعًا قال في المثل السائر
   . عربي باد وال قروي متحضر

وهو  قال وليس وراءه في القبح درجة أخرى وال يستعمله إال أجهل الناس ممن لم يخطر بباله شيء من معرفة هذا الفن أصًال
   . ما مجه سمعك ونبا عنه لسانك وثقل عليك النطق به على أنه قد وقع منه ألفاظ لبعض الشعراء المفلقين من العرب والمحدثين

يظل بموماٍة ويمسى بغيرها جحيشًا يعروري ظهرو المسالك قال   : فمن ذلك لفظ الجحيش في قول تأبط شرًا من أبيات الحماسة
أليس أنها بمعنى فريد وفريد لفظه حسنة رائقة لو وضعت في هذا البيت موضع جحيٍش لما   ! هللا العجبويا  : في المثل السائر

أحدهما استعماله القبيح والثاني أنه آانت له مندوحة عن استعماله فلم يعدل   : اختل شيء من وزنه فتأبط شرًا ملوم من وجهين
د قلت لما اطلخم األمر وانبعثت عشواء تالية عبسًا دهاريسا فإن لفظة ق  : عنها وأقبح من ذلك لفظ اطلخم في قول أبي تمام

من أنها غريبة وأنها غليظة في السمع آريهة على الذوق وآذلك   : اطلخم من األلفاظ المنكرة التي جمعت الوصفين القبيحين
   . لفظة دهاريس في آخر البيت المذآور

نعم متاع الدنيا حباك به أروع ال جيدر وال جبس فلفظة   : في وصف فرسوعلى حد ذلك ورد لفظ جيدر في قوله من أبيات 
   . جيدر وحشية غليظة وأغلظ منها لفظة جفخت في قول أبي الطيب المتنبي
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جفخت وهم ال يجفخون بها بهم شيم على الحسب األغر دالئل فإن لفظة جفخ مرة الطعم وإذا مرت على السمع اقشعر منها 
استعمالها فإن جفخت بمعنى فخرت وهما في وزن واحد فلو أتى بلفظ فخرت ويفخرون مكان جفخت وآان له مندوحة عن 

ويجفخون ال ستقام وزن البيت وحظي في استعماله باألحسن فهو في ذلك آتأبط شرًا في لفظة جحيش في توجه المالمة عليه 
   . من وجيهن

تقي نقي لم يكثر غنيمة بنهكة ذي قربى وال   : فظ الحقلد في قول زهيرهذا ما أورده األثير من هذا النوع ويشبه أن يكون منه ل
   . السيئ الخلق  : بحقلد والحقلد

ليس في لفظ زهير أنكر منها وآذلك لفظ   : وقد أخذ الرواة على زهير في لفظة الحقلد فاستبشعوها وقالوا  : قال في الصناعتين
مبارك األسم أغر اللقب آريم الجرشى شريف   : بن حمدان واسمه عليالجرشى في قول أبي الطيب في مدح سيف الدولة 

النسب فلفظ الجرشى مما يكرهه السمع وينبو عنه اللسان والجرش بمعنى النفس فجعل اسمه مبارآًا ولقبه أغر ونفسه آريمة 
اهللا وجهه ويلقب سيف الدولة ونسبه شريفًا وذآل أنه آان يسمى عليًا وهو اسم مبارك لموافقة اسم امير المؤمنين علي آرم 

وهو لقب أعرابي مشهور وأغر أخذًا من غرة الفرس ألنها أشهر ما فيها ووصفه بكرم النفس إما باعتبار الحسب والعراقة 
   . وإما باعتبار بذل المال وآثرة العطاء وأشار إلى شرف نسبه باعتبار عراقته في بيت الملك وعراقة حسبه

ستعماله في النثر دون النظم ولربما أنكره بعد ذلك إما عنادًا وإما جهًال لعدم الذوق السليم عنده ثم الضرب الثاني ما يعاب ا
ولوال حياء زدت رأسك شجة إذا سبرت ظلت جوانبها تغلى شرنبثة شمطاء   : ذآر منه أمثلة منها لفظ شرنبثة من قول الفرزدق
فظة شرنبثة من األلفاظ الغريبة التي يسوغ استعمالها في العشر وهي ها فل  : من يرما بها يشبه ولو بين الخماسي والطفل قال

   . هنا غير مستكرهة إال أنها لو وردت في آالم منثور من آتاب أو خطبة لعيبت على مستعملها

ضالع وأطلقت المهند عن يميني فقد له من األ  : ومنها لفظة مشمخر الواردة في أبيات بشر في وصفه لقاءه األسد حيث قال
  : عشرًا فخر مضرجًا بدم آأني هدمت به بناء مشمخرًا وآذلك في قول البحتري في قصيدته التي يصف فيها إيوان آسرى

مشمخر تعلو له شرفات رفعت في رؤوس رضوى وقدس فإن لفظة مشمخر ال يحسن استعمالها في الخطب والمكاتبات وال 
اقمطر وبالها   : ب ابن نباتة آقوله في خطبة يذآر فيها أهوال يوم القيامةبأس بها في الشعر وقد وردت في خطب الشيخ الخطي

   . واشمخر نكالها فما طابت وال ساغت

يا ليت باآية شجاني دمعها نطرت إليك آمانظرت فتعذرا وترى الفضيلة ال ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب آنهورا فلفظة 
   . الكنهور ال تعاب نظمًان وتعاب نثرًا

  : ها لفظة العرمس وهو اسم الناقة الشديدة فغن هذه اللفظة يسوغ استعمالها في الشعر وال يعاب مستعملها آقول المتنبيومن
ومهمه جبته على قدمي تعجز عنه العرامس الذلل فإنه جمع هذه اللفظة وال بأس بها ولو استعملت في الكالم المنثور من 

هي العرمس الوجناء وابن ملمة وجاش على ما   : ة في شعر أبي تمام في قولهالخطب لما طابت وال ساغت وقد جاءت موحد
   . يحدث الدهر خافض ومنها لفظة الشدنية في قول أبي تمام أيضًا

   . يا موضع الشدنية الوجناء وهي ضرب من النوق فإن الشدنية ال تعاب شعرًا وتعاب لو وردت في آتابة أو خطبة

   . سائر لهذا الضرب من األمثلةهذا ما أورده في المثل ال

وهكذا يجري الحكم في أمثال هذه األلفاظ وعلى هذا فاعلم أن آل ما يسوغ استعماله في الكالم المنثور يسوغ استعماله   : ثم قال
   . في الكالم المنظوم وليس آل ما يسوغ استعماله في الكالم المنظوم يسوغ استعماله في الكالم المنثور

ك شيء استنبطته واطلعت عليه لكثرة ممارستي هذا الفن وألن الذوق الذي عندي دلني عليه فمن شاء أن يقلدني فيه وذل  : قال
   . وإال فليدمن النظر حتى يطلع على ما اطلعت عليه واألذهان في مثل هذا المقام تتفاوت
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تلخيص فال أعلم أقلده في ذلك أم ذوقه أداه إليه على أن الشيخ سعد الدين التفتازاني رحمه اهللا قد تابعه على ذلك في شرح ال
وهو الضرب من هذه الصناعة بمنزلة علية ومكانٍة   : الضرب الثالث ما يعاب استعماله بصيغة دون صيغة قال في المثل السائر

   . شريفة وجل األسرار اللفظية منوط به

وسألتهم وسألوني فما وجدت أحدًا منهم يتقن معرفة هذا وقد لقيت جماعة من مدعي فن الفصاحة وفاوضتهم وفاوضوني   : قال
الموضع آما ينبغي وقد استخرجت فيه أشياء لم أسبق إليها فإن الفظة الواحدة قد تنتقل من هيئة إلى هيئة أو من صفة إلى صفة 

الصحيح والطبع السليم وقد  فتنتقل من القبح إلى الحسن وبالعكس فيصير القبيح حسنًا والحسن قبيحًا المرجع في ذلك إلى الذوق
ما يترجح فيه االسم في االستعمال على الفعل وذلك في مثل لفظ خود فإنها عبارة عن   : النمط األول  : نبه منه على تسعة أنماط

   . المرأة الناعمة فإذا نقلت إلى صيغة الفعل قيل خود على وزن فعل بتشديد العين ومعناها أسرع

أسرع في مشيه فهي على صيغة االسم حسنة رائقة قد وردت في النظم والنثر آثيرًا وإذا جاءت على  خود البعير إذا  : يقال
و إلى بني عبد الكريم تواهقت رتك النعام رأى الطريق فخودا إال أن لفظة خود قد   : صيغة الفعل لم تكن حسنة آقول أبي تمام

ض القبح وإن تلحق بدرجة الرائق الحسن آقول بعض شعراء استعملت على غير هذا الوجه في بعض الواضع فزال عنها بع
رويدك لما تشفقي حين مشفق رويدك حتى تنظري عما تنجلي عماية هذا العارض   : أقول لنفسي حين خود رألها  : الحماسة

على سبيل المجاز النعام والمراد أن نفسه فرت وغزعت شبه بإسراع النعام في فراره وغزعه فلما أورد ذلك   : المتألق والرأل
   . زال بعض القبح

   . وهذا يدرآه الذوق الصحيح فهي في بيت أبي تمام قبيحة سمجة وهاهنا بين بين ويقاس على ذلك أشباهه ونظائره  : قال

ما يترجح فيه فعل األمر والمستقبل في االستعمال على الفعل الماضي وذلك في مثل لفظة ودع وهي فعل ماض   : النمط الثاني
ثالثي ال ثقل بها على اللسان ومع ذلك فإنها ال تستعمل على صيغتها الماضية إال جاءت غير مستحسنٍة فإذا استعملت على 

ولم   " فذرهم يخوضوا ويلعبوا   "   : صيغة األمر أو االستقبال جاءت حسنة بهجة رائقة أما على صيغة األمر فكما في قوله تعالى
ى هذه الصيغة وأما على صيغة االستقبال فكقول النبي صلى اهللا عليه وسلم وقد واصل في شهر ترد في القرآن الكريم إال عل

   . لو مد لنا الشهر لواصلنا وصاًال يدع له المتعمقون تعمقهم  : رمضان فواصل معه قوم فقال

م فوق ما يدع فجاءت في آالمه تشقكم بقناها آل سلهمة والضرب يأخذ منك  : وقد استعملها أبو الطيب على هذا الوجه في قوله
أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئًا   : بهجة رائقة وأما الماضي من هذه اللفظة فلم يستعمل إال شاذًا وال حسن لهن آقول أبي العتاهية

ابت من من الثروة التي جمعوا وآان ما قدموا ألنفسهم أعظم نفعًا من الذي ودعوا فلم تقع في آالمه من الحسن موقعًا وال أص
الطالوة غرضًا وهذه لفظة واحدة لم يتغير شيء من أحوالها سوى أنها نقلت من صيغة إلى صيغة وآذلك لفظة وذر فإنها ال 

  "   : وتستعمل مستقبلة أيضًا آقوله تعالى  " ذرهم يأآلوا ويتمتعوا   "   : تسعمل ماضية وتستعمل على صيغة األمر آقوله تعالى
ولم ترد في القرآن الكريم إال على هاتين الصيغتين وآذلك في غير القرآن   " ما سقر ال تبقي وال تذر  سأصليه سقر وما أدراك

   . الكريم من فصيح الكالم أما في حالة المضي فإنها أقبح من لفظة ودع وقد استعملت ما ضية مع شذوذ وهذه لم تستعمل أصًال

عمال على التثنية وذلك في مثل لفظ األخدع فإنها يحسن استعمالها في حالة اإلفراد ما تيرجح فيه اإلفراد في االست  : النمط الثالث
تلفت نحو الحي حتى   : دون النثنية فمما وردت فيه مفردة فجاءت حسنة رائقةن قول الصمة بن عبد اهللا من شعراء الحماسة

يا دهر قوم من أخد   :  مستكرهًا قول أبي تماموجدتني وجعت من اإلصغاء ليتا وأخدعا ومما ورد فيه لفظ التثنية فجاء ثقيًال
وليس لذلك سبب إال أنها جاءت موحدة في   : عيك فقد أضججت هذا األنام من خرقاك هكذا ذآره في المثل السائر ثم قال

   . أحدهما فحسنت وجاءت مثناة في اآلخر فقبحت

وذلك آلفظة األرض فإنها لم ترد في القرآن الكريم إال مفردة  ما يترجح فيه اإلفراد في االستعمال على الجمع  : النمط الرابع
أو قرنت بالسماء مفردة آما في قوله  سواء أفردت بالذآر عن السماء آما في قوله تعالى :   "  واهللا أنبتكم من األرض نباتًا  " 
أو مجموعة آما في قوله تعالى :   "  الحمد هللا الذي خلق السموات  تعالى :   "  ويمسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه  " 

ولو آان استعمالها بلفظ الجمع مستحسنًا لكان هذا الموضع وشبهه به أليق لمقابلة الجمع في السموات ولما أراد أن  واألرض  " 
وآذلك لفظة البقعة وآذلك لفظة طيف في ذآر  يأتي بها مجموعة قال :   "  اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن  " 

وألطفها فإذا جمعت زالت عنها تلك الطالوة طيف الخيال فإنها تجمع على طيوف وهي في حالة اإلفراد من أرق األلفاظ 
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إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان   "   : وفارقتها تلك البهجة ولذلك وردت في القرآن الكريم بلفظ اإلفراد قال تعالى
   .  " تذآروا فإذا هم مبصرون 

   . قع ولم يلموا باستعماله مجموعًاولم تزل الشعراء في القديم والحديث يستعملونه بلفظ اإلفراد فيقع أحسن مو

فإنها تستعمل مفردة ومجموعة وآالهما   ! وياهللا العجب من هذه اللفظة ومن أختها عدة ووزنًا وهي صيف  : قال في المثل السائر
ين وما يجري وهذا مما ال يعلم السر فيه والذوق السليم هو الحاآم في الفرق بين هاتين اللفظت  : في االستعمال حسن رائق قال

   . مجراهما

وآذلك يجري الحكم في جميع المصادر فإنها في حالة اإلفراد أحسن منها في حالى الجمع وقد جاء منها بعض ألفاظ مجموعة 
يفقد   : فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يفقد فحق له الفقود فالفقود جمع مصدر من قولنا  : فجاءت غثة مستكرهة آما في قول عنترة

   . وليس له من الرونق والطالوة ما لمفرده وهو لفظ فقٍد وإن آان جائزًا من جهة العربية فقدًا

ما يترجح فيه الجمع في االستعمال على اإلفراد آلفظة اللب الذي هو العقل فإن استعمالها بصيغة الجمع في   : النمط الخامس
غاية الحسن والبهجة والطالوة وقد ورد بهذه الصيغة في غير موضع من القرآن الكريم آقوله تعالى :   "  وليتذآر أولي االلباب 
إلى غير ذلك من اآليات الوارد فيها ذلك بصيغة الجمع أما في حالى اإلفراد فإنها قليلة  وقوله :   "  وما يذآر إال أولو االلباب  "   " 

   . االستعمال مع أنها لفظة ثالثية خفيفة على النطق بعيدة المخارج ليست بمستثقلة وال مكروهة

وإذا تأملت القرآن الكريم ودققت النظر في رموزه وأسراره وجدت هذه اللفظة قد روعي فيها الجمع   : قال في المثل السائر
   . ليها حسن استعمالها وساغ في طريق الفصاحة إيرادهادون اإلفراد فإن أضيفت أو أضيف إ

ما رايت ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من أحداآن يا   "   : أما إضافتها فكقول النبي صلى اهللا عليه وسلم في ذآر النساء
لم يحيين قتالنا يصرعن ذا اللب إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم   : وأما اإلضافة إليها فكقول جرير  " معشر النساء 

   . فإن عريت هذه اللفظة عن الجمع واإلضافة لم تأت حسنة  : حتى ال حراك به وهن أضعف خلق اهللا أرآانا قال في المثل السائر

هي وإن لم وال تجد دليًال على ذلك إال مجرد الذوق السليم وآذلك لفظة آوب فإنها لم ترد في القرآن الكريم إال مجموعة و  : قال
   . تكن مستقبحة في حالى اإلفراد فإن الجمع فيها أحسن

 وانظر إلى ما عليها من الطالوة والمائية في قوله تعالى :   "  يطوف عليهم ولدان مخلدون بأآواب وأباريق وآأس من معين  " 
وعلى هذا النحو لفظ رجًا بالقصر ومعناه الجانب فإنها قد وردت في القرآن بلفظ الجمع في قوله تعالى :   "  والملك على أرجائها 
أي جوانبها ولم تستعمل مفردة :  ألن الجمع يكسبها من الحسن ما لم يوجد لها حالى اإلفرادن فإن اضيفت حالة اإلفراد آرجا   " 

   . ونحوه حسنت آما في حالة الجمعالبضر 

قال في المثل السائر :  وليس آذلك لفظ الصوف واألصواف وإن آان لم يرد في القرآن الكريم إال مجموعًا حيث قال تعالى :   "  
 وجعل لكم من جلود األنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين  " 

   . ألن لفظ الصوف مستحسن في حالة اإلفراد آما في حالة الجمع

آانوا برود زمانهم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوفا ألنها جاءت مجازية في   : وإنما قبح ذآره في قول أبي تمام  : قال
   . نسبتها إلى الزمان

ما يترجح فيه بعض الجموع في االستعمال على تعض آما في   : وعلى هذا النهج وردت لفظة حبر وأحبار النمط السادس  : الق
سهم صائب فإنه يقال في الجمع سهام صوائب وصائبات وصيب بالتشديد وهذهن الجموع آلها حسنة   : جمع صائب من قولك

لنظم ويقال في جمعه أيضًا صيب على وزن آتب وهو جمع قبيح مرفوض رائقة معجبة دائرة على ألسنة أرباب النثر وا
ما أحل اهللا ما صنعت عينه تلك   : االستعمال ثقبل على النطق جاف عن السمع وقد استعمله أبو نواس في عشره حيث قال

وآذلك الجمع في قيد  العشية بي قتلت إنسانها آبدي بسهام للردى صيب فجاءت غثة آريهة نابي عن السمع نافرة عن اللسان
أقياد وهو من الجموع المستكرهة الخارجة   : فإنه يجمع على قيود وهو جمع سائغ القبول شائع االستعمال ويقال في جمعه أيضًا
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ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد لما   : عن االستعمال وقد ورد في قول عويف القوافي من أبيات الحماسة
يينة أنه أمست عليه تظاهر األقياد فلم يحسن ولم يرق وآذلك القول في جمع قبة فإنه يجمع على قباب وهو جمع أتاني من ع

حسن دائر على ألسنة الفصحاء من أهل النظم والنثر ويجمع أيضًا على قبب وليس بمستحسن وإن آان هو في ماذا ترين 
حسن آحسن قباب بل جاءت آريهة مستشنعة وأعجب ما في هذا الباب أن أندنيهم ألرحلنا في جانب البيت أم نبني لهم قببا فلم ي

الجمع قد يكون متفقًا في لفظة واحدة إال أنها مختلفة المعنى فيختلف االستعمال في الجمع باختالف المعاني حتى لو جيء بجمع 
ق من جملة مدلوالتها على العين في مكان جمع لم يحسن استعماله وإن آان جائزًا من جهة العربية آلفظ العين فإنها تطل

الباصرة والعين من الناس وهو النبيه منهم والعين الباصرة تجمع على عيون والعين من الناس تجمع على أعيان وقد شذ هذا 
والقوم في أعيانهم خزر والخيل في أعيانها قبل فجمع العين الباصرة على أعيان في   : الموضع على المتنبي في قوله

   . الموضعين

قال في المثل السائر وآأن الذوق يأبى ذلك وال يجد له على اللسان حالوة وإن آان جائزًا وأعجب من ذلك آله أنك ترى وزنًا 
   . واحدًا من األلفاظ فتارًة تجد مفرده حسنًا وتارة تجد جمعه حسنًا وتارة تجدهما جميعًا حسنين

إنه يجمع على حبارير ومفرده أحسن من جمعه وآذلك طنبور فما مفرده أحسن من جمعه حبرور وهو فرخ الحبارى ف
   . وطنابير وعرقوب وعراقيب وما أشبه ذلك

   . ومما جمعه أحسن من مفرده بهلول وبهاليل ولهموم ولهاميم وهذا ضد األول

   . ومما مفرده حسن وجمعه حسن جمهور وجماهير وعرجون وعراجين وما أشبه ذلك

جح فيه أحد صور الوزن الواحد باختالف بالحرآة والسكون آلفظ الثالث والربع إلى العشر فإنها في حالة ما يتر  : النمط السابع
ثلث وربع وخمس وآذلك إلى عشر فإن الحسن من   : سكون الوسط آلها حسنة سائغة االستعمال فإذا تحرآت أوساطها فقلت

   . والثمن والتسع العشر فليس آذلك في حسنه ذلك جميعه ثالثة وهي الثلث والخمس والسدس أما الربع والسبع

إنما يظهر ذلك في السبع والتسع والعشر خاصة فإن الثقل ظاهر فيها أما الربع والثمن فإنهما في الحسن مع تحريك   : قلت
نصف ما ولكم   "   : الوسط آالثلث والخمس والسدس وقد ورد القرآن بتحريك الوسط فيهما في سورة السناء حيث قال تعالى

ولهن الربع مما ترآتم إن لم يكن لكم ولد   "   : وقوله  " ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن آان لهن ولد فلكم الربع مما ترآن 
ما تترجح فيه أبنية   : وأي حسن وفصاحة بعد وروده في القرآن الكريم النمط الثامن  " فإن آان لكم ولد فلهن الثمن مما ترآتم 

الفاعلين في االستعمال على بعض آاسم الفاعل المبني من فعل بفتح الفاء وآسر العين فإنه يبنى على فاعل وفعل  بعض أسماء
بكسر العين وفعالن نحو حمد فهو حامد وحمد وحمدان وفرح فهو فرح وفارح وفرحان وغضب فهو غضبان وغاضب 

نها مختلفة في األحسن الغالب استعماله فحامد من حمد أحسن فاألفعال الثالثة على وزن واحد وصيغ أسماء الفاعلين المبنية م
من حمد وحمدان وفرح من فرح أحسن من فارح وفرحان وغضبان من عضب أحسن من غاضب وإن آان جائزًا وقد جاء 

 فما أنا من حزن وإن جل جازع وال بسرور بعد موتك  : بناء اسم الفاعل من فرح على فارح في قول بعض شعراء الحماسة
فارح فلم يحسن آحسن فرح أما ما جاء منه على وزن فعلٍة نحو همزة ولمزة وجثمة ونومة ولكنٍة ولحنٍة وما أشبه ذلك فقد قال 

   . الغالب على هذه اللفظة أن تكون حسنة  : المثل السائر  " في 

ظة فعل لها موضع تستعمل فيه ولفظة ما يترجح من أوزان األفعال بعضها على بعض آلفظة فعل وافتعل فإن لف  : النمط التاسع
قعدت إلى فالن إذا جلست إليه واقتعدت غارب الجمل إذا رآبت عليه وال يحسن أن تقول   : افتعل لها موضع تستعمل فيه تقول

اقتعدت إلى فالن وقعدت على غارب الجمل وإن آان ذلك جائزًا وآذلك أفعل وافعوعل فإنك تقول أعشب المكان فإذا آثر 
اعشوشب فلفظة افعوعل للتكثير وهي على ما فيها من تكرار الحروف طيبة عذبة وآذلك سائر ما في وزنها نحو   : قلتعشبه 

   . اخشوشن المكان واعرورقت العين واحلولى الطعم وما أشبه ذلك

   . تقصاؤهاوهذا آله مما أخذته باالستقراء وفي اللغة مواضع آثيرة من ذلك ال يمكن اس  : قال في المثل السائر
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فانظر إلى ما يفعله اختالف الصيغة باأللفاظ وعليك بتفقد أمثال هذه الكلمات لتعلم آيف تضع يدك في استعمالها فكثيرًا ما يقع 
فحول الخطباء والشعراء في مثلها ومؤلف الكالم من آاتب وشاعر إذا مرت به األلفاظ عرضها على ذوقه الصحيح فما يجده 

   . حده وما يجده الحس منها مجموعًا جمعه وآذلك يجري الحكم فيما سوى ذلك من األلفاظالحس منها موحدًا و

الصنف الثالث المتوحش في زمن دون زمن وهو ما آان متداول االستعمال في زمن العرب ثم رفض وترك بعد ذلك وبهذا ال 
سيأتي التنبيه عليه وإنما يعاب استعماله على  يعاب استعماله على العرب ألنه لم يكن عندهم وحشيًا وال لديهم غريبًا آما

غيرهم ممن قصر فهمهم عنه وقلت معرفتهم به وقد آان آالم العرب مشحونًا به في نظمهم ونثرهم دائرًا على ألسنتهم في 
ب مخاطباتهم ومحاوراتهم غير معيب وال ملوم عليه وانظر إلى ما تضمنته خطبهم وأشعارهم من الغريب ترى ذلك غير معا

آبى الهضيمة ناب بالعظيم متالف الكريمة جلد غير ثنيان رباء مرقبة مناع مغلبة وهاب سلهبة   : فمن ذلك قول أبي المثلم الهذلي
آوم بهازر مكد خناجر عظام   : قطاع أقران هباط أودية حمال ألوية شهاد أندية سرحان فتيان وقول أعرابي في وصف إبل

   . رغاب وأعطانها رحاب تمنع من البهم وتبرك للجممالحناجر سباط المشافر أجوافها 

يريد بالكوم جمع آوماء وهي الناقة العظيمة السنام والبهازر جمع بهزرة وهي الناقة العظيمة والمكد جمع مكود وهي الناقة 
المشافر أي مرسالت غالظ األعناق وسباط   : الغزيرة اللبن والخناجر جمع خنجور وهي بمعنى المكود أيضًا والعظام الحناجر

المشافر والمشفر من الناقة آالجحفلة من الفرس ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى وينخرط في هذا السلك فهذا ومثله ال يعاب 
استعماله على العرب ألنه لم يكن عندهم غريبًا وال لديهم وحشيًا بل شائعًا بينهم دائرًا على ألسنتهم في نظمهم ونثرهم وأعظم 

تحسان استعماله عندهم ووضوح منهجه لديهم أن القرآن الكريم الذي هو أفصح آالم وأبهج لفظ قد اشتمل على ألفاظ شاهد الس
وما أشبه ذلك   " إن اإلنسان لربه لكنود   "   : وقوله  " ويقذفون من آل جانب دحورًا ولهم عذاب واصب   "   : من ذلك آقوله تعالى

ألن اهللا تعالى قد خاطبهم به وأمرهم فيه ونهاهم   : لعرب معلومة المعاني عند المخاطبينوهذه األلفاظ آانت مفهومة عند ا
   .  "والخطاب بما ال يفهم بعيد وقد قال تعالى :   "  وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم  

من قعد   " ة مستكثرة من ذلك وهي المعبر عنها بغريب الحديث آقوله صلى اهللا عليه وسلم وآذلك ورد في األخبار النبوية جمل
   . أي نقص وقيل تبعة وقيل حسرة  " مقعدًا لم يذآر اهللا تعالى فيه آانت عليه من اهللا تعالى ترة 

أحد سيور النعل وقوله صلى   : والشسع  " ليسترجع أحدآم حتى في شسع نعله فإنها من المصائب   "   : وقوله صلى اهللا عليه وسلم
  "   : أي الزموا هذه الدعوة وأآثروا منها وقوله صلى اهللا عليه وسلم في الدعاء  " ألظوا بياذا الجالل واإلآرام   " اهللا عليه وسلم 

   . وأشباه ذلك  " واغسل حوبتي واسلل سخيمة قلبي 

مخاطباتهم ومكالماتهم وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة  وحديث أم زرع صريح في شيوع ذلك فيهم وعمومه في
   . جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن أال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا  : رضي اهللا عنها قالت

   . زوجي لحم جمل غث على رأس جبل ال سهل فيرتقي وال سمين فينتقى وفي رواية فينتقل  : قالت األولى

   . زودي ال أبث خبره إني أخاف أال أذره إن أذآره أذآر عجره وبجره  : قالت الثانية

   . زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق  : قالت الثالثة

   . زودي آليل تهامة ال حر وال قر وال خوف وال سآمة  : قالت الرابعة

   . الكف ليعلم البث زوجي إن أآل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف وال يولج  : قالت السادسة

   . زوجي غياياء طباقاء آل داء له داء شجك أو فلك أو جمع آاللك  : قالت السابعة

   . زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب  : قالت الثامنة

   . زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي  : قالت التاسعة
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الك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل قليالت المسارح آثيرات المبارك وإذا سمعن صوت المزهر زوجي م  : قالت العاشرة
   . أيقن أنهن هوالك

زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني ومأل من شحم عضدي وبجحني فبجحت نفسي   : قالت الحادية عشرة
ائس ومنق فعنده أقول فال أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتفتح ووجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ود

وفي رواية فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه آمسل 
ا جارية أبي شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء آسائها وغليظ جارته

   . زرع فما جارية أبي زرع ال تنث حديثنا تنثيثًا وفي رواية ال تبث حديثنا تبثيثًا وال تنقث ميرتنا تنقيثًا وال تمأل بيتنا تعشيشًا

خرج أبو زرع واألوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها آالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني   : قالت
بعده رجًال سريًا رآب شريًا وأخذ خطيًا وأراح علي نعمًا ثريًا وأعطاني من آل رائحة زوجًا وفي رواية  ونكحها فنكحت

   . آلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت آل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع  : فأعطاني من آل ذابحة زوجًا وقال

   .  " غير أني ال أطلقك   " وفي رواية   " آنت لك آأبي زرع ألم زرع   "   : قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالت عائشة

  ! فإذا آان هذا آالم نسائهم الدائر فيما بينهن من محادثاتهن مع بعضهن في خلواتهن فما ظنك بفرسان الكالم في نظمهم ونثرهم
رأة إلى يحيى بن يعمر وهو من أآابر التابعين وجلتهم وقد اختصم رجل وام  ! فأنى يعاب عليهم ذلك وينكر عليهم اإلتيان بمثله

أأن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضهلها أما غير العرب ممن تكلف ذلك وأتى به في آالمه المعتاد   : فقال للرجل
لمقصود من الكالم في مخاطباته أو نثره ونظمه فإنه يعاب عليه ذلك وينحط به عن درجة الفصاحة ويخرج به عن قانونها إذ ا

   . إنما هو اإلفهام ال غير فيخاطب آل أحد بما يفهمه وال يكلف بما ال يعلمه وخير الكالم ما جاد وأفاد

   . إياك والتوعر فإنه يسلمك إلى التعقيد والتقييد وهو الذي يستهلك معانيك ويمنعك مراميك  : قال بشر بن المعتمر

سوء الرأي وقلة العقل على بعض علماء العربية فيخاطبون السوقي والمملوك واألعجمي  وربما غلب  : قال أبو هالل العسكري
   . بألفاظ أهل نجد ومعاني أهل السراة وحكاياتهم في ذلك آثيرة

ما لكم تكأآأتم علي تكأآؤآم على ذي   : سقط عيسى بن عمر عن حمار له فاجتمع عليه الناس فقال  : قال أبو نصر الجوهري
   . فرنقعوا عنيا  ! جنة

   . أي ما لكم اجتمعتم علي اجتماعكم على ذي جنة تفرقوا عني

مر أبو علقمة ببعض طرق البصرة فهاجت به مرة فوثب عليه   : وذآر الجاحظ هذه الحكاية عن أبي علقمة النحوي بزيادة فقال
   . افرنقعوا عني  ! علي آما تكأآؤون على ذي جنةما لكم تكأآأتم   : قوم يعضون إبهامه ويؤذنون في أذنه فأفلت من أيديهم وقال

   . دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية  : فقال بعضهم

اشدد قصب اللهازم وأرهف ظبات المشارط وأمر المسح واستنجل الرشح وخفف الوطء وعجل   : وقال أبو علقمة يومًا لحاجمه
   . ليس لي علم بالحروف  : النزع وال تكرهن أبيًا وال تردن أتيًا فقال له الحجام

واهللا لقد   : إن آان مخبر هذا البغل آمنظره فقد آمل فقال أبو علقمة  : ونظر إليه رجل وتحته بغل مصري حسن المنظر فقال
خرجت عليه من مصر فتنكبت الطريق مخافة السراق وجور السلطان فبينا أنا أسير ي ليلة ظلماء قتماء طحياء مدلهمة حندس 

صحصح أملس إذ أحس بنبأة من صوت نغر أو طيران ضوع أو نغض سبد فحاص عن الطريق متنكبًا لعزة نفسه  داجية في
وفضل قوته فبعثته باللجام فعسل وحرآته بالرآاب فنسل وانتعل الطريق يغتاله معتزمًا والتحف الليل ال يهابه مظلمًا فواهللا ما 

  : ولم قال  : فادع اهللا وسله أن يحشر معك هذا البغل يوم القيامة قال  : الرجلشبهته إال بظبية نافرة تحفزها فتخاء شاغية فقال 
   . ليجيزك الصراط بطفرة
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وآانت امرأة تأآل الطين فحصل لها بسببه إسهال مرضت منه وآان لها ولد يتكلم بالغريب فكتب رقاعًا وطرحها في المسجد 
المرأة إنقحلة مقسئنة قد منيت بأآل الطرموق فأصابها من أجله االستمصال صين امرؤ ورعي دعا   : الجامع بمدينة السالم فيها

   . أن يمن اهللا عليها باالطرغشاش

   . فكل من قرأ رقعته دعا عليه ولعنه ولعن أمه

ر آان لنا جار بالكوفة ال يتكلم إال بالغريب فخرج إلى ضيعة له على حج  : وحكى محمد بن أبي المغازي الضبي عن أبيه قال
يا ذا النصاح وذات السم الطاعن بها في غير وغي   : معها مهر فأفلتت فذهبت ومعها مهرها فخرج يسأل عنها فمر بخياط فقال

لغير عدى هل رأيت الخيفانة القباء يتبعها الحاسن المسرهف آأن غرته القمر األزهر ينير في حضره آالخلب األجرد فقال 
   . لعن اهللا أبغضنا لفظًا وأخطأنا منطقًا  : فإني ما أعرف رطانتك قال  ! ويحك ما تقول قبحك اهللا  : اطلبها في ترللج فقال  : الخياط

ما هي إال أثياب في   : وضرب عمر بن هبيرة عيسى بن عمر النحوي ضربًا آثيرًا من أجل وديعة فكان يقول وهو يضرب
   . أسفاط أخذها عشاروك وسأله رجل عن مسألة

   . ألتك يتناليست مس  : فقال

   . خروج رجل الولد قبل رأسه  : أي ليست مستوية وأصل اليتن

آتبت حتى انقطع سوائي أي ظهري على أن أبا جعفر النحاس قد عد عيسى بن عمر من   : وسأله آخر عن آتابته فقال
   . المطبوعين في ذلك

ه ودونوه ألنه يدل على فصاحة وبالغة غريب فأبيات من رأيتهم يديرون آتبهم هذا الكالم فإن آانوا إنما روو  : قال الجاحظ
   . شعر العجاج وشعر الطرماح وأشعار هذيل تأتي لهم مع الرصف الحسن على أآثر من ذلك

   . فلو خاطب أحد األصمعي بمثل هذا الكالم لظننت أنه يستجهل نفسه وهذا خارج عن عادة البلغاء

ون قوم وذلك آكالم أهل البادية من العرب بالنسبة إلى أهل الحضر منهم فإن أهل الصنف الرابع الغريب المتوحش عند قوم د
الحضر يألفون السهل من الكالم ويستعملون األلفاظ الرقيقة وال يستعملون الغريب إال في النادر وأهل البادية يألفون اللفظ 

لذين نزل القرآن بلغتهم وبعث رسول اهللا صلى الجزل ويميلون إلى استعمال الغريب وإذا نظرت إلى أهل مكة وآالم قريش ا
اهللا عليه وسلم من أرومتهم وآالم أهل حضرموت وما جاورها من اليمن ومخاليف الحجاز علمت فرق ما بين الكالمين وتباين 

 عليه ما بين الطرفين حتى آأن البادي يرطن بالنسبة إلى الحاضر ويتكلم بلغة غير العربية وآانت لغة رسول اهللا صلى اهللا
وسلم التي يتكلم بها على الدوام ويخاطب بها الخاص والعام لغة قريش وحاضرة الحجاز إال أنه صلى اهللا عليه وسلم أوتي 

جوامع الكلم وجمع إلى سهولة الحاضرة جزالة البادية فكان يخاطب أهل نجد وتهامة وقبائل اليمن بلغتهم ويخاطبهم في الكالم 
   . الجزل على قدر طبقتهم

فمن ذلك آالمه صلى اهللا عليه وسلم لطهفة النهي وآتابه إلى بني نهد وذلك أنه لما قدم وفود العرب على النبي صلى اهللا عليه 
أتيناك يا رسول اهللا نم غور تهامة على أآوار الميس ترتمي بنا العيس   : وسلم قدم عليه طهفة بن أبي زهير النهدي فقال

ونستعضد البرير ونستخيل الرهام ونستخيل الجهام من أرض غائلة النطاء غليظة الوطاء قد  نستحلب الصبير ونستجلب الخبير
جف المدهن ويبس الجعثن وسقط األملوج ومات العسلوج وهلك الهدي وفاد الودي برئنا إليك يا رسول اهللا من الوثن والعثن 

تعار ولنا نعم همل أعفال ما تبض ببالل ووقير آثير وما يحدث الزمن لنا دعوة السالم وشريعة اإلسالم ما طما البحر وقام 
اللهم بارك لهم   "   : الرَسل قليل الرْسل أصابتها سنية حمراء مؤزلة ليس لها علل وال نهل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

م في المال والولد من أقام في محضها ومخضها ومذقها وفرقها وابعث راعيها في الدثر بيانع الثمر وافجر لهم الثمد وبارك له
   . الصالة آان مسلمًا ومن آتى الزآاة آان محسنًا ومن شهد أن ال إله إال اهللا آان مخلصًا

   .  " لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك ال تلطط في الزآاة وال تلحد في الحياة وال تتثاقل عن الصالة 
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السالم على من آمن باهللا ورسوله لكم يا بني نهد في الوظيفة   ! بسم اهللا الرحمن الرحيم  "   : وآتب معه آتابًا إلى بني نهد فيه
الفريضة ولكم العارض والفريش وذو العنان الرآوب والفلو الضبيس ال يمنع سرحكم وال يعضد طلحكم وال يمنع درآم ما لم 

   .  " أبى فعليه الربوة  تضمروا اإلمق وتأآلوا الرباق من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة ومن

ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى قبيلة همدان وذلك أنه لما قدم عليه صلى اهللا عليه وسلم وفود العرب قدم وفد همدان 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم مالك بن نمط أبو ثور وهو ذو المشعار ومالك بن أيفع وضمام بن مالك السلماني 

ة بن مالك الخارقي فلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرجعهم من تبوك وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية وعمير
همدان خير سوقة وأقيال ليس   : برحال الميس على المهرية واألرحبية ومالك بن نمط ورجل آخر يرتجزان بالقوم يقول أحدهما

إليك جاوزن سواد الريف في هبوات   : ها األبطال لها إطابات بها وآآال ويقول آخرلها في العالمين أمثال محلها الهضب ومن
يا رسول اهللا نصية من همدان من آل حاضر   : الصيف والخريف مخطمات بحبال الليف فقام مالك بن نمط بين يديه ثم قال

مخالف خارف ويام وشاآر أهل السواد  وباد أتوك على قلص نواج متصلة بحبال اإلسالم ال تأخذهم في اهللا لومة الئم من
   . والقرى أجابوا دعوة الرسول وفارقوا آلهة األنصاب عهدهم ال ينقض ما أقام لعلع وما جرى اليعفور بصلع

هذا آتاب من محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه   ! بسم اهللا الرحمن الرحيم  "   : فكتب لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آتابًا فيه
وسلم لمخالف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمط ولمن أسلم من قومه على أن 
لهم فراعها ووهاطها ما أقاموا الصالة وأتوا الزآاة يأآلون عالفها ويرعون عافيها لهم بذلك عهد اهللا وذمام رسوله وشاهدهم 

   .  " المهاجرون واألنصار 

ذآرت رسول اهللا في فحمة الدجى ونحن بأعلى رحرحان وصلدد وهن بنا خوص طالئح تعتلي   : مالك بن نمط فقال في ذلك
برآبانها في الحب متمدد على آل فتالء الذراعين جسرة تمر بنا مر الهجف الخفيدد حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر 

عند ذي العرش مهتد فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر  بالرآبان من هضب قردد بأن رسول اهللا فينا مصدق رسول أتى من
إن لكم   "   : وأوفى ذمة من محمد وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهند وفي رواية أن في آتابه إليهم

ألمانة ولهم من فراعها ووهاطها وعزازها تأآلون عالفها وترعون عفاءها لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق وا
   .  " الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحوري وعليهم فيها الصالغ والقارح 

   . ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم ألآيدر دومة

جاب إلى اإلسالم وخلع األنداد من محمد رسول اهللا ألآيدر حين أ  ! بسم اهللا الرحمن الرحيم  "   : أنا قرأته فإذا فيه  : قال أبو عبيدة
واألصنام مع خالد بن الوليد سيف اهللا في دومة الجندل وأآنافها إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامي وأغفال األرض 

والحلقة والسالح والحافر والحصن ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور ال تعدل سارحتكم وال تعد فاردتكم وال 
ليكم النبات تقيمون الصالة لوقتها وتؤتون الزآاة بحقها عليكم بذلك عهد اهللا والميثاق ولكم بذلك الصدق والوفاء شهد يحظر ع

   .  " اهللا ومن حضر من المسلمين 

من محمد رسول اهللا   ! بسم اهللا الرحمن الرحيم  " ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى وائل بن حجر وأهل حضرموت وهو 
إلى األقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقامة الصالة وإيتاء الزآاة على التيعة الشاة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس ال 

   .  " خالط وال وراط وال شناق وال شغار ومن أجبى فقد أربى وآل مسكر حرام 

في التيعة شاة ال مقورة األلياط وال ضناك وأنطوا الثبجة إلى األقيال العباهلة واألرواع المشابيب و  " وفي رواية أنه آتب إليهم 
وفي السيوب الخمس ومن زنى من امبكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عامًا ومن زنى من امثيب فضرجوه باألضاميم وال 

   .  " توصيم في الدين وال عمة في فرائض اهللا تعالى وآل مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل على األقيال 

وفصاحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقتضي استعمال   :  " في المثل السائر   " لوزير ضياء الدين بن األثير رحمه اهللا قال ا
هذه األلفاظ وال تكاد توجد في آالمه إال جوابًا لمن يخاطبه بمثلها آحديث طهفة وما جرى مجراه على أنه قد آان في زمنه 

   . كنه صلى اهللا عليه وسلم لم يستعمله إال يسيرًا ألنه أعلم بالفصيح واألفصحأوًال متداوًال بين العرب ول
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الصفة الثانية اللفظ الفصيح أال يكون مبتذًال عاميًا وال ساقطًا سوقيًا واللفظ المبتذل على قسمين القسم األول ما لم تغيره العامة 
ذل ألجل ذلك وسخف لفظه وانحطت رتبته الختصاص عن موضعه اللغوي إال أنها اختصت باستعماله دون الخاصة فابت

العامة بتداوله وصار من استعمله من الخاصة ملومًا على اإلتيان به لمشارآة العامة فيه وقد وقع ذلك لجماعة من فحول 
   . الشعراء فعيب عليهم

قوله مندف من األلفاظ وأصبح مبيض الضريب آأنه على سروات النبت قطن مندف ف  : فمن ذلك قول الفرزدق من قصيدة
وملحة بالعذل تحسب أنني   : العامية المبتذلة وإن آان له أصل في اللغة يقال ندف القطن إذا ضربه ومن ذلك قول أبي نواس

شطر وشطر بالفتح   : بالجهل أترك صحبة الشطار فالشطار جمع شاطر وهو في أصل اللغة اسم لمن أعيا أهله خبثًا يقال منه
الفتح فيهما ثم استعمل في الشجاع الذي أعيا الناس شجاعة وغلب دورانه على لسان العامة فامتهن وابتذل والضم شطارة ب

يا من جفاني ومأل نسيت أهًال وسهال وما تمرحبت لما رأيت ما لي قال   : فاستعمال أبي نواس له غير الئق وآذلك قوله أيضًا
أشد ألفاظ العامة ابتذاًال وهو اسم لطائر صغير من طيور الماء يخطف إني أظنك فيما فعلت تحكي القرلى فلفظ القرلى من 

صغار السمك من الماء برجليه ومنقاره فإذا سقط على الماء ولم يحصل على صيد ارتفع بسرعة فتضرب به العامة المثل 
   . فالن آأنه قرلى إن وجد خيرًا تدلى وإن وجد شرًا تعلى  : تقول

  : قاقا حكاية لصوت يضرب به المثل لصياح المغلوب يقال  : لدة صيرته في الناس زاغًا وشقراقا فقولهوأنمر الج  : وقوله أيضًا
ومن الناس من يجوز   : قاق وأقبح من ذلك آله في االبتذال بين العامة والسخافة قول المتنبي  : فعلت بفالن آذا وآذا حتى قال

وهذا البيت من مضحكات األشعار وهو من جملة البرسام الذي ذآره في   : ئرعليهم شعراء آأنها الخاز باز قال في المثل السا
إن بعضًا من القريض هذاء ليس شيئًا وبعضه أحكام فيه ما يجلب البراعة والفهم وفيه ما يجلب البرسام وعد منه في   : قوله

ظة الزاج من أشد ألفاظ العامة ابتذاًال وآذلك فلف  : وجوه حسادك مسودة أم صبغت بعدي بالزاج قال  : المثل السائر قول البحتري
   . أو دمية في مرمر مرفوعة بنيت بآجر يشاد بقرمد قال فلفظة آجر مبتذلة جدًا  : عد منه قول النابغة الذبياني

آلجر لم وإذا شئت أن تعلم شيئًا من سر الفصاحة التي تضمنها القرآن الكريم فانظر إلى هذا الموضع فإنه لما جيء فيه بذآر ا
يذآر بلفظه وال بلفظ القرمد أيضًا وال بلفظ الطوب الذي هو لغة أهل مصر فإن هذه األسماء مبتذلة لكن ذآر في القرآن على 

وقال فرعون يأيها المأل ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي   "   : وجه آخر وهو قوله تعالى
جر بالوقود على الطين نعم من األلفاظ المبتذلة السخيفة لفظة الكنس وما اشتق منه ولذلك عابها القاضي فعبر عن اآل  " صرحًا 

يزخرف منها وجهها فهو جنة ويخضر   : الفاضل رحمه اهللا تعالى على ابن سناء الملك في بعض أشعاره حيث قال من أبيات
ت الحسن منه ويكنس فلما وقف القاضي الفاضل رحمه اهللا منها نضرة فهو سندس صليني وهذا الحسن باق فربما يعزل بي

وما قلت هذه الغاية إال وتعلمني أنها البداية وال قلت هذا البيت آية   : على هذا القصيدة آتب إلى ابن سناء الملك من جملة فصل
   . وما نريهم من آية  : القصيدة إال تال ما بعده

   . أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون

يب في هذه المحاسن إال قصور األفهام وتقصير األنام وإال فقد لهج الناس بما تحتها ودونوا ما دونها وشغلوا التصانيف وال ع
والخواطر واألقالم بما ال يقاربها وسارت األشعار وطالت بما ال يبلغ مدها وال نصيفه والقصيدة فائقة في حسنها بديعة في فنها 

لو أنها الراء لما رادت وبيت يعزل ويكنس أردت أن أآنسه من القصيدة فإن لفظه الكنس غير وقد ذلت السين فيها وانقادت ف
   . الئقة في مكانها

وعلم المملوك ما نبه عليه موالنا من البيت الذي أراد أن يكنسه من القصيدة وقد آان المملوك   : فأجابه ابن سناء الملك قائًال
جبًا منه معتقدًا أنه قد ملح فيه وأن قافية بيته أميرة ذلك الشعر وسيدة قوافيه وما أوقعه في مشغوفًا بهذا البيت مستحليًا له متع

وقوامي مثل القناة من الخط وخدي م لحيتي مكنوس والمولى يعلم أن المملوك لم يزل يجري   : الكنس إال ابن المعتز في قوله
ال آنس ناره إال لما وجد عليها هدى وال مال المملوك إال إلى خلف هذا الرجل ويتعثر ويطلب مطالبه فتتعسر عليه وتتعذر و

ويا عاذلي في عبرة قد   : طريق من ميله إليه طبعه وال سار قلبه إال إلى من دله عليه سمعه ورأى المملوك أبا عبادة قد قال
وما زارني إال ولهت   : وقالسفحتها لبين وأخرى قبلها للتجنب تحاول مني شيمة غير شيمتي وتطلب مني مذهبًا غير مذهبي 

  : صبابة إليه وإال قلت أهًال ومرحبا فعلم المملوك أن هذه طريقة ال تسلك وعقيلة ال تملك وغاية ال تدرك ووجد أبا تمام قد قال
 خشنت عليه أخت بني خشين فاشمأز من هذا النمط طبعه واقشعر منه فهمه ونبا عنه ذوقه وآاد سمعه يتجرعه وال يكاد يسيغه

وقفت في الروض أبكي فقد مشبهه حتى بكت بدموعي أعين الزهر لو لم أعرها   : ووجد هذا السيد عبد اهللا بن المعتز قد قال
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قدك غصن ال شك فيه آما وجهك شمس نهاره جسدك فوجد   : دموع العين تسفحها لرحمتي الستعارتها من المطر وقال
بعض األحيان علي سائًال فنسج على هذا األسلوب وغلب عليه خاطره مع المملوك طبعه إلى هذا النمط مائًال وخاطره في 

فقد أعماه حبه وأصمه إلى أن نظم تلك اللفظة في تلك األبيات تقليدًا البن   " وحبك الشيء يعمي ويصم   " علمه أنه المغلوب 
   . رة ظهرت من لسانهالمعتز حيث قالها وحمل أثقالها وهي تغفر لذاك في جنب إحسانه فأما المملوك فهي عو

وال حجة فيما احتج به عن الكنس في بيت ابن المعتز فإنه غير معصوم من الغلط وال   : فأجابه القاضي الفاضل رحمه اهللا بقوله
يقلد إال في الصواب فقط وقد علم ما ذآره ابن رشيق في عمدته من تهافت طبعه وتباين وضعه فذآر من محاسنه ما ال يعلق 

من بارده وقد تعصب القاضي السعيد على أبي تمام فنقصه من حظه وللبحتري فأعطاه أآثر من حقه وما معه آتاب و
ولو آان هذا موضع العتب الشتفى فؤادي ولكن للعتاب مواضع قال المولى صالح الدين الصفدي رحمه اهللا تعالى   : أنصفهما

 تعالى هذه اللفظة في غير هذا الموضع ولم يتعظ بنهي الفاضل وقد استعمل ابن سناء الملك رحمه اهللا  : في شرح المية العجم
توسوس شعري به مدة وما برح الحلي والوسوسه وخلصني من   : وال أرعوى وال ازدجر عما قبحه ألن غلب عليه الهوى فقال

ل فما أظنه خال في وأما القاضي الفاض  : يدي عشقه ظالم على خده حندسه آنست فؤادي من عشقه ولحيته آانت المكنسه قال
هذا اإليراد من ضعف انتقاد وأحاشي ذاك الذهن الوقاد من هذا االعتقال في ورطة هذا االعتقاد وما أراه إال أنه تعمد أن يعكس 

مراده ويوهي ما شده ويوهن ما شاده ويرميه ببالء البالدة إما على سبيل النكال أو النكادة ألن الفاضل رحمه اله ممن يتوخى 
   . لفاظ ويقصدها وينشيها وينشدها ويوري زنادها ويوردهاهذه األ

وما استطاعت أيديهم أن تقبض جمره وال البابهم أن تسيغ خمره وال سيوفهم أن   : فمن آالم القاضي الفاضل في بعض رسائله
   . تكنس قميمه

   . آان معناه شريفًا ومثل هذه األلفاظ إذا وردت في الكالم وضعت من قدره ولو  : قال في المثل السائر

   . وهذا القسم من األلفاظ المبتذلة ال يكاد يخلوا منه شعر شاعر لكن منهم المقل ومنهم المكثر  : قال

   . القسم الثاني ما آان من األلفاظ داًال على معنى وضع له في أصل اللغة فغيرته العامة وجعلته داًال على معنى آخر

   . ما ليس بمستقبح في الذآر وال مستكره في السمع  : وهو على ضربين الضرب األول

  : وذلك آتسميتهم اإلنسان إذا آان دمث األخالق حسن الصورة أو اللباس أو ما هذا سبيله ظريفًا والظرف في أصل اللغة
وة مختص بنطق اللسان فقط آما أن الصباحة مختصة بالوجه والوضاءة مختصة بالبشرة والجمال مختص باألنف والحال

مختصة بالشمائل فالظرف إنما يتعلق بالنطق   : مختصة بالقد واللباقة  : مختصة بالفم والرشاقة  : مختصة بالعينين والمالحة
  : فغيرته العامة عن بابه ونقلته إلى أعم من موضوعه آما تقدم وممن وقع له الذهول عن ذلك فغلط فيه أبو نواس في قوله

ار إلى جدال وقال هذاك وجهه لي للظرف والحسن والكمال فافترقا فيك ع تراض آالهما اختصم الجود والجمال فيك فص
لك هضبة الحلم التي لو   : صادق المقال فوصف الوجه بالظرف وهو من صفات النطق آما تقدم وآذلك أبو تمام في قوله

عاد ظريفا فوصف الشيم بالحالوة وهي  وازنت أجأ إذًا ثقلت وآان خفيفا وحالوة الشيم التي لو مازجت خلق الزمان الفدم
   . مختصة بالعينين ووصف الخلق بالظرف وهو مختص بالنطق آما تقدم بيانه

ما يستقبح ذآره آما في لفظ الصرم بالصاد المضمومة والسرم بالسين فإن الصرم بالصاد في أصل اللغة   : الضرب الثاني
بالفتح والضم إذا قطعه وبالسين عبارة عن المحل المخصوص وقد  صرمه يصرمه صرمًا وصرمًا  : عبارة عن القطع يقال

قد آان صرم في   : آانت العرب تستعمله بالصاد المضمومة في أشعارها بهذا المعنى فال يعاب عليها قال أبو صخر الهذلي
لعرب لم تتغير بل آانت الممات لنا فعجلت قبل الموت بالصرم فاستعمله بمعنى القطع ولم يعب عليه ألن األلفاظ في زمن ا

باقية على أوضاعها األصلية فقلبت العامة السين من المحل المخصوص صادًا واستعملت لفظ الصرم الذي هو القطع في 
أذاق الغواني حسنه ما   : المحل المخصوص فصار لفظه مستقبحًا وسماعه مستكرهًا وعيب على أبي الطيب استعماله في قوله

ي بالصرم على أنه إنما يكره استعماله بصيغة االسم لما تقدم أما إذا استعمل بصيغة الفعل مثل صرم أذقنني وعف فجازاهن عن
  : ويصرم وما شاآل ذلك فإنه ال حجر في استماله وقد استعمله ابن الرومي بالسين على بابه فجاء أقبح وأشنع فقال يهجو الورد

وأين هذا التشبيه القبيح من قول األخر   : وسطه قال الصالح الصفدي آأنه سرم بغل حين يخرجه عند البراز وباقي الروث في
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سرم وبغل   : وجنة وحبيب ودينار وإلى ذلك  : فانظر إلى هذا  : آأنه وجنة الحبيب وقد نقطها عاشق بدينار قال  : في الورد أيضًا
   . وروث

   . وشتان ما بينهما

ال يكون متنافر الحروف فإن آانت حروفه متنافرة بحيث يثقل على اللسان الصفة الثالثة من صفات اللفظ المفرد الفصيح أ
ترآتها ترعى الهعخع بالخاء المعجمة   : ويعسر النطق به فليس بفصيح وذلك نحو لفظ الهعخع في قول بعض العرب عن ناقة

التي من جملة القصائد السبع والعين المهملة وهو نبت أسود وآذلك لفظ مستشزرات من قول امرئ القس في قصيدته الالمية 
غدائر مستشزرات إلى العال تضل المداري في مثنى ومرسل فلفظ مستزرات من المتنافر الذي يثقل على اللسان   : الطوال

   . ويعسر النطق به

يس هذا اللفظ ولقد رآني بعض الناس وأنا أعيب على امرئ الق  : قال الوزير ضياء الدين بن األثير رحمه اهللا في المثل السائر
ال   : فأآبر ذلك لوقوفه مع شبهة التقليد في أن امرأ القيس أشعر الشعراء فعجبت من ارتباطه بمثل هذه الشبهة الضعيفة وقلت له

يمنع إحسان امرئ القيس من استقباح ماله من القبيح بل مثال ذلك آمثال غزال المسك فإنه يخرج منه المسك والبعر وال يمنع 
من مسكه من خبث ما يخرج من بعره وال تكون لذاذة ذلك الطيب حامية للخبيث من االستكراه فأسكت الرجل طيب ما يخرج 

   . عند ذلك

إذا علمت ذلك فإن معظم اللغة العربية دائرة على ذلك ألن الواضع هو األآثر وال يوجد فيه ما يكره استعماله غال النادر 
مل إال الشاذ النادر والرباعي وسط بين الثالثي والخماسي في الكثرة عددًا واستعماًال والخماسي هو األقل وال يوجد فيه ما يستع
   . فيكون أآثر اللغة مستعمًال غير مكروه

وال تقتضي حكمة هذه اللغة التي هي سيدة اللغات إال ذلك ولذلك أسقط الواضع منها حروفًا آثيرة في تأليف بعضها مع   : قال
هًا فلم يؤلف بين حروف الحلق آالحاء والعين وآذلك لم يؤلف بين الجيم والقاف وال بين الالم والراء بعض استثقاًال واستكرا

وال بين الزاي والسين وذلك دليل على عنايته بتأليف المتباعد المخارج دون المتقارب وآيف آان الواضع يخل بمثل هذا 
لك آمماثلته بين حرآات الفعل في الوجود وبين حرآات المصدر األصل الكلي في تحسين اللغة وقد اعتنى بأمور جزئية دون ذ

في النطق آالغليان والضربان والنقزان والنزوان وغير ذلك مما يجري هذا المجرى فإن جميع حروفه متحرآات ليس فيها 
   . حرف ساآن وهي مماثلة لحرآات الفعل في الوجود

لتي هي آاألطراف والحواشي فكيف آان يخل باألصل المعول عليه في ومن نظر في حكمة وضع هذه اللغة إلى هذه الدقائق ا
   .  ! تأليف الحروف بعضها إلى بعض

على أنه لو أراد الناظم أو الناثر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال األلفاظ أهي متباعدة أو متقاربة لطال الخطب في ذلك 
شئ آتابًا إال في مدة طويلة واألمر بخالف ذلك فإن حاسة السمع هي وعسر ولما آان الشاعر ينظم قصيدًا وال الكاتب ين

الحاآمة في هذا المقام في تحسين لفظ وتقبيح آخر على أنه قد يجيء من المتقارب المخارج ما هو حن رائق أال ترى أن 
ين الحنك وإذا ترتب منها الحروف الشجرية وهي الجيم والشين والياء متقاربة المخارج ألنها تخرج من وسط اللسان بينه وب

لفظ جاء حسنًا رائقًا فإن لفظة جيش قد اجتمع فيها الحروف الشجرية الثالثة وهي مع تقارب مخارجها حسنة رائقة وآذلك 
الحروف الشفهية وهي الباء والميم والفاء متقاربة المخارج فإن مخرج جميعها من الشفة وإذا ترتب منها لفظ جاء سلسًا غير 

لك أآلت بفمي وهو في غاية الحسن والحروف الثالثة الشفهية مع تقارب مخارجها مجتمعة فيها وقد يجيء من متنافر آقو
ملع بمعنى عدا فإن الميم من الشفة والعين من حروف الحلق والالم من وسط   : المتباعد المخارج ما و قبيح متنافر آقولك

فإنها آريهة االستعمال ينبو عنها الذوق السليم ولو آان التباعد سببًا اللسان فهذه الحروف آلها متباعدة من بعضها ومع ذلك 
للحسن لما آان سببًا للقبح على أنه لو عكست حروف هذه اللفظة صارت علم وعاد القبح منها حسنًا مع أنه لم يتغير شيء من 

بعض الحروف وتأخير بعض وليس ذلك مخارجها على أن الالم لم تزل فيها وسطًا والميم والعين تغيرت هذه اللفظة بتقديم 
ألن إدخال الحروف من الشفة إلى الحلق في ملع أعسر من إخراجها من الحلق إلى الشفة في علم فإن لفظة بلع فيها الباء وهي 

   . من حروف الشفة والالم وهي من وسط اللسان والعين وهي من حروف الحلق وهي غير مكروهة
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اعترض بعض الجهال بأن االستثقال في لفظ مستشزرات إنما هو لطولها وليس آذلك فإنا لو  ولربما  : قال في المثل السائر
حذفنا منها األلف والتاء وقلنا مستشزر لكان ثقيًال أيضًا ألن الشين قبلها تاء وبعدها زاي فثقل النطق بها نعم لو أبدلنا من الزاي 

لك أن اعتبار ابن سنان ترآيب الكلمة من أقل األوزان ترآيبًا غير راء ومن الراء فاء فقلنا مستشرف لزال ذلك ومن ثم ظهر 
 معتبر وقد ورد في القرآن العظيم ألفاظ طوال ال شك في حسنها وفصاحتها آقوله تعالى :   "  فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم  " 

فإن لفظ فسيكفيكهم مرآب من تسعة أحرف ولفظ ليستخلفنهم مرآب من عشرة  وقوله تعالى :   "  ليستخلفنهم في األرض  " 
   . أحرف ولفظ مستشزرات مرآب من ثمانية أحرف

وعسجد فاألولى ثالثية واألصل في هذا الباب أن األصول ال تحسن إال من الثالثي وفي بعض الرباعي آقولك عذب   : قال
صهصلق وجحمرش وما جرى مجراهما ولهذا ال يوجد في القرآن   : والثانية رباعية أما الخماسي من األصول فإنه قبيح آقولك

الكريم من الخماسي األصول شيء إال ما آان من اسم نبي عرب اسمه ولم يكن في األصل عربيًا آإبراهيم وإسماعيل 
   . ونحوهما

عة من صفات اللفظ المفرد الفصيح أال يكون على خالف القانون المستنبط من تتبع مفردات ألفاظ اللغة العربية وما الصفة الراب
هو في حكمها آوجوب اإلعالل في نحو قام واإلدغام في نحو مد وغير ذلك مما يشتمل عليه علم التصريف فإنه لو فك 

الحمد هللا العلي األجلل قال الشيخ سعد الدين   : جاء قول بعض العرب اإلدغام في مد فقال مدد لم يكن فصيحًا وعلى حد ذلك
وأما نحو أبى يأبى وعور واستحوذ وقطط شعره وما أشبه ذلك من الشواذ الثابتة فليست من   : التفتازاني في شرح التلخيص

   . المخالفة في شيء ألنها آذلك ثبتت عن الواضع فهي في حكم المستثناة

ربع هي عمود الفصاحة في اللفظ المفرد وقطب دائرة حسنة فمتى اتصف بها وسلم من أضدادها آان فهذه الصفات األ
بالفصحاة متسمًا وبالحسن والرونق مشتمًال وللطبع مالئمًا وللسمع موافقًا ومتى عزي عن ذلك خرج عن الطبع ورفضته 

   . هالنفوس ونفرت منه القلوب فلزم العيب قائله وتوجه العتب على مستعمل

بل   : إن هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكر ذلك وقال  : وقد رأيت جماعة من الجهال إذا قيل ألحدهم  : قال ابن األثير رحمه اهللا
آل األلفاظ حسن والواضع العسلوج وبين لفظ المدامة ولفظ اإلسفنط وبين لفظ السيف ولفظة الخنشليل وبين لفظة األسد ولفظة 

أترآوا الجاهل بجهله ولو ألقى الجعر في   "   : ي أن يخاطب بخطاب وال يجاب بجواب بل يترك وشأنه آما قيلالفدوآس فال ينبغ
   .  " رحله 

وما مثاله في ذلك إال آمن يسوي بين صورة زنجية سوداء مظلمة السواد شوهاء الخلق ذات عين محمرة وشفة غليظة وشعر 
ذات خد أسيل وطرف آحيل ومبسم آأنما نظم من أقاح وطرة آأنها ليل على قطط وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة 

   . صباح

فإذا آان بإنسان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه فال يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه األلفاظ 
سة على حاسة غير ممتنع وال عبرة بمن وهذه وال فرق بين السمع والنظر في ذلك فإن هذه حاسة وهذه حاسة وقياس حا

يستحسن األلفاظ القبيحة ويميل إلى الصورة الشنيعة فإن الحكم على الكثير الغالب دون الشاذ النادر الخارج عن االعتدال فإنا 
يه لو رأينا من يحب أآل الفحم والجص والتراب ويختار ذلك على مالذ األطعمة فإنا ال نستجيد هذه الشهوة بل نحكم عل

بالمرض وفساد المعدة وأنه يحتاج إلى العالج والمداواة ومن له أدنى بصيرة يعلم أن لأللفاظ في األذن نغمة لذيذة آنغمة 
   . األوتار وصوتًا منكرًا آصوت الحمار وأن لها في الفم حالوة آحالوة العسل ومرارة آمرارة الحنظل

األلفاظ واستقباحها ال يؤخذ بالتقليد من العرب ألنه ليس للتقليد فيه مجال  وال حجة الستعمال العرب لهذه األلفاظ فإن استحسان
   . وإنما له خصائص وهيئات وعالمات إذا وجدت علم حسنه من قبحه اهللا أعلم

ل األصل الثالث ترتيب الكالم وااللفاظ من صناعة إنشاء الكالم ترآيب الكالم وترتيب األلفاظ والنظر فيه من وجوه الوجه األو
  : في بيان فضل المعرفة بذلك ومسيس حاجة الكاتب إلى معرفته واإلشارة إلى خفي سره وتوعر مسلكه قال أبو هالل العسكري

الرسائل والخطب والشعر جميعها يحتاج إلى حسن التأليف وجودة الترآيب وحسن التأليف   : وأجناس الكالم المنظومة ثالثة
التأليف ورداءة الرصف والترآيب شعبة من النعمية فإذا آان المعنى سيئًا ورصف  يزيد المعنى وضوحًا وشرحًا ومع سوء

   . الكالم رديئًا لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه طالوة
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فإذا آان المعنى وسطًا ورصف الكالم جيدًا آان أحسن موقعًا وأطيب مستمعًا فهو بمنزلة العقد إذا جعل آل خرزة منه إلى ما 
ائقًا في المرأى وإن لم يكن مرتفعًا نبيًال وإن أختل نظمه فضمت الحبة منه إلى ما ال يليق بها اقتحمته العين وإن يليق بها آان ر

آان فائقًا ثمينًا وحسن الرصف أن توضع األلفاظ في مواضعها وتمكن من أماآنها وال يستعمل فيها التقديم والتأخير والحذف 
ال يعمي المعنى وتضم آل لفظة منها إلى شكلها وتضاف إلى وفقها وسوء الرصف تقديم ما والزيادة إال حذفًا ال يفسد الكالم و

   . ينبغي تأخيره منها وصرفا عن وجهها وتغيير صيغتها ومخالفة االستعمال في نظمها

ت منها مقدمًا أفسدت األلفاظ أجساد والمعاني أرواح وإنما تراها بعيون القلوب فإذا قدمت منها مؤخرًا وأخر  : وقد قال العتابي
   . وقد أحسن في هذا التمثيل  : الصورة وغيرت المعنى آما أنه لو حول رأس إلى موضع يد قال في الصناعتين

وهذا الموضع يضل في سلوك طريقه العلماء بصناعة صوغ   : قال الوزير ضياء الدين بن األثير حرمه اهللا في المثل السائر
ومن الذي يؤتيه اهللا فطرة ناصعة يكاد زيتها يضيء ولو لم   ! الجهال الذين لم تنفحهم منه رائحة الكالم من النظم والنثر فكيف

تمسسه نار حتى ينظر إلى أسرار ما يستعمله من األلفاظ فيضعها في مواضعها وذلك أن تفاوت التفاضل لم يقع في ترآيب 
ترى أن ألفاظ القرآن الكريم من حيث انفرادها قد استعملتها األلفاظ أآثر مما يقع في مفرداتها إذ الترآيب أعسر وأشق أال 

   . العرب ومن بعدهم وهي مع ذلك تفوق جميع آالمهم وتعلو عليه وليس ذلك إال لفضيلة الترآيب

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي األمر واستوت على الجودي وقيل   "   : وانظر إلى قوله تعالى
وما اشتملت عليه هذه اآلية من الحسن والطالوة والرونق والمائية التي ال يقدر البشر على اإلتيان بمثلها   " دًا للقوم الظالمين بع

وال يستطيع أفصح الناس وأبلغ العالم مضاهاتها على أن ألفاظها المفردة آثيرة االستعمال دائرة على األلسنة فقوة الترآيب 
هر فيه اإلعجاز وأفحمت فيه البالغة من حيث القت اللفظة األولى بالثانية والثالثة بالرابعة وآذلك وحسن السبك هو الذي ظ
   . سائر األلفاظ إلى آخر اآلية

ويشهد لذلك أنك لو أخذت لفظة منها من مكانها وأفردتها عن أخواتها لم تكن البسة من الحسن والرونق ما لبسته في قال ابن 
   . ذلك أنك ترى لفظين تدالن على معنى واحدومن عجيب   : األثير

آلتاهما في االستعمال على وزن واحد وعدة واحدة إال أنه ال يحسن استعمال هذه في آل موضع تستعمل فيه هذه بل يفرق 
   . بينهما في مواضع السبك وهذا مما ال يدرآه إال من دق فهمه وجل نظره

وقوله تعالى :   "  رب إني نذرت لك ما في بطني محررًا  وإذا نظرت إلى قوله تعالى :   "  ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفه  " 
رأيت ذلك عيانًا فإن الجوف والبطن في اآلية الثانية ولم يستعمل أحدهما مكان اآلخر وآذلك قوله تعالى :   "  ما آذب الفؤاد ما   " 

فالقلب والفؤاد سواء في الداللة وإن آانا  وقوله :   "  إن في ذلك لذآرى لمن آان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  "  رأى  " 
   . ي الوزن ولم يستعمل أحدهما موضع اآلخرمختلفين ف

نحن بنو الموت إذا الموت نزل ال عار بالموت إذا حم األجل الموت   : ومما يجري هذا المجرى قول األعرج م أبيات الحماسة
ظة الشهد إذا شئت حفت بي على آل سابح رجال آأن الموت في فمها شهد فلف  : أحلى عندنا من العسل وقول أبي الطيب المتنبي

ولفظة العسل آالهما حسن مستعمل وقد جاءت لفظة الشهد في بيت أبي الطيب أحسن من لفظة العسل في بيت األعرج على 
أن لفظة العسل قد وردت في القرآن دون لفظة الشهد فجاءت أحلى من الشهد في موضعها وآثيرًا ما تجد أمثال ذلك في أقوال 

مصاقع الخطباء وتحتها دقائق ورموز إذا علمت وقيس عليها آان صاحب الكالم قد انتهى في الشعراء المفلقين وبلغاء الكتاب و
   . النظم والنثر إلى الغاية القصوى في وضع األلفاظ في مواضعها الالئقة بها

آي القرآن  وأعجب من ذلك أنك ترى اللفظة الواحدة تروقك في آالم ثم تراها في آالم آخر فتكرهها وقد جاءت لفظة في  : قال
الكريم بهجة رائقة ثم جاءت تلك اللفظة بعينها في آالم آخر فجاءت رآيكة نابية عن الذوق بعيدة من االستحسان فمن ذلك 

فجاءت في غاية  لفظة يؤذي فإنها وردت في قوله تعالى :   "  إن ذلكم آان يؤذي النبي فيستحيي منكم واهللا ال يستحي من الحق  " 
تلذ له المروءة وهي تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام فجاءن رثة مستهجنة   : الحسن ونهاية الطالوة ووردت في قول أبي الطيب

وإن آان البيت من أبيات المعاني الشريفة وذلك لقوة ترآيبها في اآلية وضعفها ترآيبها في بيت الشعر والسبب في ذلك أن 
إن ذلكم آان   "   : تؤذي إنما تحسن في الكالم إذا آانت مندرجة مع ما يأتي بعدها متعلقة به آما في اآلية الكريمة حيث قال لفظة

ومن يعشق يلذ له الغرام وقد جاءت هذه اللفظة بعينها في الحديث   : يؤذي تلذ له المروءة وهي تؤذي ثم استأنف آالمًا آخر فقال
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خطاب فأخذت من المحاسن بزمامها وأحاطت من الطالوة بأطرافها وذلك أنه لما اشتكى النبي صلى النبوي مضافة إلى آاف 
فصارت إلى الحسن بزيادة حرف واحد وهذا من   " بسم اهللا أرقيك من آل داء يؤذيك   "   : اهللا عليه وسلم جاءه جبريل فرقاه فقال

   . السر الخفي الذي يدق فهمه

وعلى نهج لفظة يؤذي يد لفظة لي فإنها ال تحسن إال أن تكون متعلقة بما بعدها ولذلك لحقها هاء السكت في قوله تعالى :   "  ما 
لما لم يكن بعدها ما تتعلق به بخالف قوله :   "  إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي  أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه  " 

 فإنه لم تلحقها هاء السكت اآتفاء بما هي متعلقة به .   نعجة واحدة  " 

ومما يجري مثل هذا المجرى لفظة القمل فإنها قد وردت في قوله تعالى :   "  فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
فجاءت في غاية الحسن ووردت في قول الفرزدق :  من عزه اجتحرت آليب عنده زربًا آأنهم لديه القمل فجاءت  والدم  " 
إنه   : منحطة نازلة وذلك ألنها قد جاءت في اآلية مندرجة في ضمن آالم لم ينقطع الكالم هذا ملخص ما ذآره ابن األثير وقال

   . وجعل الحاآم فيه الذوق السليم دون غيره لم يسبق إليه

وعلى الجملة فال نزاع في أن ترآيب األلفاظ يعطي الكالم من القوة والضعف ما تزيد قيمة األلفاظ الفصيحة ويرتفع به قدرها 
   . أو يحط مقدارها عن درجة الفصاحة والحسن إلى رتبة القبح واالستهجان

أن يسلك في ترآيبه سبيل الفصاحة   : يه ترآيب الكالم وترتيبه وله رآنان الرآن األولالوجه الثاني في بيان ما يبنى عل
   . والخروج عن اللكنة والهجنة

الصفة األولىأن يكون سليمًا من ضعف التأليف بأن يكون   : والفصاحة في المرآب بأن يتصف بعد فصاحة مفرداته بصفات
مشتهر فيما لبين معظم أصحابه حتى ال يمتنع عند الجمهور وذلك آاإلضمار قبل تأليف أجزاء الكالم على القانون النحوي ال

الذآر لفظًا أو معنى نحو ضرب غالمه زيدًا فإنه غير فصيح وإن آان ما اتصل بالفاعل فيه ضمير المفعول به مما أجازه 
ا عصى أصحابه مصعبًا أدى إليه الكيل لم  : األخفش وتبعه ابن جني لشدة اقتضاء الفعل المفعول به آالفاعل واستشهد بقوله

أال ليت شعري هل يلومن قومه زهيرًا على   : صاعًا بصاع جزى بنوه أبا الغيالن عن آبر وحسن فعل آما يجزى سنمار وقوله
منه ما جر من آل جانب الصفة الثانية أن يكون سليمًا من التعقيد وهو أال يكون الكالم ظاهر الداللة على المعنى الذي يراد 

المعاظلة المعنوية أال يكون ترتيب األلفاظ على وفق ترتيب   : وهو الذي يسميه ابن األثير  : الضرب األول  : وهو على ضربين
المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد وإن آان ثابتًا في الكالم جاريًا 

وما مثله في الناس   : دق في مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملكعلى القوانين آقول الفرز
إال مملكًا أبو أمه حي أبوه يقاربه أي وما مثل هذا الممدوح في الناس حي يقاربه و يشبهه في الفضائل إال مملكًا أبو أم ذلك 

ى أنه ال يماثل أحد هذا الممدوح الذي هو إبراهيم بن هشام إال ابن أخته المملك أبو الممدوح فيكون الممدوح خال المملك والمعن
يريد إلى ملك ما أم أبيه   : هشام أفسده وعقد معناه وأخرجه عن حد الفصاحة إلى حد اللكنة وآذلك قوله في الوليد بن عبد الملك

  : يريد نكن يا ذئب مثل من يصطحبان وقولهتعال فإن عاهدتني ال تخونني نكن مثل من ياذئب يصطحبان   : من محارب وقوله
ولست خراسان التي آان خالد بها أسد إذ آان سيفًا أميرها يريد أن خالد بن عبد اهللا آان قد ولي خراسان ووليها أسد بعده 

إذ آان أسد  فمدح خالدًا بأنه آان سيفًا بعد أن آان أسد أميرها فكأنه يقول وليست خراسان بالبلدة التي آان خالد بها سيفًا
   . أميرها

وعلى هذا التقدير ففي آان الثانية ضمير الشأن والحديث والجملة بعدها خبر عنها وقد قدم بعض ما إذ مضافة   : قال ابن األثير
   . إليه وهو أسد عليها وفي تقديم المضاف إليه أو شيء منه على المضاف من القبح ماال خفاء به

د جزأي الجملة المفسرة للضمير والضمير ال يكون تفسيره إال من بعده ولو تقدم تفسيره قبله لما احتاج وأيضًا فإن أسدًا أح  : قال
فأصبحت بعد خط بهجتها آأن قفرًا رسومها   : إلى تفسير ولما سماه الكوفيون الضمير المجهول وعلى نحو ذلك ورد قول اآلخر

وهذا البيت من   : ومها فقدم خبر آان وهو خط عليها قال في المثل السائرقلما يريد فأصبحت بعد بهجتها قفرًا آأن قلمًا خط رس
أقبح هذا النوع ألن معانيه قد تداخلت ورآب بعضها بعضًا على أن ذلك قد وقع لجمع من فحول شعراء العرب آقول امرئ 

  :  أخوي له في الحرب وقول النابغةهما أخوا في الحرب من ال أخًا له إذا خاف يومًا نبوة فدعاهما يريد أخوا من ال  : القيس
وهذا البيت مستهجن جدًا ألن المعنى   : يثرن الثرى حتى يباشرن برده إذا الشمس مجت ريقها بالكالآل قال أبو هالل العسكري

بكف  آما خط الكتاب  : تعمى فيه يريد يثرن الثرى حتى يباشرن برده بالكالآل إذا الشمس مجت ريقها وقول أبي حية النميري
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نضا البرد عنه وهو من   : يومًا يهودي يقارب أو يزيل يريد آما خط الكتاب بكف يهودي يومًا يقارب أو يزيل وقول ذي الرمة
آأنه تخليط آالم مجنون أو هجر   : ذو جنونه أجاري صهال وصوت مبرسم يريد وهو من جنونه ذو أجاري قال في الصناعتين

رد الوشاح إذا مشت تخامص حافي الخيل في األمعز الوجي يريد تخامص حافي الخيل تخامص عن ب  : مبرسم وقول الشماخ
   . في الوجي األمعز

وليس للمحدث أن يجعل هذه األبيات حجة ويبنى عليها فإنه ال يعذر في شيء منها إلجماع الناس   : قال أبو هالل العسكري
ستبين واسترذال ما يشكل منه ويستبهم وقد آان عمر رضي اهللا عنه اليوم على مجانبة أمثالها واستجادة ما يضح من الكالم وي

   . يمدح زهيرًا بأنه لم يكن يعاظل بين الكالم

والفرزدق أآبر الشعراء تعاظًال وتعقيدًا في شعره آأنه آان يقصد ذلك ويعتمده ألن مثله ال يجيء إال   : قال في المثل السائر
الكالم نفسه تجري على سجيتها وطبعها في االسترسال لم يعرض له شيء من هذا التعقيد  متكلفًا مقصودًا وإال فإذا ترك مؤلف

بدليل أن المقصود من الكالم معدوم في هذا النوع إذ المقصود من الكالم إنما هو اإليضاح واإلبانة وإفهام المعنى فإذا ذهب 
   . وبين غيره من اللغات آالفارسية والرومية وغيرهما هذا الوصف المقصود من الكالم ذهب المراد به وال فرق عند ذلك بينه

أال يكون يكون الكالم ظاهر الداللة على المراد بخلل في انتقال الذهن من المعنى األول المفهوم   : الضرب الثاني ومن التعقيد
فاء القرائن الدالة على المقصود بحسب اللغة إلى الثاني المقصود إليراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خ

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا يريد إني أطلب بعد الدار عنكم لتقربوا   : آقول العباس بن األحنف
مني وتسكب عيناي الدموع لتجمد وتكف الدمع بحصول التالقي والمعنى أني طبت نفسًا بالبعد والفراق ووطنت نفسي على 

اساة األحزان واألشواق وأتجرع الغصص وأحتمل ألجلها حزنًا يفيض الدموع من عيني ألتسبب بذلك إلى وصل يدوم مق
ومسرة ال تزول فتجمد عيني ويرقأ دمعي فإن الصبر مفتاح الفرج فكنى بسكب الدموع عن الكآبة والحزن وهو ظاهر المعنى 

لدهر وأضحكني بمعنى ساءني وسرني وآنى بجمود العين عما يوجبه دوام أبكاني ا  : ألنه آثيرًا ما يجعل دليًال عليه يقال
التالقي من الفرح والسرور فإن المتبادر إلى الذهن من جمود العين بخلها بالدمع عند إرادة البكاء حال الحزن بخالف ما قصده 

العين بالدمع ند إرادة البكاء وبين  الشاعر من التعبير به عن الفرح والسرور وإن آانت حالة جمود الدمع مشترآة بين بخل
زمن السرور الذي لم يطلب فيه بكاء وآذلك يجري القول في آل لفظ مشترك ينتقل الذهن فيه من أحد المعنيين إلى اآلخر إذا 

لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى أحدهما آما صرح به الرماني وغيره خصوصًا إذا آان أحد المعنيين الذي يدل عليه اللفظ 
لمشترك مستقبحًا آما نبه عليه ابن األثير في الكالم على فصاحة اللفظ المفرد أال ترى أن لفظة التعزير مشترآة بين التعظيم ا

واإلآرام وبين اإلهالة بسبب الخيانة التي ال توجب الحد من الضرب وغيره والمعنيان ضدان فحيث وردت معها قرينة 
صرفتها إلى معنى التعظيم جاءت حسنة رائقة وآانت في أعلى درجات الفصاحة وعلى نحو ذلك ورد قوله تعالى :   "  لتؤمنوا 
اآلية فإنه لما ورد دمعها قرينة التوقير في  وقوله :   "  فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه  "  باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه  " 
اآلية األولى وقرينة اإليمان والنصر في اآلية الثانية زال اللبس وحسن الموقع ولو وردت مهملة بغير قرينة بإرادة المعنى 
هم إال الحسن لسبق الفهم إلى المعنى القبيح آما لو قلت عزر القاضي فالنًا وأنت تريد أنه عظمه فإنه ال يتبادر من ذلك إلى الف

   . أنه أهانه وعلى هذا النهج يجري الحكم في الحسن والقبح مع القرينة وعدمها

أقول للحيان وقد صفرت لهم وطابي ويومي ضيق   : فما ورد مع القرينة فجاء حسنًا قول تأبط شرًا  : قال ابن األثير رحمه اهللا
ه ألن الجحر يطلق على آل ثقب آجحر الحية واليربوع الجحر معور فإنه أضاف الجحر إلى اليوم فأزال عنه هجنة االشتبا

ونحوهما وعلى المحل المخصوص من الحيوان فإذا ورد مهمًال بغير قرينة تخصصه سبق إلى الفهم المعني القبيح الشتهاره 
   . دون غيره

ال حق عليك قديم فإن المتبادر إلى أعطيتني دية القتيل وليس لي عقل و  : ومما ورد مهمًال بغير قرينة فجاء قبيحًا قول أبي تمام
   . األفهام من قوله وليس لي عقل أنه من العقل الذي هو ضد الجنون ولو قال وليس لي عليك عقل لزال اللبس

   . فيجب إذًا على صاحب هذه الصناعة أن يراعي في آالمه مثل هذا الموضع  : قال

مات وإن آانت مفرداته فصيحة وقد اختلف في معنى هذا التنافر على ثالثة الصفة الثالثة أن يكون الكالم سالمًا من تنافر الكل
أن المراد بتنافر الكلمات أن يكون في الكالم ثقل على اللسان ويعسر النطق به على المتكلم وإليه ذهب   : المذهب األول  : مذاهب

   . السكاآي وغيره من علماء البيان
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آريم متى أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته   : يكون فيه بعض ثقل آقول أبي تمامأن   : الضرب األول  : وهو على ضربين
وحدي فقوله أمدحه أمدحه فيه بعض الثقل على اللسان في النطق وذلك أن الحاء والهاء متقاربان في المخرج وقد اجتمعا في 

   . الثقل قوله أمدحه ثم تكررت الكلمة في البيت مع تقارب مخرج الحرفين فثقلت بعض

   . وأول من نبه على ذلك األستاذ ابن العميد رحمه اهللا

هل تعرف في هذا البيت   : أن الصاحب بن عباد أنشد هذا البيت بحضرة ابن العميد فقال له ابن العميد  : ومما يحكى في ذلك
ال أرى   : غير هذا أريد قال  : فقال له ابن العميد نعم مقابلة المدح باللوم وإنما يقابل المدح بالذم والهجاء  : شيئًا من الهجنة فقال

   . غير ذلك

هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من حروف الحلق خارج عن حد االعتدال نافر   : فقال ابن العميد
   . آل التنافر فاستحسن الصاحب بن عباد ذلك

وال يجوز أن يراد الثقل في لفظة أمدحه دون تكرار فإن مثل ذلك   : ح تلخيص المفتاحقال الشيخ سعد الدين التفتازاني في شر
   . والقول باشتمال القرآن على آالم غير فصيح مما ال يجترئ عليه المؤمن  " فسبحه   "   : واقع في التنزيل نحو قوله تعالى

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب   : إرادة النطق به آقولهما آان شديد الثقل بحيث يضرب لسان المتكلم عند   : الضرب الثاني
إن من الجن نوعًا يقال له الهاتف فصاح واحد منهم على حرب بن أمية فمات فقال   : قبر حرب قبر قال في عجائب المخلوقات

   . ذلك الجني هذا البيت

دهما الرواية والثاني أنه ال يقوله أحد ثالث مرات أح  : والدليل على أنه من شعر الجن أمران  : قال المسعودي في مروج الذهب
   . متواليات إال تعتع فيه

والسبب في ثقل البيت تكرير حرفي الباء والراء فيه فهذه الباءات والراءات فيه آأنها سلسلة وال   : قال ضياء الدين بن األثير
   . خفاء بما في ذلك من الثقل

رر فيه حرف أو حرفان إال أنه لم يطلق على ذلك اسم التنافر وجعل التنافر قسمًا مستقًال وآذلك يجري الحكم في آل ما تك  : قال
وأزور من آان له زائرًا   : برأسه آما سيأتي وعد هذا من أنواع المعاظلة اللفظية ثم ذآر م أمثلته قول الحريري في مقاماته

ا ما بين نظم وبين نثر حدائق آف آل ريح حل بها خيط والزهر والقطر في رباه  : وعاف عافي العرف عرفانه وقول آشاجم
آيف ترثي التي ترى آل جفن زاءها   : مللت مطال مولود مفدى مليح مانع مني مرادي وقول المتنبي  : آل قطر وقول اآلخر

لثاني من وعاف عافي العرف عرفانه وعاب البيت ا  : غير جفنها غير راقي وعاب بيت الحريري لتكرر العين فيه في قوله
هذا البيت يحتاج الناطق برآار يضعه في شدقه حتى   : بيت آشاجم لتكرر الكاف فيه في آف وآل األولى وآل الثانية وقال

هذه الميمات آأنها عقد متصلة بعضها ببعض وعاب   : يديره له وعاب البيت الذي يليه لتكرر الميم فيه في أوائل الكلمات وقال
هذا وأمثاله إنما يعرض لقائله في نوبة الصرع التي تنوبه في بعض   : والراء في أآثر آلماته وقال بيت المتنبي لتكرر الجيم

   . األيام

وآان بعض أهل األدب من أهل عصرنا يستعمل هذا القسم من المعاظلة آثيرًا في آالمه نثرًا ونظمًا وذلك لعدم معرفته   : قال
ت المريح آبد الريح والمليح إن تجهم المليح بالتكليح عند سائل يلوح بل تفوق أن  : لسلوك الطريق آقوله في وصف رجل سخي

إذ تروق مرأى يوح يا مغبوق آأس الحمد يا مصبوح ضاق عن نداك اللوح وببابك المفتوح يستريح ويريح ذو التبريح ويرفه 
   . الطليح

   . فجاء على ما تراه من الثقل والغثاثة فأنظر إلى حرفي الراء والحاء آيف لزمهما في آل لفظه من هذه األلفاظ

واعلم أن العرب الذين هم األصل في هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير الحروف في آثير من آالمهم وذاك أنه إذا تكرر   : ثم قال
ألمر إذا استعد فالن ل  : جعلك وفي تضربونني تضربوني وآذلك قالوا  : الحرف عندهم أدغموه استحسانًا فقالوا في جعل لك

تأهب له واألصل فيه استعدد واستتب األمر إذا تهيأ واألصل فيه استتبب وأشباه هذا آثير في آالمهم حتى إنهم لشدة آراهتهم 
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أمليت الكتاب واألصل فيه أمللت فأبدلوا الالم ياء طلبًا للخفة   : لتكرير الحروف أبدلوا الحرفين المكررين حرفًا آخر غيره فقالوا
   . الثقل وإذا آانوا قد فعلوا ذلك في اللفظة الواحدة فما ظنك باأللفاظ الكثيرة التي يتبع بعضها بعضًا وفرارًا من

ليس تكرار الحروف مما يوجب التنافر مطلقًا آما يقتضيه آالمه بل بحسب الترآيب فقد تتكرر الحروف وتترادف في   : قلت
الكلمات المتتابعة مع القطع بفصاحتها وخفتها على اللسان وسهولة النطق بها أال ترى إلى قوله تعالى :   "  قيل يا نوح اهبط 

آيف اجتمع فيه ست عشرة ميمًا في آية  بسالم منا وبرآات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم  " 
مات في موضع وميمان في موضع مع ما اشتملت عيه من الطالوة والرونق الذي ليس في قدرة واحدة قد تالصق منها أربع مي
   . البشر اإلتيان بمثله واهللا أعلم

أن المراد بتنافر الكلمات أن تكون أجزاء الكالم غير متالئمة ومعانيه غير متوافقة بأن يكون عجز البيت أو   : المذهب الثاني
   . أو البيت الثاني غير مشاآل للبيت األول وعليه جرى العسكري في الصناعتينالقرينة غير مالئم لصدره 

فنحن آماء المزن ما في نصابنا آهام وال فينا يعد بخيل فليس بين قوله ما   : فمما اختلفت في أجزاء البيت الواحد قول السموأل
ذي ال غناء به وال فائدة فيه يقال قوم آهام أي ال غناء في نصابنا آهام وقوله فنحن آماء المزن مناسبة ألن المراد بالكهام ال

عندهم ورجل آهام أي مسن آذلك سيف آهام أي آليل ولسان آهام أي عيي وفرس آهام أي بطيء فهو يصف قومه بالنجدة 
   . والبأس ونه ليس فيهم من ال يعني وماء المزن إنما يحسن في وصف الجود والكرم

ونحن ليوث الحرب وأولو الصرامة والنجدة ما في نصابنا آهام لكان الكالم مستويًا أو فنحن   : الولو ق  : قال في الصناعتين
   . آماء المزن صفاء أخالق وبذل أآف لكان جيدًا

ولست بحالل التالع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد فالمصراع الثاني من البيت غير مشاآل لصورة   : ومن ذلك قول طرفة
ولست بحالل التالع مخافة السؤال ولكنني أنزل األمكنة المرتفعة   : األول وإن آان المعنى صحيحًا ألنه أرادالمصراع 

لينتابوني وأرفدهم وهذا وجه الكالم فلم يعبر عنه تعبيرًا صحيحًا ولكنه خلطه وحذف منه حذفًا آثيرًا فصار آالمتنافر وأدواء 
   . الكالم آثيرة

ن امرأ أسرى إليك ودونه سهوب وموماة وبيداء سملق لمحقوقة أن تسجيبي لصوته وأن تعلمي أن وإ  : ومنه قول األعشى
المعان موفق حرق الجناح آأن لحيي رأسه جلمان باألخبار هش مولع إن الذين نعبت لي بفراقهم هم أسلموا ليل التمام 

محمد إن الحاسدين شهود وإن   : نه قول أبي تمامباألخبار هش مولع من صفة جناحيه ولحييه وقريب م  : وأوجعوا فليس قوله
قوم هدى اهللا العباد بجدهم   : مصاب المزن حيث تريد فليس النصف الثاني من النصف األول في شيء وآذلك قول الطالبي

   . والمؤثرون الضيف باألزواد فال مناسبة بين صدر البيت وعجزه بوجه

آأني لم أرآب جوادًا للذة ولم أتبطن آاعبًا ذات خلخال ولم أسبإ الزق   : لقيسوعد بعض األدباء من هذا النوع قول أمرئ ا
الروي ولم أقل لخيلي آري آرة بعد إجفال وقال لو وضع مصراع آل بيت من هذين البيتين في موضع اآلخر لكان أحسن 

د إجفال ولم أسبإ الزق الروي للذة ولم آأني لم أرآب جوادًا ولم أقل لخيلي آري آرة بع  : وأدخل في استواء النسج فكان يقال
والذي جاء به امرؤ القيس هو الصحيح ألن العرب تضع الشيء   : قال أبو أحمد  : أتبطن آاعبًا ذات خلخال قال في الصناعتين

   . الشدة والرخاء والبؤس والنعيم ونحو ذلك  : مع خالفه فيقولون

   . وآذلك آل ما يجري هذا المجرى

آنت أنا وجماعة من أحداث بغداد ممن يتعاطى األدب نختلف إلى مدرك نتعلم   : أخبرني أبو أحمد قال  : العسكري قال أبو هالل
أال إنما الدنيا متاع غرور فأجازه   : أجيزوا هذا البيت  : إذا وضعتم الكلمة مع لفقها آنتم شعراء ثم قال  : منه الشعر فقال لنا يومًا

   . هذا هو الجيد المختار  : وإن عظمت في أنفس وصدور فقال  : فقلت أنا آل واحد منا بشيء فلم يرضه

دفن مسلمة رجًال من   : حدثنا حماد بن يزيد بن جبلة قال  : حدثنا أبو العباس بن عربي قال  : وأخبرني أبو أحمد الشطني قال  : قال
فيا لك   : أجز فقال  : لم تصنع شيئًا ثم قال آلخر  : فقال مسلمة  : أجز فقال  : تروح ونعدو آل يوم وليلة ثم قال لبعضهم  : أهله ثم قال
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اآلن تم البيت وأشباه ذلك   : وعما قليل ال نروح وال نغدو فقال  : أجز فقال  : لم تصنع شيئًا ثم قال آلخر  : مغدى مرة ومراحا فقال
   . ونظائره آثيرة

وإني وترآي ندى األآرمين وقد حي بكفي زندًا شحاحا آتارآة بيضها   : ومما اختلف فيه البيت األول والثاني قول ابن هرمة
فإنك إذ تهجو تميمًا وترتشي سرابيل قيس أو سجوف الغمائم آمهريق ماء   : بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا وقول الفرزدق

ت الفرزدق الثاني وبيت الفرزدق بالفالة وغره سراب أذاعته رياح السمائم آان ينبغي أن يكون بيت ابن هرمة األول مع بي
وإني وترآي ندى األآرمين وقد حي بكفي زندًا شحاحًا مع تغيير إحدى   : األول مع بيت ابن هرمة الثاني فيقال في األول

وإنك إذ تهجو تميمًا وترتشي سرابيل قيس أو سجوف الغمائم آتارآة بيضها بالعراء وملبسة بيض   : القافيتين ويقال في الثاني
   . خرى جناحا مع تغيير إحدى القافيتين حتى يصح التشبيه للشاعرين جميعًاأ

أن المراد بتنافر الكلمات أن تذآر لفظة أو ألفاظًا يكون غيرها مما في معناها أولى بالذآر فتجيء الكلمة غير   : المذهب الثالث
   . الئقة بمكانها وهو ما أصطلح عليه ابن األثير في المثل السائر

ما يوجد منه في اللفظة الواحدة فيمكن تبديله بغيره مما هو في معناه سواء آان ذلك الكالم   : الضرب األول  : على ضربين وهو
مهًال أعاذل قد جربت من   : منها فك اإلدغام في غير موضع فكه آقول ابن أم صاحب  : نظمًا أو نثرًا وهو على أنواع شتى
   . وإن ضنوا أي بخلوا  : ففك اإلدغام في ضننوا وآان األحسن أن يقالخلقي أني أجود ألقوام وإن ضننوا 

فال يبرم األمر الذي هو حالل وال يحلل األمر الذي هو يبرم فلو أدغم لجاءت اللفظة في   : وعلى حد ذلك ورد قول المتنبي
الثوب فهو بالل وال سل السيف فهو سالل  بل  : مكانها غير قلقة وال نافرة وآذلك آل ما جاء على هذا النهج فال يحسن أن يقال

وال هم باألمر فهو هامم وال خط الكتاب فهو خاطط وال حن إلى آذا فهو حانن وهذا لو عرض على من ال ذوق له أدرآه 
   . فكيف من له ذوق صحيح آأبي الطيب لكن ال بد لكل جواد من آبوة

كر في الحوائج إنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق فالفاء في شفيعك فاش  : ومنها زيادة حرف في غير موضعه آقول دعبل
   . قوله فاشكر زائدة في غير محلها نافرة عن مكانها

عجز هذا البيت حسن وأما صدره فقبيح ألن سبكه   : أنشدني بعض األدباء هذا البيت فقلت له  : قال الوزير ضياء الدين بن األثير
لهذه الفاء في آتاب اهللا تعالى أشباه آقوله   : ا رآبة البعير وهي في زيادة الكرش فقالقلق نافر والفاء في قوله فاشكر آأنه

فقلت له :  بين هذه الفاء وتلك فرق ظاهر يدرك بالعلم أوًال وبالذوق  تعالى :   "  يأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر  " 
وهي مثل قولك :  امش فأسرع وقل فأبلغ وليست الفاء التي في قول دعبل :  شفيعك فاشكر  ثانيًا أما العلم فإن قوله :   "  قم فأنذر  " 

م معطوف عليه وحاشا ربك أو ثيابك فطهر من غير تقد  : من هذا القبيل بل هي زائدة وال موضع لها وإنما نسبتها أن يقال
   . فصاحة القرآن من ذلك

   . فأذعن بالتسليم ورجع إلى الحق

   . ومثل هذه الدقائق التي ترد في الكالم نظمًا آان أو نثرًا ال يتفطن لها إال الراسخ في علم الفصاحة  : قال

قراني اللها والود حتى آأنما أفاد   : مامومنها وصل همزة القطع في الشعر وإن آان ذلك جائزًا فيه بخالف النثر آقول أبي ت
الغني من نائلي وفوائدي فأصبح يلقاني الزمان م أجله بإعظام مولود ورأفة والد فقوله من أجله يوصل همزة القطع من الكالم 

بوصل همزة يوسطه المفاوز آل يوم طالب الطالبين ال االنتظار فقوله ال االنتظار   : النافر وعلى حده ورد قول أبي الطيب
   . االنتظار آالم نافر

أال ال أرى اثنين أجمل شيمة على حدثان الدهر مني   : ومنها قطع همزة الوصل في الشعر أيضًا وإن آان جائزًا فيه آقول جميل
يت األول إذا جاوز االثنين سر فإنه بنشر وتكثير الوشاة قمين فقطع ألف الوصل في لفظ االثنين في الب  : ومن جمل وقوله أيضًا

   . والثاني
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تقديره من قلبي المتعلق بها فلما فصل بين   : ومنها أن يفرق بين الموصوف والصفة بضمير من تقدم ذآره آقول البحتري
من قلب بها متعلق لزال ذلك القبح   : الموصوف الذي هو قلبي والصفة التي هي المتعلق بالضمير الذي هو بها قبح ذلك ولو قال

   . هجنةوذهبت تلك ال

   . ونحو ذلك

األصل الرابع المعرفة بالسجع الذي هو قوام الكالم المنثور وعلو رتبته ويتعلق به ستة أغراض الغرض األول في معرفة 
   . معناه في اللغة واالصطالح وبيان حكمه في حالتي الدرج والوقف

مستقيم الستقامة في الكالم واستواء أوزانه وقيل من سجع وهو ال  : إنه مشتق من الساجع  : أما في اللغة فقال في مواد البيان
الحمامة وهو ترجيعها الصوت على حد واحد يقال منه سجعت الحمامة تسجع سجعًا فهي ساجعة سمي السجع في الكالم بذلك 

   . ألن مقاطع الفصول تأتي على ألفاظ متوازنة متعادلة وآلمات متوازية متماثلة فأشبه ذلك الترجيع

هو تواطؤ   : هو تفقيه مقاطع الكالم من غير وزن وذآر نحوه في المثل السائر فقال  : في االصطالح فقال في مواد البيان وأما
الفواصل من الكالم المنثور على حرف واحد ويقال للجزء الواجد منه سجعة وتجمع على سجعات وفقر وفقرات بكسر الفاء 

قرينة لمقارنة أختها وتجمع على قرائن ويقال للحرف   : لقاف جميعًا ويقال هال أيضًاوسكون القاف وفتحها وربما فتحت الفاء وا
   . حرف الروي والفاصلة  : األخير منها

وأما بيان حكمه في الوقف والدرج فاعلم أن موضوع حكم السجع أن تكون آلمات األسجاع ساآنة األعجاز موقوفًا عليها 
الغرض منها المناسبة بين القرائن أو المزاوجة بين الفقر وذلك ال يتم إال بالوقف أال  بالسكون في حالتي الوقف والدرج ألن

ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت لو ذهبت تصل فيه لم يكن بد من إعطاء أواخر القرائن ما يعطيه حكم   : ترى أن قولهم
   . اإلعراب فتختلف أواخر القرائن ويفوت الساجع غرضه

ال يحسن منثور الكالم وال يحدو حتى يكون مزدوجًا وال   : في بيان حسن موقعه من الكالم قال في الصناعتين الغرض الثاني
تجد لبليغ آالمًا محوًال من االزدواج وناهيك أن القرآن الكريم الذي هو عنصر البالغة وماط اإلعجاز مشحون به ال تخلو منه 

   . ي فواصل جميع السورة آما ي سورة النجمسورة من سوره وإن قصرت بل ربما وقع السجع ف

   . واقتربت والرحمن وغيرها من السور

وقوله :   "  لو نشاء  بل ربما وقع في أوساط اآليات آقوله تعالى :   "  الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور  " 
 وما أشبه ذلك .   أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم  "  وقوله :   "  ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه  " 

أفشوا السالم   "   : وآذلك وقع في الكثير من آالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آقوله عليه السالم عند قدومه المدينة الشريفة
   .  " الطعام وصلو األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم وأطعموا 

  "   : بل ربما صرف صلى اهللا عليه وسلم الكلمة عن موضعها في تصريف اللغة طلبًا للمزاوجة آقوله في تعويذه البن ابنته
ن ألم فعبر عنها بالالمة لموافقة الهامة والسامة وآذلك وأصلها في اللغة الملمة ألنها م  " أعيذه من الهامة والسامة والعين الالمة 

واألصل في اللغة أن يقال موزورات أخذًا من الوزر   " انصرفن مأزورات غير مأجورات   "   : قوله صلى اهللا عليه وسلم للنساء
ه آقول بعض األعراب فعبر بمأزورات لموافقة مأجورات وعلى ذلك آان يجري آالم العرب في مهم آالمهم من الدعاء وغير

   . اللهم إن آنت قد أبليت فطالما عافيت  : وقد ذهب السيل بابنه

   . اللهم هب لنا حبك وأرض عنا خلقك ونحو ذلك  : وقول اآلخر

أأدى من ال شرب   : وأما ما ورد من أنه صلى اهللا عليه وسلم حين قضى على رجل في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الرجل
فليس فيه داللة على   " أسجعًا آسجع الكهان   " وال نطق وال استهل ومثل ذلك يطل فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم وال أآل 

آراهة السجع في الكالم وإن تمسك به بعض من نبا عن السجع طبعه ونفرت منه قريحته إذ يحتمل أنه صلى اهللا عليه وسلم 
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حينئذ سجع الكهان لما في سجعهم من التكلف والتعسف آما وجهه أبو هالل إنما آره السجع من ذلك الرجل لمشابهة سجعه 
العسكري وإما لجريانه على عادتهم في الجواب في األحكام وغيرها بالكالم المسجوع آما وجهه غيره أو أنه إنما آره حكم 

صاحب المثل السائر ولو آره صلى اهللا  الكاهن الوارد بالفظ المسجوع بإنكار إيجاب الدية ال نفس السجع المأتي به آما اختاره
   . أسجعًا ولم يقيده بسجع الكهان  : عليه وسلم السجع نفسه القتصر على قوله

الغرض الثالث في بيان أقسام السجع وهي راجعة إلى صنفين الصنف األول أن تكون القرينتان متفقتين في حرف الروي 
الكتاب من زمن القاضي الفاضل وهلم جرا وإلى زماننا وفيه ثالث مراتب ويسميه الرماني السجع الحاني وعليه عمل أآثر 

   . أن تكون ألفاظ القرينتين مستوية األوزان متعادلة الجزاء ويسمى التصريع وهو أسن أنواع السجع وأعالها  : المرتبة األولى

   .وقوله :   "  إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم  "   ومنه في النثر قوله تعالى :   "  إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم  " 

   .  " اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي   "   : وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم في دعائه

سنة جردت   : وقول بعض األعراب في وصف سنة جدية  " م لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع إنك  "   : وقوله لألنصار
   . وحال جهدت وأيد جمدت ونحو ذلك

حامي الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاع وضرار جواب قاصية جزاز ناصية عداد   : ومثاله في النظم قول الخنساء
أن يختص التوازن بالكلمتين األخيرتين من الفقرتين فقط دون ما عداهما من سائراأللفاظ   : انيةألوية للخيل جرار المرتبة الث

   .  "ثم قال :   "  ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة   آقوله تعالى :   "  فيها سرر مرفوعة وأآواب موضوعة  " 

   . ألجأني حكم دهر قاسط إلى أن انتجع أرض واسط  : وآقول الحريري في مقاماته

   . وأودى الناطق والصامت ورثي لنا الحاسد والشامت وما أشبه ذلك  : وقوله

ء الفقرة في آخر وال غيره أن يقع االتفاق في حرف الروي مع قطع النظر عن التوازن في شيء من أجزا  : المرتبة الثالثة
 وقولهم :  جنابه محط الرحال ومخيم اآلمال .   ويسمى المطرف آقوله تعالى :   "  مالكم ال ترجون هللا وقارًا وقد خلقكم أطوارًا  " 

   . وما يجري هذا المجرى

   . الفقرتين وهو الذي يعبرون عنه باالزدواج الصنف الثاني أن يختلف حرف الروي في آخر

والرماني يسميه السجع العاطل وعليه آان عمل السلف من الصحابة ومن قارب زمانهم وهو على ضربين وفيه مرتبتان 
التوازن  أن يراعي الوزن في جميع آلمات القرينتين أو في أآثرها مع مقابلة الكلمة بما يعادلها وزنًا ويسمى  : المرتبة األولى

اسود يومي   : وآقول الحريري  " وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم   "   : وهو أحسنها وأعالها آقوله تعالى
   . األبيض وأبيض فودي األسود

المرتبة الثانية :  أال يراعى التوازن إال في الكلمتين األخيرتين من القرينتين فقط ويسمى التوازن أيضًا ومنه قوله تعالى :   "  
وقولهم :  اصبر على حر القتال ومضض النزال وشدة النصاع ومداومة البراز وما أشبه  ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة  " 

   . ذلك

الكالم عليه علم البديع وقد ذآره في المثل  الضرب الثاني السجع الواقع في الشعر ويسمى التصريع في البيت األول ومحل
وهي أعالها درجة أن يكون   : المرتبة األولى  : السائر في أعقاب الكالم على السجع في الكالم المنشور وجعله على سبع مراتب

م مهًال بعض هذا أفاط  : آل مصراع من البيت مستقًال بنفسه غير محتاج إلى ما يليه ويسمى التصريع الكامل آقول امرئ القيس
التذلل وإن آنت قد أزمعت هجري فأجملي فإن آل مصراع من البيت مفهوم المعنى بنفسه غير محتاج إلى ما يليه في الفهم 

أن يكون المصراع األول مستقًال بنفسه غير محتاج إلى الذي يليه إال أنه مرتبط به آقول امرئ   : وليس له به المرتبة الثانية
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قفا نبك من ذآرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل فإن المصراع األول منه غير محتاج إلى الثاني   : القيس أيضًا
   . في فهم معناه ولكنه لما جاء الثاني صار مرتبطًا به

من   : أن يكون الشاعر مخيرًا في وضع آل مصراع موضع اآلخر ويسمى التصريع الموجه آقول ابن حجاج  : المرتبة الثالثة
   . شروط الصبوح في المهرجان خفة الشرب مع خلو المكان فإنه لو جعل المصراع الثاني أوًال واآلخر ثانيًا لساغ له ذلك

أن يكون المصراع األول غير مستقل بنفسه وال يفهم معناه إال بالثاني ويسمى التصريع الناقص وليس   : المرتبة الرابعة
لشعب طيبًا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان فإن المصراع األول ال يستقل بنفسه في فهم مغاني ا  : بمستحسن آقول المتنبي

   . معناه دون المصراع الثاني

أن يكون التصريع في البيت بلفظة واحدة في الوسط والقافية ويسمى التصريع وآل ذي غيبة يؤوب وغائب   : المرتبة الخامسة
فتى آان شربًا للعفاة ومرتعا فأصبح   : التي يقع بها التصريع مجازية آقول أبي تمام الطائيالموت ال يؤوب وقد تكون اللفظة 

أن يكون المصراع األول معلقًا على صفة يأتي ذآرها في أول المصراع الثاني ويسمى   : للهندية البيض مرتعا المرتبة السادسة
   . التصريع المعلق

لطويل أال انجلي بصبح وما اإلصباح فيك بأمثل فإن المصراع األول معلق على قوله أال أيها الليل ا  : آقول امريء القيس
   . بصبح وهو مستقبح في الصنعة

   . أن يكون التصريع في البيت مخالفًا لقافيته ويسمى التصريع المشطور وهو أنزل درجات التصريع وأقبحها  : المرتبة السابعة

الذنوب وباإلقرار عذت من الجحود فإنه قد صرع في وسط البيت بالباء ثم في آخره  أقلني قد ندمت على  : آقول أبي نواس
   . بالدال

وإنما أوردت هذا الصنف مع السجع وإن آان من خصوصيات الشعر ألنه قد يقع مثله في النثر إذ الفقرة من النثر   : قلت
   . لكاتبآالبيت من الشعر فالفقرتان آالبيتين وأيضًا فإن الشعر من وظيفة ا

وهي تدل   : وهي على ضربين الضرب األول السجعات القصار وهي ما صيغ من عشرة ألفاظ فما دونها قال في حسن التوسل
على قوة التمكن وإحكام الصنعة ال سيما القصير منها للغاية وأقل ما يكون من لفظتين آقوله تعالى :   "  يأيها المدثر قم فأنذر 

   .وربك فكبر وثيابك فطهر  "  

   وما أشبه ذلك وأمثاله في القرآن الكريم آثير إال أن الزائد على ذلك أآثر .  "وقوله :   "  والمرسالت عرفًا فالعاصفات عصفًا  

   .آقوله تعالى :   "  والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى  "  

   .وقوله :   "  اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وآذبوا واتبعوا أهواءهم وآل أمر مستقر  "  

 ونحو ذلك .   وقوله :   "  وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جئتم شيئًا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وتخر الجبال هدًا  " 

متزايدًا على سمعه وأقل  وهي ألذ في السمع يتشوق السامع إلى ما يرد  : الضرب الثاني السجعات الطوال قال في حسن التوسل
ما تترآب من إحدى عشرة آلمة فما فوقعها وغالب ما تكون من خمس عشرة لفظة فما حولها آقوله تعالى :   "  وإذا أذقنا 

اإلنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس آفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح 
فاألولى من إحدى عشرة لفظة والثانية من ثالث عشرة لفظة قوله :   "  لقد جاءآم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم  فخور  " 
فاألولى  حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي اهللا ال إله إال هو عليه توآلت وهو رب العرش العظيم  " 
من أربع عشرة لفظة والثانية من خمس عشرة وقوله :   "  إذ يريكهم اهللا في منامك قليًال ولو أراآهم آثيرًا لفشلتم ولتنازعتم في 
األمر ولكن اهللا سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليًال ويقللكم في أعينهم ليقضي اهللا أمرًا آان 

 فاألولى عشرون لفظة والثانية تسع عشرة وهذا غاية ما انتهى إليه الطول في القرآن الكريم .   مفعوًال وإلى اهللا ترجع األمور  " 
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ورد به القرآن الكريم الذي هو أفصح آالم و أقوم نظام وإن آان وينبغي أن يكون ذلك نهاية الطول في السجع وقوفًا مع ما 
   . الوزير ضياء الدين بن األثير والشيخ شهاب الدين محمود الحلبي وغيرهما قد صرحوا بأنه ال ضابط ألآثره

قيع أو غير ذلك واعلم أنه قد جرت عادة آتاب الزمان ومصطلحهم أن تكون السجعة األولى من افتتاح الوالية من تقليد أو تو
   . قصيرة بحيث ال يتعدى آخرها السطر الثاني في الكتابة ليقع العلم بها بمجرد وقوع النظر على أول المكتوب

   . وعلى هذا فيختلف القصر فيها باختالف ضيق والورق وسعته في العرض

ألولى أال يزيد السجع على سجعتين وله بعضها على بعض في التقديم والتأخير باعتبار الطول والقصر وله حالتان الحالة ا
ثالث مراتب المرتبة األولى :  أن تكون القرينتان متساويتين ال تزيد إحداهما على األخرى آقوله تعالى :   "  فأما اليتيم فال تقهر 

وأمثال  وقوله :   "  والعاديات ضبحًا فالموريات قدحًا فالمغيرات صبحًا فأثرن به نقعًا فوسطن به جمعًا  "  وأما السائل فال تنهر  " 
   . ذلك

المرتبة الثانية :  أن تكون القرينة الثانية أطول من األولى بقدر يسير آقوله تعالى :   "  بل آذبوا بالساعة وأعتدنا لمن آذب 
فاألولى ثمان آلمات والثانية تسع ونحو ذلك أما إذا طالت  بالساعة سعيرًا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرًا  " 

ة على السامع الثانية عن األولى طوًال يخرج عن االعتدال فإنه يستقبح حينئذ ووجهه في حسن التوسل بأنه يبعد دخول القافي
   . فيقل االلتذاذ بسماعها

   . والمرجع في قدر الزيادة والقصر إلى الذوق

   . أن تكون القرينة الثانية أقصر من األولى  : المرتبة الثالثة

وهو عندي عيب فاحش ألن السمع يكون قد استوفى أمده من الفصل األول بحكم طوله ثم يجيء الفصل   : قال في المثل السائر
لثاني قصيرًا فيكون آالشيء المبتور فيبقى اإلنسان عند سماعه آمن يريد االنتهاء إلى غاية فيعثر دونها وفيما قاله نظر فقد ا

اآليتين أن األولى عشرون آلمة والثانية تسع عشرة بل قد اختار تحسين  تقدم في قوله تعالى :   "  إذ يريكهم اهللا في منامك قليًال  " 
إنكم   "   : ذلك أبو هالل العسكري في الصناعتين محتجًا له بكثرة وروده في آالم النبوة آقوله صلى اهللا عليه وسلم لألنصار

رحم اهللا من   "   : وقوله  " المؤمنون تتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم   "   : وقوله  " لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع 
   .  " قال خيرًا فغنم أو سكت فسلم 

أن يقع على حد واحد في التساوي وهو مستحسن   : الحالة الثانية أن يزيد السجع على سجعتين ولها أربع مراتب المرتبة األولى
وقد ورد في القرآن الكريم بعض ذلك آقوله تعالى :   "  وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود 

 فهذه السجعات الثالثة مرآبة من لفظتين لفظتين .   وظل ممدود  " 

المرتبة الثانية :  أن تكون األولى أقصر والثانية والثالثة متساويتين آقوله تعالى :   "  بل آذبوا بالساعة وأعتدنا لمن آذبا بالساعة 
فاألولى من  سعيرًا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرًا وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقًا مقرنين دعوا هنالك ثبورًا  " 

   . ثمان آلمات والثانية من تسع تسع

  : ثة زائدة عليهما وقد أشار إلى هذه المرتبة في حسن التوسل حيث قالأن تكون األولى والثانية متساويتين والثال  : المرتبة الثالثة
   . فإن زادت القرائن على اثنتين فال يضر تساوي القرينتين األوليين وزيادة الثالثة و لم يمثل لها

وينبغي أن تكون في هذا   : ئرأن تكون الثانية زائدة على األولى والثالثة زائدة على الثانية قال في المثل السا  : المرتبة الرابعة
   . الحالة زيادة الثالثة متميزة في الطول على األولى والثانية أآثر من تميز الثانية على األولى

فإذا آانت األولى والثانية أربع لفظات أربع لفظات تكون الثالثة عشر لفظات أو إحدى عشر لفظة ومثل له في حسن   : ثم قال
التوسل بقوله تعالى :   "  وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جئتم شيئًا إدًا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وتخر الجبال هدًا 
فاألولى من ثمان آلمات والثانية من تسع والثالثة من عشر ومثل له  أن دعوا للرحمن ولدًا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًا  " 
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الصديق من لم يعتض عنك بخالف ولم يعاملك معاملة الحالف وإذا بلغته أذنه   : فقلت  : في المثل السائر بقوله في وصف صديق
   . وهي لم يعتض عنك بخالف والثانية بعدها أربع آلمات والثالثة عشر آلمات  : وشاية أقام عليها حد السارق أو القاذف فاألولى

غي أن يكون ما يستعمل من هذا القبيل فإن زادت األولى والثانية على هذه العدة زادت الثالثة بالحساب وإن نقصت وينب  : ثم قال
   . األولى والثانية فكذلك

لكن قد ضبط في حسن التوسل الزيادة في الثالثة بأال تجاوز المثل واألمر فيما بين الضابطين قريب وال يخفى حكم الرابعة في 
   . الثالثةالزيادة مع 

   . وال بد من الزيادة في آخر القرائن  : قال في حسن التوسل

الغرض السادس فيما يكون فيه حسن السجع وقبحه أما حسنه فيعتبر فيه بعد ما يقع فيكون به تحسين الكالم من أصناف البديع 
محموًال على ما يأتي به الطبع وتبديه الغريزة منها أن يكون السجع بريئًا من التكلف خاليًا من التعسف   : ونحوها بأمور أخرى

ويكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى بأن يقتصر من اللفظ على ما يحتاج إليه في المعنى دون اإلتيان بزيادة أو نقص تدعو إليه 
   . ضرورة السجع حتى لو حصلت زيادة أو نقص بسبب السجع دون المعنى خرج السجع عن حيز المدح إلى حيز الدم

ومنها أن تكون األلفاظ المسجوعة حلوة حادة الغثة وال باردة مونقة المعنى حسنة الترآيب غير قاصرة على صورة السجع 
   . الذي هو تواطؤ الفقر فيكون آمن نقش أثوابًا من الكرسف أو نظم عقدًا من الخرز الملون

   .  الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحدوهذا مقام تزل عنه األقدام وال يستطيعه إال  : قال في المثل السائر

ومن أجل ذلك آان أربابه قليًال ولوال ذلك آان آل أديب سجاعًا إذ ما منهم من أحد إال وقد يتيسر عليه تأليف ألفاظ   : قال
   . مسجوعة في الجملة

ت عليه أختها ألن اشتمال السجعتين ومنها أن تكون آل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير المعنى الذي دل
على معنى واحد يمكن أن يكون في إحداهما بمفردها هو عين التطويل المذموم في الكالم وهو الداللة على المعنى بألفاظ يمكن 

   . الداللة عليه بدونها على ما هو مقرر في علم البيان

يسافر رأيه وهو دان لم ينزح ويسير تدبيره وهو ثاو لم   "   : برفال يكون مثل قول الصابي في وصف مد  : قال في المثل السائر
يسافر رأيه وهو دان لم ينزح ويثخن الجراح في عدوه وسيفه في الغمد لم يجرح لسلم من هجنة التكرار فإنه   : ولو قال  " يبرح 

   . تصير آل سجعة محتوية على معنى بحياله

ما وراء الخلق الدميم إال الخلق   : إذا قلت األنصار آلت األبصار وقولهم  : ولهمومنها أن يقع التحسين في نفس الفواصل آق
   . الذميم ونحو ذلك

ومنها أن يقع في خالل السجعة الطويلة قرائن قصار فتكون سجعًا في سجع آقوله تعالى :   "  ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
فإن  وقوله :   "  ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه واعلموا أن اهللا غني حميد  "  على قلوبهم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم  " 

   .قوله :   "  على أموالهم  "  

   .وقوله :   "  على قلوبهم  "  سجعتان داخلتان في السجعة التي آخرها  "  حتى يروا العذاب األليم  "  

  : لهموعد العسكري منه قو  " غني حميد   " سجعتان داخلتان في السجعة التي آخرها   " يغمضوا فيه   "   : وقوله  " بآخذيه   "   : وقوله
   . عاد تعريضك تصريحًا وتمريضك تصحيحًا
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منها التجميع وهو أن تكون فاصلة الجزء األول بعيدة المشاآلة لفاصلة الجزء الثاني آما حكى قدامة   : وأما قبحه فيعتبر بأمور
الشكر وإن آان سالف  وصل آتابك فوصل به ما يستعيد الحر وإن آان قديم العبودية ويستغرق  : أن آاتبًا آتب في جواب آتاب

   . فضلك لم يبق شيئًا منه فإن العبودية بعيدة عن مشاآلة منه

وهو أن يجيء الجزء األول طويًال فيحتاج إلى إطالة الثاني بالضرورة آما حكى قدامة   : ومنها التطويل فيما ذآر قدامة وغيره
لراحة في العاجل وآان طويل الحزن راتبًا إذا رجع إلى الحقائق إذا آان للمحزون في لقاء مثله آبير ا  : أن آاتبًا آتب في تعزية

   . وغير زائل

وذلك أنه لما أطال الجزء األول وعلم أن الجزء الثاني ينبغي أن يكون مثله أو أطول احتاج إلى تطويل   : قال في الصناعتين
   . الثاني فأتى باستكراه وتكلف

   . غير زائلواإلطالة بقوله و  : قال في مواد البيان

المسلك األول طريقة االتباع وهي نظر   : األصل الخامس حسن االتباع والقدرة على االختراع واعلم أن لكاتب اإلنشاء مسلكين
الصنف   : الكاتب في آالم من تقدمه من الكتاب وسلوك منهجهم واقتفاء سبيلهم وسماها ابن األثير التقليد وهي على صنفين

أللفاظ وهو اعتماد الكاتب على ما رتبه غيره من الكتاب وأنشأه سواه من أهل صناعة النثر بأن يعمد إلى األول االتباع في ا
من نثر أو نظم فيأخذه برمته ويأتي عليه بصيغته وغايته أن يكون ناسخًا ناقًال   : أنشأه أفضل الكتاب ورتبه علماء الصناعة

   . لكالم غيره حاآيًا له

تر وتدون الدواوين على أنه ربما غي وبدل وحرف وصحف وأزال اللفظ عن وضعه وأحال المعنى ولمثل ذلك توضع الدسا
عن حكمه وبعضهم ربما حملته األنفة والخوف من أن يقال أخذ آالم فالن برمته فعدل إلى آالم غيره فالتقط من آل مكان 

   . دهسجعتين أو سجعات ورتب بعضها على بعض حتى تقوم بمقصوده وينتهي إلى مرا

فإن آان لطيف الذوق حسن االختيار رائق الترتيب فاختار م خالل السجع لطيفه وأحسن رصفه وتأليفه جاء بهجًا رائقًا ألنه 
أتى من آل آالم بأحسنه إال أن فيه إخراج الكالم عن وضعه الذي قصده الناثر وتفريق ما دون من آالم األفاضل وتبديد شمله 

   . قائله ويعلم منشئه فيقع من القلوب بمكان صاحبه ويهتدي بهديه وينسج على منوالهوخروج الكالم عن أن يعرف 

وإن لم يكن لطيف الذوق وال حسن االختيار جاء ما لفقه من آالم غيره رثًا رآيكًا نابيًا عن الذوق بعيدًا عن الصنعة يعاد ن 
فإن صحبه التصحيف والتحريف فتلك الطامة  النسخ إلى المسخ وأخرج الكالم عن موضوعه وأفسده في وضعه وترآيبه

الكبرى والمصيبة العظمى ثم ال يكتفي بذلك حتى يتبجح به ويعتقد أن ذلك عين اإلنشاء وحقيقته محتجًا في ذلك بقول 
   . إن صناعة الحساب موضوعة على التحقيق وصناعة اإلنشاء مبنية على التلفيق  : الحريري

منتظمة وفقرات مؤلفة بعضها إلى بعض ولم يعلم أن المراد بالتلفيق ضم لفظة إلى أختها  ظانًا أن التلفيق هو ضم سجعات
وللزنبور والبازي جميعًا لدى الطيران أجنحة   : وإضافة آلمة إلى مشاآلتها وشتان ما بين التفليقين وبعدًا لما بين الطريقين

ا أخذ المعنى إذا آان ظاهرًا مكشوفًا فما ظنك بمن يأخذ وخفق ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق وقد عابو
من أخذ معنى بلفظه آان   : فأي فضيلة في ذلك وقد قيل  ! الكالم برمته واللفظ بصورته فيصير ناسخًا لكالم غيره وناقًال له

ين من هو أولى بالشيء ممن سارقًا ومن أخذ بعض لفظه آان سالخًا ومن أخذه فكساه لفظًا من عنده آان أولى به ممن تقدمه وأ
سبقه إليه ممن يعد سارقًا وسالخًا ويقال إن أبا عذرة الكالم من سبك لفظه على معناه ومن أخذ معنى بلفظه فليس له فيه 

   . نصيب

أو  هذا فيمن أخذ سجعة أو سجعتين في خطبة أو رسالة أو بيتًا أو بيتين في قصيدة وما قارب ذلك أما من أخذ القصيدة بكمالها
   . الخطبة أو الرسالة برمتها أو لفقها من خطب أو رسائل فذاك إنما يعد ناسخًا إن أحسن النقل أو ماسخًا إن أفسده

واعلم أن الناثر الماهر والشاعر المفلق قد يأتي بكالم سبقه إليه غيره فيأتي بالبيت من الشعر أو القرينة من النثر أو أآثر من 
ادة وال نقصان أو بتغيير لفظ يسير وهذا هو الذي يسميه أهل هذه الصناعة وقوع الحافر على ذلك بلفظ األول من غير زي

   . الحافر
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   . عقول رجال توافت على ألسنتها  : وقد سئل أبو عمرو بن العالء عن الشاعرين يتفقان على لفظ واحد ومعنى فقال

   . االتفاق فيه في المعنى واللفظ جميعًا القسم األول ما وقع  : والواقع من ذلك في آالمهم على قسمين

وغر قد وسقت مشمرات طوالع ال تطيق لها جوابا بكل ثنية وبكل ثغر غرائبهن تنتسب انتسابا بلغن الشمس   : آقول الفرزدق
   . حين تكون شرقًا ومسقط رأسها من حيث غابا ووافقه جرير فقال مثل ذلك من غير زيادة وال نقص

فقال   : نشط غدًا دار جيراننا فقال ابن عباس رضي اهللا عنه  : أبي ربيعة أنشد ابن عباس رضي اهللا عنهويروى أن عمر بن 
   . واهللا ما قلت إال آذلك  : عمر

آانت سراة الناس تحت أظله   : وأنشدت الصاحب إسماعيل بن عباد رحمه اهللا  : قال أبو هالل العسكري في آتابه الصناعتين
قال الوزير ضياء الدين بن األثير رحمه اهللا في آتابه المثل   : غدت سراة الناس فوق سراته وآذلك آنت قلتف  : فسبقني وقال

ويحكى أن امرأة من عقيل يقال لها ليلى آان يتحدث إليها الشباب فدخل الفرزدق إليها وجعل يحادثها وأقبل فتى من   : السائر
ذاك إليك فقام إليه فلم يلبث   : أتصارعني فقال  : رآت الفرزدق فغاظه ذلك فقال للفتىقومها آانت تألفه فدخل إليها فأقبلت عليه وت

يا أبا فراس هذا مقام العائذ بك واهللا ما أردت ما   : أن أخذ الفرزدق فصرعه وجلس على صدره فضرط فوثب الفتى عنه وقال
جلست إلى   : يعني جريرًا وقد بلغه خبري فقال يهجونيواهللا ما بي أنك صرعتني ولكن آأني بابن األتان   ! ويحك  : جرى قال

   . ليلى لتحظى بقربها فخانك دبر ال يزال يخون فما مضى إال أيام حتى بلغ جريرًا الخبر فقال فيه هذين البيتين

أرض واحدة  وإذا آان القوم في قبيلة واحدة في  : وهذا من أغرب ما يكون في هذا الموضع وأعجبه قال في الصناعتين  : قال
   . فإن خواطرهم تقع متقاربة آما أن أخالقهم وشمائلهم تكون متضارعة

   . ويقال إن الفرزدق وجريرًا آانا ينطقان في بعض األحوال عن ضمير واحد  : قال في المثل السائر

 فإذا رأينا شاعرًا متقدم الزمان قد وهذا عندي مستبعد فإن ظاهر األمر يدل على خالفه والباطن ال يعلمه إال اهللا تعالى وإال  : قال
قال قوًال ثم سمعناه من شاعر أتى من بعده علمنا بشهادة الحال أنه أخذه منه وهب أن الخواطر تتفق في استخراج المعاني 
وإن  الظاهرة المتداولة فكيف تتفق األلسنة أيضًا في صوغ األلفاظ وآالم العسكري في الصناعتين يوافقه بالعتب على المتأخر

   . ادعى أنه لم يسمع آالم األول في مثل ذلك

القسم الثاني ما وقع االتفاق فيه في المعنى وبعض اللفظ وهو على ضربين الضرب األول ما اتفق فيه المعنى وأآثر اللفظ 
في آلمة القافية  فالتخالف بينهما  : وقوفًا بها صحبي على مطيهم يقولون ال تهلك أسى وتجمل وقول طرفة  : آقول امرئ القيس

   . فقط

أترجو ربيع أن تجيء صغارها بخير   : أترجو آليب أن يجيء حديثها بخير وقد أعيا آليبًا قديمها وقول الفرزدق  : وقول البعيث
   . وقد أعيا ربيعًا آبارها فالتخالف بينهما في موضعين من البيت آلمة القافية واسم القبيلة

أجاد طويس والسريجي بعده وما قصبات السبق إال لمعبد وقول الفرزدق   : دًا صاحب الغناءوقول بعض المتقدمين يمدح معب
محاسن أصناف المغنين جملة وما قصبات السبق إال لمعبد فاتفقا في النصف الثاني واختلفا في النصف األول إلى غير   : بعده

   . ندهاذلك من األشعار التي وقعت خواطر الشعراء عليها وتوافقت عقولهم ع

لم يجف   : أخذه من قول أبي نواس  : الضرب الثاني ما اتفق فيه المعنى مع يسير اللفظ فمن ذلك قول البحتري في وصف غالم
لم أمدحك تفخيمًا بشعري ولكني مدحت بك المديحا أخذه   : من آبر عما يراد به من األمور وال أزرى به الصغر وقول أبي تمام

ما إن مدحت محمدًا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد وقول أبي   : مدح النبي صلى اهللا عليه وسلممن قول حسان بن ثابت ي
آان الناس حين تغيب عنهم نبات األرض   : أين أزمعت أيها ذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام أخذه من قول بشار  : الطيب

   . ا ال يستغني عنه ناظم وال ناثرأخطأه القطار الصنف الثاني التقليد في المعاني وهذا مم
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ليس ألحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم   : قال أبو هالل العسكري رحمه اهللا في آتابه الصناعتين
والصب على قوالب من سبقهم ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظًا من عندهم ويبرزوها في معارض من تأليفهم 

ا في غير جليتها األولى ويزيدوا عليها في حسن تأليفها وجودة ترآيبها وآمال حليتها ومعرضها فإذا فعلوا ذلك فهم ويوردوه
   . أولى بها ممن سبق إليها

ولوال أن القائل يؤدي ما سمع لما آان في طاقته أن يقول وإنما ينطق الطفل بعد استماعه من البالغين وقد قال أمير   : قال
   . لوال أن الكالم يعاد لنفذ  : علي آرم اهللا وجههالمؤمنين 

آل شيء إذا ثنيته قصر إال الكالم فإنك إذ ثنيته طال والمعاني مشترآة بين العقالء فربما وقع المعنى الجيد   : ومن آالم بعضهم
   . للسوقي والنبطي والزنجي

ق المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني بينهم فليس وإنما يتفاضل الناس في األلفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها وقد أطب
   . على أحد فيه عيب إال إذا أخذه بكل لفظه أو أفسده في األخذ وقصر فيه عمن تقدمه

وخال   : وما يعرف للمتقدم معنى شريف إال نازعه فيه المتأخر وطلب الشرآة فيه معه إال بيت عنترة  : قال في الصناعتين
س ببارح غردًا آفعل الشارب المترنم هزجًا يحك ذراعه بذراته قدح المكب على الزناد األجذم فإنه ما نوزع فيه الذباب بها فلي
   . على جودته

وقد رامه بعض المحدثين فاتضح مع العلم بأن ابتكار المعنى والسبق إليه ليس فيه فضيلة ترجع إلى المعنى وإنما ترجع   : قال
بق إليه فالمعنى الجيد جيد وإن آان مسبوقًا إليه والوسط وسط والرديء رديء وإن لم يكن مسبوقًا الفضيلة فيه إلى ابتكره وس

   . إليهما

على أن بعض علماء األدب قد ذهب إلى أنه ليس ألحد من المتأخرين معنى مبتدع محتجًا لذلك بأن قول الشعر قديم مذ نطق 
   . وقد طرق مرارًا باللغة العربية وأنه لم يبق معنى من المعاني إال

والصحيح أن باب االبتداع مفتوح إلى يوم القيامة ومن الذي يحجر على الخواطر وهي قاذفة بما ال نهاية   : قال في المثل السائر
له إال أن من المعاني ما يتساوى فيه الشعراء وال يطلق عليه اسم االبتداع ألول قبل آخر ألن الخواطر تأتي به من غير حاجة 

إن عطاءه آالبحر أو   : عفت الديار وما عفت أثارهن من القلوب وقولهم في المديح  : اتباع اآلخر األول آقولهم في الغزل إلى
   . آالسحاب وإنه ال يمنع عطاء اليوم عطاء غد وإنه يجود بماله من غير مسألة وأشباه ذلك

ألباعد واألقارب وإن الذاهب لم يكن واحدًا وإنما آان قبيلة وإن إن هذا الرزء أول حادث وإنه استوى فيه ا  : وقولهم في المراثي
   . بعد هذا الذاهب ال يعد للمنية ذنب وما أشبه ذلك

   . وآذلك سائر المعاني الظاهرة التي تتوارد عليها الخواطر من غير آلفة ويستوي في إيرادها آل بارع

  : ن األول وإنما يطلق اسم السرقة في معنى مخصوص آقول أبي تمامومثل ذلك ال يطلق على اآلخر فيه اسم السرقة م  : قال
فاهللا قد ضرب األقل لنوره مثًال من المشكاة والنبراس فإن هذا معنى ابتداعه مخصوص بأبي تمام وذلك أنه لما أنشد أحمد بن 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم   : ما في وقوفك ساعة من باس انتهى إلى قوله منها  : المعتصم قصيدته السنيية التي مطلعها
وأي فخر في تشبيه ابن أمير المؤمنين بأجالف العرب فأطرق أبو تمام ثم أنشد هذين   : أحتف في ذآاء إياس فقال الحكيم الكندي

   . البيتين معتذرًا عن تشبيهه إياه بعمرو وحاتم وإياس

   . لمعنى أو بجزء منه آان سارقًا له وآذلك آل ما جرى هذا المجرىفالحال يشهد بابتداعه هذا المعنى فمن أتى بعده بهذا ا

   . ولم يزل الشعراء والخطباء يقتبسون من معاني من قبلهم ويبنون على بناء من تقدمهم
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 بن خلقنا رجاًال للتجلد واألسى وتلك الغواني للبكا والمآتم أخذه من قول عبد اهللا  : فمما وقع للشعراء من ذلك قول أبي تمام
أخذه من   : ونما التسليم والسلو لحزماء الرجال وإن الجزع والهلع لربات الحجال وقوله أيضًا  : الزبير لما قتل مصعب بن الزبير

إن آنت تريدني   : لوال أنك ضعيف الستعملتك وقول أبي األسود له في جواب ذلك  : قول زياد ابن أبيه ألبي األسود الدؤلي
أطال يدي على األيام حتى جزيت   : ح له وإال فغير شديد أن آمر وأنهى وقوله من قصيدة البيت المتقدمللصراع فإني ال أصل

فإن تقتال أو يمكن اهللا منكما نكل لكما صاعًا بصاع   : صروفها صاعًا بصاع أخذه من قول أمير المؤمنين علي آرم اهللا وجهه
إذا آانت   : وس آبارًا تعبت في مرادها األجسام أخذه من قول أرسطوطاليسوإذا آانت النف  : المكايل وقول أبي الطيب المتنبي

   . الشهوة فوق القدرة آان هالك الجسم دون بلوغ الشهوة

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز   : من راقب الناس مات غمًا وفاز باللذة الجسور أخذه من قول بشار  : وقول الخاسر
   . ذهب ابن الفاعلة ببيتي  : ما سع بشار بيت الخاسر قالبالطيبات الفاتك اللهج فل

   . ومثل هذا وأشباهه مما ال ينحصر آثرة وال يكاد أن يخلو عنه بيت إال نادرًا

إذا آان للمحسن من الثواب ما يقنعه   : ومما وقع للكتاب من ذلك ما آتب به إبراهيم بن العباس من قوله في فضل من آتاب
   . اب ما يقمعه أزداد المحسن في اإلحسان رغبة وانقاد المسيء للحق رهبةوللمسيء من العق

يجب على الوالي أن يتعهد أموره ويتفقد أعوانه حتى ال يخفى عليه إحسان محسن وال   : أخذه من قول علي آرم اهللا وجهه
   . مسيء وفسد األمر وضاع العملإساءة مسيء ثم ال يترك واحدًا منها بغير جزاء فإن ترك ذلك تهاون المحسن واجترأ ال

   . لو سكت لساني عن شكرك لنطق أثرك علي  : وما آتب به بعض الكتاب في فصل وهو

ولو سكتوا أثنت عليك   : ولو جحدتك إحسانك ألآذبتني آثارك ونمت علي شواهدها أخذه من قول نصيب  : وفي فصل آخر
أحق من أثبت لك العذر في حال شغلك من لم يخل ساعة من برك في   : الحقائب وما آتب به أحمد بن يوسف من فصل وهو

   . وقت فراغك

   . ال تكونن آمن يعجز عن شكر ما أولي ويلتمس الزيادة فيما بقي  : أخذه ن قول عي رضي اهللا عنه

   . واالقتباس من األحاديث واآلثار آثير وقد تقدم الكالم عليه قبل ذلك

خفى أسباب السرقة أن يأخذ معنى من نظم فيورده في نثر أو من ثر فيورده في نظم أو ينقل المعنى ومن أ  : قال في الصناعتين
   . المستعمل في صفة خمر فيجعله في مديح أو في مديح فينقله إلى وصف إال أنه ال يصل لهذا إال المبرز الكامل المقدم

   . وأبعدها مذهبًا أن يؤخذ المعنى مجردًا من اللفظ أشكل سرقات المعاني وأدقها وأغربها  : وقال في المثل السائر

   . وذلك مما يصعب جدًا وال يكاد يأتي إال قليًال وال يتفطن له ويستخرجه من األشعار إال بعض الخواطر دون بعض  : قال

أخذه من قول عروة بن فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر   : فمن ذلك قول أبي تمام في المدح
ومن يك مثلي ذا عيال ومقترًا من المال يطرح نفسه آل مطرح ليبلغ عذرًا أو ينال رغيبة ومبلغ   : الورد من شعراء الحماسة

نفس عذرها مثل منجح فعروة جعل اجتهاده في طلب الرزق عذرًا يقوم مقام النجاح وأبو تمام جعل الموت في الحرب الذي 
وآال وقد غزى ربيعة أن يومًا عليها مثل   : لمجتهد في لقاء العدو قائمًا مقام االنتصار قال في المثل السائرهو غاية اجتهاد ا

وقد جر نفعًا فقدنا لك أننا أمنا على آل الرزايا من   : يومك ال يعود أخذه من قول ابن المقفع في باب المراثي من الحماسة
قه إليه من تقدمه من غير أن يلم به المتأخر ولم يسمعه وال استبعاد في ذلك آما الجزع على أنه ربما وقع للمتأخر معنى سب

   . يستبعد اتفاق اللفظ والمعنى جميعًا



 

338 
 

سفرن   : وهذا أمر قد عرفته من نفسي فال أمتري فيه وذلك أني آنت عملت شيئًا في صفة النساء فقلت  : قال أبو هالل العسكري
ي لم أسبق إلى جمع هذين التشبيهين حتى وجدت ذلك بعينه لبعض البغداديين فكثر تعجبي بدورًا وانتقبن أهلة وظننت أن

   . وعزمت على أال أحكم على المتأخر بالسرقة من المتقدم حكمًا حتمًا

   . إذا تقرر ذلك فسرقة المعنى المجرد عن اللفظ ال تخرج عن اثني عشر ضربًا

   . ما يشبهه وال يكون هو إياهالضرب األول أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه 

   . وهذا من أدق السرقات مذهبًا وأحسنها صورة وال يأتي إال قليًال  : قال في المثل السائر

لقد   : وهذا المعنى استخرجه المتنبي من قول بعض شعراء الحماسة وإن لم يكن صريحًا فيه حيث يقول  : فمن ذلك قول المتنبي
والمعرفة بأن هذا المعنى من ذلك المعنى عبر   : ض إلى آل امرئ غير طائل قال في المثل السائرزادني حبًا لنفسي أنني بغي

   . غامض غير متبين إال لمن أعرق في ممارسة الشعر وغاص على استخراج المعاني

في عيني وحسنها عندي  إن بغض الذي هو غير طائل أياي قد زاد نفسي حبًا إلي أي قد جملها  : وبيان ذلك أن األول يقول  : قال
   . إن ذم الناقص إياه بفضله آتحسين بغض الذي هو غير طائل نفس ذلك عنده  : آون الذي هو غير طائل منقصي والمتنبي يقول

شيخان قد ثقل السالح عليهما وعداهما رأي   : وأظهر من ذلك أخذًا من هذا الضرب قول البحتري في قصيدة يفخر فيها بقومه
رعته   : صر رآبا القنا من بعد ما حمال القنا في عسكر متحامل في عسكر أخذه من قول أبي تمام في وصف جملالسميع المب

الفيافي بعد ما آان حقبة رعاها وماء الروض ينهل ساآبه فأبو تمام ذآر أن الجمل رعى األرض ثم سار فيها فرعته أي 
إنه آان يحمل الرمح في   : لى وصف الرجل بعلو السن والهرم فقالأهزلته فكأنها فعلت به مثل ما فعل بها والبحتري نقله إ

   . القتال ثم صار يرآب الرمح أي يتوآأ منه على عصا آما يفعل الشيخ الكبير

أعاتك ما آان الشباب مقربي إليك فألحى الشيب إذ هو مبعدي أخذه   : وأوضح من ذلك وأآثر بيانًا في األخذ قول البحتري أيضًا
ال أظلم النأي قد آانت خالئقها من قبل وشك النوى عندي نوى قذفا الضرب الثاني أن يؤخذ المعنى فيعكس   : بي تماممن قول أ

   . وذلك حسن يكاد يخرجه حسنه عن حد السرقة  : قال في المثل السائر

لؤلؤ مثقوبة نظمت وحبة  قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم أشهى المطي إلى ما لم يرآب آم بين حبة  : فمن ذلك قول أبي نواس
ولما بدا لي   : والدر ليس بنافع أربابه حتى يزين بالنظام ويثقبا ومنه قول ابن جعفر  : لؤلؤ لم تثقب وقول ابن الوليد في عكسه

أنها ال تريدني وأن هواها ليس عني بمنجلي تمنيت أن تهوى سواي لعلها تذوق صبابات الهوى فترق لي وقول غيره في 
لقد سرني صدودك عني في طالبيك وامتناعك مني حذرًا أن أآون مفتاح غيري وإذا ما خلوت آنت التمني أما ابن و  : عكسه

   . جعفر فإنه ألقى عن منكبيه رداء الغيرة وأما اآلخر فإنه جاء بالضد من ذلك وبالغ غاية المبالغة

أأحبه وأحب فيه مالمة إن المالمة   : قول أبي الطيب في عكسهدأأدقثد أ أجد المالمة في هواك لذيذة شغفًا بذآرك فليلمني اللوم و
ولوال خالل سنها الشعر ما درى بغاة العال من أين تؤتى المكارم وقول الوزير ضياء الدين   : فيه من أعدائه ومنه قول أبي تمام

الثالث أن يؤخذ بعض المعنى دون لوال الكرام وما سنوه من آرم لم يدر قائل شعر آيف يمتدح الضرب   : بن األثير في عكسه
عطاؤك زين المرئ إن حبوته ببذل وما آل العطاء يزين   : بعض فمن ذلك قول أمية بن أبي الصلت يمدح عبد اهللا بن جدعان

تدعى عطاياه وفرًا وهي إن شهرت آانت فخارًا لمن يعفوه مؤتنفًا فأمية بن أبي الصلت أتى بمعنيين   : وقول أبي تمام بعده
   . ما أن عطاءك زين واآلخر أن عطاء غيرك ليس بزين وأبو تمام أتى بالمعنى األول فقطأحده

نرفع عن عون المكارم   : وأثل ما لم يحوه متقدم وإن نال منه آخر فهو تابع وقول أبي الطيب بعده  : ومنه قول علي بن جبلة
أنه فعل ما لم يفعله أحد ممن تقدمه وإن نال اآلخر شيئًا فهو  قدره فما يفعل الفعالت إال عذاريا فابن جبلة أتى بمعنيين أحدهما

فما يفعل الفعالت إال   : مقتد به وتابع له وأبو الطيب أتى بالمعنى األول فقط وهو أنه فعل ما لم يفعله غيره مشيرًا إلى ذلك بقوله
   . عذاريا أي يستبكرها ويزيل عذرتها
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فالبحتري اقتصر على بعض المعنى   : ن الدن يا فهاتان غاية الهمم وقول البحتري بعدهأنتج الفضل أو تخل ع  : ومنه قول اآلخر
   . ولم يستوفه

   . الضرب الرابع أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آخر

   . وهذا النوع من السرقات قليل الوقوع بالنسبة إلى غيره  : قال في المثل السائر

إن   : ا قصرت أسيافنا آان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب وقول مسلم بن الوليد بعدهإذ  : فمن ذلك قول األخنس بن شهاب
قصر الرمح لم نمش الخطا عددا أو عرد السيف لم نهمم بتعرد أخذ مسلم المعنى الذي أورده األخنس وهو وصل السالح إذا 

   . فقصر بالخطايا إلى العدو وزاد عليه عدم تعريدهم أي قرارهم إذا عرد السي

  : غرائب آالف إذا حان وردها أخذن طريقًا للقصائد معلما وقول أبي تمام بعده  : ومنه قول جرير في وصف أبيات من شعره
غرائب القت في فنائك أنسها من المجد فهي اآلن غير غرائب ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا آانت العلياء في جانب الفقر 

ولو برزت في زي عذراء   : الدنيا إذا عن سودد ولو برزت في زي عذاراء ناهد فزاد عليه قوله يصد عن  : وقول أبي تمام بعده
ناهد ومما اتفق لي نظمه في هذا الباب أنه لما عمرت مدرسة الظاهر برقوق بين القصرين بالقاهرة المحروسة وآان القائم 

بناءها بالصخور العظيمة التي ال تقلها الجمال حمًال وال  بعمارتها األمير جرآس الخليلي أمير اخور الظاهري وآان قد اعتمد
تحمل إال على العجل الخشب فأولع الشعراء بالنظم في هذا المعنى فنظم بعض الشعراء أبياتًا عرض فيها بذآر الخليلي وقيامه 

ي بعض اإلخوان بنظم وبعض خدامه طوعًا لخدمته يدعو الصخور فتأتيه على عجل وألزمن  : في عمارتها ثم قال في آخرها
وبالخليلي قد راجت عمارتها في سرعة بنيت من غير ما مهل آم أظهرت عجبًا   : شيء في المعنى فوقع لي أبيات من جملتها

أسواط حكمته وقد غدت مثًال ناهيك من مثل فزدت عليه ذآر الوحا الذي معناه السرعة أيضًا وصار مطابقًا لما يأتي به 
   . تخال الجن تنقلها  : الوحا الوحا العجل العجل مع ما تقدم له من التوطئة بقولي  : من قولهمالمعزمون في عزائمهم 

   . على أني لست من فرسان هذا الميدان وال من رجال هذا الوغى

يخرج  وهذا هو المحمود الذي  : الضرب الخامس أن يؤخذ المعنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة األولى قال في المثل السائر
إن الكرام آثير في البالد وإن قلوا آما غيرهم قل وإن آثروا أخذه البحتري   : به حسنه عن باب السرقة فمن ذلك قول أبي تمام

يدل على ما في الضمير من الفتى تقلب   : قل الكرام فصار يكثر فذهم ولقد يقل الشيء حتى يكثرا ومنه قول أبي نواس  : فقال
وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل وما آلفة البدر المنير   : ى وقول أبي الطيب بعدهعينيه إلى شخص من يهو

وأهوى الذي يهوي له البدر ساجدًا ألست ترى في وجهه أثر الترب   : قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم وقول القيسراني بعده
إذا آان شيبي بغيضًا إلي   : سواه بالشناءة أجدر وقول من بعده إذا شنأت عين امرئ شيب نفسه فعين  : ومنه قول ابن الرومي

  : وهو من أحسن السرقات  : فكيف يكون إليها حبيبا الضرب السادس أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكًا موجزًا قال في المثل السائر
برزت في طلب المعالي واحدا   : تماملما فيه من الداللة على بسطة الناظم في القول وسعة باعه في البالغة فمن ذلك قول أبي 

فأخذ معنى البيتين   : فيها تسير مغورًا أو منجدا عجبًا بأنك سالم من وحشة في غاية ما زلت فيها مفردا وقول ابن الرومي بعده
له وجه   : قالوإني لمعذور على فرط حبها ألن لها وجهًا يدل على عذري أخذه أبو تمام ف  : في بيت واحد ومنه قول أبي العتاهية

آانت مساءلة   : إذا أبصر ته ناجاك عن عذري فأوجز في هذا المعنى غاية اإليجاز ومنه قول أبي تمام يمدح أحمد بن سعيد
الرآبان تخبرني عن أحمد بن سعيد أطيب الخبر حتى التقينا فال واهللا ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري أخذه أبو 

أمن خوف   : واستكبر األخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر ومن قول بعض الشعراء  : الطيب فأوجز في أخذه فقال
ومن ينفق   : فقر تعجلته وأخرت إنفاق ما تجمع فصرت الفقير وأنت الغني وما آنت تعدو الذي تصنع أخذه أبو الطيب فقال

ن مع المساواة في المعنى بأن يؤخذ المعنى فيضرب له مثال الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر زيادة البيا
  : هو الصنع إن يعجل فنفع وإن يرث فللريث في بعض المواطن أنفع أخذه أبو الطيب فقال  : يوضحه فمن ذلك قول أبي تمام

لسحاب الذي ال ومن الخير بطه سيبك غني أسرع السحب في المسير الجهام فزاده وضوحًا بضرب المثال له بالجهام وهو ا
   . مطر فيه

وجاهل مده في   : قد قلصت شفتاه من حفيظته فخيل من شدة التعبيس مبتسما أخذه أبو الطيب فقال  : ومنه قول أبي تمام أيضًا
جهلة ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم إذا رأيت نيوب الليث بارزة فال تظنن أن الليث مبتسم فضرب له مثاًال بظهور أنياب 

   . زاده وضوحًاالليث ف
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وآذاك لم تفرط آآبة عاطل حتى يجاورها الزمان بحال وقد زادها إفراط حسن جوارها ألخالق   : ومنه قول أبي تمام أيضًا
أصفار من المجد خيب وحسن دراري الكواآب أن ترى طوالع في داج من الليل غيهب فضرب له مثًال بالكواآب في ظالم 

   . الليل فأوضحه وزاده حسنًا

الضرب الثامن اتحاد الطريق واختالف المقصود مثل أن يسلك الشاعران طريقًا واحدة فتخرج بهما إلى موردين وهناك يتبين 
   . فضل أحدهما على اآلخر

إذا ما غزا بالجيش حلق فوقه عصائب طير يهتدي بعصائب جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان   : فمن ذلك قول النابغة
يتوخى الطير عزوته   : غالب وهذا المعنى قد توارده الشعراء قديمًا وحديثًا وأوردوه بضروب من العبارات فقال أبو نواس أول

قد عود الطير عادات وثقن بها فهن يتبعنه في آل مرتحل وقد ظللت عقبان أعالمه   : ثقة باللحم من جزره وقال مسلم بن الوليد
ل أقامت مع الرايات حتى آأنها من الجيش إال أنها ال تقاتل وآل هؤالء قد أتوا بمعنى واحد ضحى بعقبان طير في الدماء نواه

   . ال تفاضل بينهم فيه إال من جهة حسن السبك أو من جهة اإليجاز

العدا  أشربت أرواح  : ولم أر أحدًا أغرب في هذا المعنى فسلك هذا الطريق مع اختالف مقصده إال مسلم بن الوليد فقال  : قال
وقلوبها خوفًا فأنفسها إليك تطير لو حكمتك فطالبتك بذحلها شهدت عليك ثعالب ونسور فهذا قد فضل به مسلم غيره في هذا 

المعنى ولما انتهى األمر إلى أبي الطيب سلك هذه الطريق التي سلكها من تقدمه إال أنه خرج فيها إلى غير المقصد الذي 
سحاب من العقبان يزحف تحتها   : ن بجملته وصار آأنه مبتدع لهذا المعنى دون غيره فقالقصدوه فأغرب وأبدع وحاز اإلحسا

   . سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه فحوى طرفي اإلغراب واإلعجاب

الضرب العاشر أن يكون المعنى عامًا فيجعل خاصًا فيجعل عامًا وهو من السرقات التي يسامح صاحبها فأما جعل العام خاصًا 
أألوم من بخلت يداه واغتدي   : ال تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أخذه أبو تمام فقال  : ذلك قول األخطل فمن

للبخل تربًا ساء ذاك صنيعا فاألخطل نهى عن اإلتيان بما ينهى عنه مطلقًا فجاء بالخلق منكرًا فجعله شائعًا في بابه وأبو تمام 
   . واحد من جملة األخالق خصص ذلك بالبخل وهو خلق

ولو حاردت شول عذرت لقاحها ولكن منعن الدر والضرع حافل أخذه أبو   : وأما جعل الخاص عامًا فمن ذلك قول أبي تمام
وما يؤلم الحرمان من آف حارم آما يؤلم الحرمان من آف رازق الضرب الحادي عشر قلب   : الطيب فجعله عامًا فقال
   . ورة حسنةالصورة القبيحة إلى ص

وهذا ال يسمى سرقة بل يسمى إصالحًا وتهذيبًا فمن ذلك قول أبي نواس في أرجوزة يصف فيها اللعب   : قال في المثل السائر
فكأنها نتجت   : جن على جن وإن آانوا بشر آأنما خيطوا عليها باإلبر أخذه المتنبي فقال  : بالكرة والصولجان فقال من جملتها

لو   : آأنهم خلقوا على صهواتها فهذا في غاية العلو واالرتقاء بالنسبة إلى قول أبي نواس ومنه قول أبي الطيبقيامًا تحتهم و
لم يبق جودك لي شيئًا أؤمله ترآتني أصحب   : آان ما تعطيهمو من قبل أن تعطيهمو لم يعرفوا التأميال وقول ابن نباتة السعدي

   . ي الصورة من آالم المتنبي هنا وإن آان مأخوذًا منهالدنيا بال أمل فكالم ابن نباتة أحسن ف

الضرب الثاني عشر قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة وهو الذي يعبر عنه أهل هذه الصناعة بالمسخ وهو فتى ال يرى 
تل مما بان منك يرى أن ما بان منك لضارب بأق  : أن الفريضة مقتل ولكن يرى أن العيوب مقاتل أخذه أبو الطيب فمسخه فقال

نحن نعزيك ومنك الهدى مستخرج والصبر مستقبل أخذه أبو الطيب فمسخه فقال من   : لعائب ومنه قول عبد السالم بن رغبان
وبألفاظك أهتدي فإذا عزا ك قال الذي قلت قبال المسلك الثاني طريقة االختراع قال الوزير ضياء الدين بن األثير في   : أبيات

فهي أال يتصفح آتابة المتقدمين وال يطلع على شيء منها بل يصرف همته إلى حفظ القرآن الكريم وآثير منن   : المثل السائر
األخبار النبوية وعدة من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعره اإلجادة في المعاني واأللفاظ ثم يأخذ في االقتباس من 

خطئ ويصيب ويضل ويهتدي حتى يستقيم إلى طريق يفتتحها لنفسه وأخلق القرآن واألخبار النبوية واألشعار فيقوم ويقع وي
وهذه الطريق هي طريق االجتهاد وصاحبها يعد   : قال  ! بتلك الطريق أن تكون مبتدعة غريبة ال شرآة ألحد من المتقدمين فيها

لفقه إال أنها مستوعرة جدًا ال يستطيعها إال إمامًا في الكتابة آما يعد الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من المجتهدين في علم ا
   . من رزقه اهللا تعالى لسانًا هجامًا وخاطرًا رقامًا
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وال أريد بهذا الطريق أن يكون الكاتب مرتبطًا في آتابته بما يستخرجه من القرآن الكريم واألخبار النبوية واألشعار   : قال
ك تنقيب مطلع على معانيه مفتش على دفائنه وقلبه ظهرًا لبطن عرف حينئذ بحيث أنه ال ينشئ آتابًا واألشعار ثم نقب عن ذل

   . من أين تؤآل الكتف فيما ينشئه من ذات نفسه واستعان بالمحفوظ على الغريزة الطبيعية

لنبوية على أنه ال بد للكاتب المرتقي إلى درجة االجتهاد في الكتابة مع حفظ القرآن الكريم واالستكثار من حفظ األخبار ا
من علم اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان والبديع ليتمكن   : واألشعار المختارة من العلم بأدوات الكتابة وآالت البيان

من التصرف في اقتباس المعاني واستخراجها فيرقى إلى درجة االجتهاد في الكتابة آما أن المجتهد م الفقهاء إذا عرف أدوات 
ات األحكام وأحاديثها ونعتها وعرف النحو والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة والحساب والفرائض وإجماع من آي  : االجتهاد

الصحابة وغير ذلك من آالت االجتهاد وأدواته استخرج بفكره حينئذ ما يؤديه إليه اجتهاده فالمجتهد في الكتابة يستخرج 
ية واألشعار واألمثال وغير ذلك بواسطة آلة االجتهاد آما أن المجتهد في المعاني من مظانها من القرآن الكريم واألخبار النبو

   . الفقهيات يستخرج األحكام من نصوص الكتاب والسنة بواسطة آلة االجتهاد

   . فإذا أراد الكاتب المتصف بصفة االجتهاد في الكتابة إنشاء خطبة أو رسالة أو غيرها مما يتعلق بفن اإلنشاء

   . بياض في األصل

أول معاون هذه الصناعة   : األصل السادس وجود الطبع السليم وخلو الفكر عن المشوش أما وجود الطبع فقال في مواد البيان
الجليلة القريحة الفاضلة والغريزة الكاملة التي هي مبدأ الكمال ومنشأ التمام واألساس الذي يبنى عليه والرآن يتند إليه فإن 

ل اآلداب ويتوفر على اقتناء العلوم واآتسابها وهو مع ذلك غير مطبوع على تأليف الكالم فال يفيده المرء قد يجتهد في تحصي
ما اآتسبه بخالف المطبوع على ذلك فإنه وإن قصر في اقتباس العلوم واآتساب المواد فقد يلحق بأوساط أهل الصناعة وذلك 

بغزيرته للصناعة دون المتصنع وال سبيل إلى اآتساب سهولة  أن الطبع يخص اهللا تعالى به المطبوع دون التطبع والمناسب
   . الطبع وال آزازته بل هو موهبة تخص وال تعم وتوجد في الواحد وتفقد في اآلخر

ومن الناس من يكون في البديهة أبدع منه في الروية ومن هو مجيد في الروية وليست   : قال ابن أبي األصبع في تحرير التحبير
   . قلما يتساويانله بديهة و

ومنهم من إذا خاطب أبدع وإذا آاتب قصر ومن هو بضد ذلك ومن قوي نثره ضعف نظمه ومن قوي نظمه ضعف نثره وقلما 
   . يتساويان

أشعر الناس امرؤ القيس إذا رآب وزهير إذا   : وقد يبرز الشاعر في معنى من مقاصد الشعر دون غيره من المقاصد ولهذا قيل
   . ة إذا رهب وعنترة إذا آلب واألعشى إذا طربرغب والنابغ

بل ربما نفذ في بعض أنواع الشعر دون بعض فيرى مجيدًا في المدح دون الهجو أو بالعكس أو ماهرًا   : قال في المثل السائر
   . في المقامات ونحوها دون الرسائل أو في بعض الرسائل دون بعض

إني ليمر علي الوقت ولقلع ضرس من   : عمل في وقت دون وقت ولذلك قال الفرزدقولربما واتاه ال  : قال ابن أبي األصبع
أضراسي أيسر علي من قول الشعر ولذلك عز تأليف الكالم ونظمه على آثير من العلماء باللغة والمهرة في معرفة حقائق 

م وصعب األمر عليهم في تأليفه األلفاظ من حيث نبو طباعهم عن ترآيب بسائط الكالم الذي قامت صور معانيه في نفوسه
ونظمه فقد حكي أن الخليل بن أحمد مع تقدمه في اللغة ومهارته في العربية واختراعه علم العروض الذي هو ميزان شعر 
العرب لم يكن يتهيأ له تأليف األلفاظ السهلة لديه الحاصلة المعاني في نفسه على صورة النظم إال بصعوبة ومشقة وآان إذا 

سبب إعراضه عن نظم الشعر يقول يأباني جيده وآبى رديئه مشيرًا بذلك إلى أن طبعه غير مساعد له على التأليف سئل عن 
   . المرضي الذي تحسن نسبته إلى مثله

أال تقول الشعر وأنت أبى الشعر إال أن يفيء رديئه علي ويأبى منه ما آان محكما فيا ليتني إن لم أجد   : وقيل للمفضل الضبي
ك وشيه ولم أك من فرسانه آنت مفحما وأنشد أبو عبيدة خلفًا األحمر شعرًا له فقال اخبأ هذا آما تخبأ السنورة حاجتها مع حول
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ما آان عليه أبو عبيدة من العلم باللغة وشعر العرب وأمثالها وأيام حروبها وما يجري مجرى ذلك من مواد تأليف الكالم 
   . ونظمه

ألن الناس يعلمون أنه ليس أحد بين الخافقين تختلج في   : ال أحتاج إلى وصف نفسي  : برد أنه قالويحكى عن أبي العباس الم
نفسه مسألة مشكلة إال لقيني بها وأعدني لها فأنا عالم ومعلم وحافظ ودارس وال يخفى علي مشتبه من الشعر والنحو والكالم 

لتة أو التماس حاجة فأجعل المعنى الذي أقصد نصب عيني ثم ال المنثور والخطب والرسائل ولربما احتجت إلى اعتذار من ف
أجد سبيًال إلى التعبير عنه بيد وال لسان ولقد بلغني أن عبيد اهللا بن سليمان ذآرني بجميل فحاولت أن أآتب إليه رقعة أشكره 

اول اإلفصاح عما في فيها وأعرض ببعض أموري فأتعبت نفسي يومًا في ذلك فلم أقدر على ما أرتضيه منها وآنت أح
   . زيادة المنطق على األدب خدعة وزيادة األدب على المنطق هجنة  : ضميري فينحرف لساني إلى غيره ولذلك قيل

فقد تتبين لك أن العبرة وبالطبع وأنه األصل المرجوع إليه في ذلك على أن الطبع بمفرده ال ينهض بالمقصود من ذلك نهوضه 
لمساعدة له على ذلك من األنواع السابقة فيما تقدم في أول هذه المقالة من العلم باللغة والنحو مع اشتماله على المواد ا

والتصريف والمعاني والبيان والبديع وحفظ آتاب اهللا تعالى واإلآثار من حفظ األحاديث النبوية واألمثال والشعر والخطب 
مساعدًا للطبع ومسهًال طريق التأليف والنظم بل يتفاوت في  ورسائل المتقدمين وأيام العرب وما يجري مجرى ذلك مما يكون

العلو والهبوط بحسب التفاوت في ضعف المساعد من ذلك وقوته إذ معرفته هذه األمور قائمة من اإلنشاء مقام المادة والطبع 
جميعًا ولو آان حصول المادة  قائم منه مقام اآللة فال يتم الفعل وإن قامت الصورة في نفس الصانع ما لم توجد المادة واآللة

آافيًا في التوصل إلى حسن التأليف الذي هو نظم األلفاظ المتناسبة وتطبيقها على المعاني المساوية لكانت صناعة الكالم 
   . المؤلف من الرسائل والخطب واألشعار سهلة والمشاهد بخالف ذلك لقصور األفاضل عن بلوغ هذه الدرجة

األمر األول صفاء الزمان فقد قال أبو تمام الطائي في وصيته ألبي عبادة   : شوش فإنه يرجع إلى أمرينوأما خلو الفكر عن الم
تخير األوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم واعلم أن العادة في األوقات إذا   : البحتري مرشدًا له للوقت المناسب لذلك

حر فإن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم قصد اإلنسان تأليف شيء أو حفظه أن يختار وقت الس
   . وخف عنها ثقل الغذاء وصفا الدماغ من أآثر األبخرة واألدخنة وسكنت الغماغم ورقت النسائم وتغنت الحمائم

خذها ابنة   : بائيةوخالف ابن أبي األصبع في اختيار وقت السحر وجنح إلى اختيار وسط الليل أخذًا من أبي تمام في قصيدته ال
الفكر المهذب في الدجى والليل أسود رقعة الجلباب مفسرًا للدجى بوسط الليل محتجًا لذلك بأنه حينئذ تكون النفس قد أخذت 

حظها من الراحة ونالت قسطها من النوم وخف عنها ثقل الغذاء فيكون الذهن حينئذ صحيحًا والصدر منشرحًا والبدن نشيطًا 
بخالف وقت السحر فإنه وإن آان فيه يرق النسيم وينهضم الغذاء إال أنه يكون قد انتبه فيه أآثر الحيوانات والقلب ساآنًا 

الناطق وغيره ويرتفع معظم األصوات ويجري الكثير من الحرآات وينقشع بعض الظلماء بطالئع أوائل الضوء وربنا انهضم 
منه وخرج من فضالته فكان ذلك داعيًا إلى شغل الخاطر وباعثًا عن بعض الناس الغذاء فتحرآت الشهوة إلخالف ما انهضم 

على انصراف الهم إلى تدبير الحدث الحاضر فيتقسم الفكر ويتذبذب القلب ويتفرق جميع الهم بخالف وسط الليل فإنه خال من 
   . جميع ذلك

هوالت والطوارق وأن يكون مع ذلك مكانًا وذلك بأن يكون المكان الذي هو فيه خاليًا من األصوات عاريًا عن المخوفات والم
من ماء   : رائقًا معجبًا رقيق الحواشي فسيح األرجاء بسيط الرحاب غير غم وال آدر فإن انضم إلى ذلك ما فيه بسط للخاطر

   . وخضرة وأشجار وأزهار وطيب رائحة آان أبسط للفكرة وأنجح للخاطر

النقوش الغريبة والمراثي المعجب فإنها وإن آانت مما ينشط الخاطر فإن فيها وقد ذهب بعضهم إلى أنه ينبغي خلو المكان من 
   . شغًال فيتبعه القلب فيتشتت

 المقصد الثاني من الطرف الثالث في بيان طرق البالغة 

ما إنشاؤه ووجوه تحسين الكالم وآيفية إنشائه وتأليفه وتهذيبه وتأديته وبيان ما يستحسن من الكالم المصنوع وما يعاب به أ
يجب على آل من آان له ميل إلى عمل الشعر وإنشاء الثر أن يتعهد أوًال   : وتأليفه فقد قال ابن أبي األصبع في تحرير التحبير

نفسه ويمتحنها بالنظر في المعاني وتدقيق الفكر في استنباط المخترعات فإذا وجد لها فطرة سليمة وجبلة موزونة وذآاء وقادًا 
وفكرًا ثاقبًا وفهمًا سريعًا وبصيرة مبصرة وألمعية مهذبة وقوة حافظة وقدرة حاآية وهمة عالية ولهجة فصيحة  وخاطرًا سمحًا
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وفطنة صحيحة أخذ حينئذ في العمل وإن آان بعض ذلك غير الزم لرب اإلنشاء وال يضطر إليه أآثر الشعراء ولكن إذا آملت 
   . ذه الصناعة بكمال األوصاف النفيسةهذه الصفات في الكاتب والشاعر آان موصوفًا في ه

إذا أردت أن تصنع آالمًا فأخطر معانيه ببالك ونق له آرائم اللفظ فاجعلها على ذآر   : قال أبو هالل العسكري في الصناعتين
فإن  منك ليقرب عليك تناولها وال يتعبك تطلبها واعمله ما دمت في شباب نشاطك فإذا غشيك الفتور وتخونك المالل فأمسك

الكثير مع المالل قليل والنفيس مع الضجر خسيس والخواطر آالينابيع يسقى منها شيء بعد شيء فتجد حاجتك من الري وتنال 
   . أربك من المنفعة فإذا أآثرت عليها نضب ماءها فقل عنك غناؤها

   . قت بذيلهوينبغي أن تخرج مع الكالم معارضه فإذا مررت بلفظ حسن أخذت برقبته أو معنى بديع تعل

إذا   : وتحرز أن يسبقك فإنه إن سبقك تعبت في تطلبه ولعلك ال تلحقه على طول الطلب ومواصلة الدأب وهذا الشاعر يقول
ينبغي لصانع الكالم أال يتقدم الكالم تقدمًا وال يتتبع ذناباه تتبعًا وال   : ضيعت أول آل شيء أبت أعجازه إال التواء وقد قالوا

انه حمًال فإنه إن تقدم الكالم لم يتبعه خفيفه وهزيله وأعجفه والشارد منه وإن تتبعه فاتته سوابقه ولواحقه يحمله على لس
وتباعدت عنه جياده وغرره وإن حمله على لسانه ثقلت عليه أوساقه وأعباؤه ودخلت مساويه في محاسنه ولكنه يجري معه فال 

عنه مثقلة هزيلة إال أرهقها وطورًا يفرقه ليختار أحسنه وطورًا يجمعه ليقرب  تند عنه نادة تعجبه سمنًا إال آبحها وال تتخلف
عليه خطوة الفكر ويتناوله من تحت لسانه وال يسلط الملل على قلبه وال اإلآثار على فكره فيأخذه عفوة ويستغزر دره وال يكره 

   . آبيًا وال يدفع آتيًا

يستهلك معانيك ويشين ألفاظك ومن أراغ معنى آريمًا فليلتمس له لفظًا آريمًا فإن وإياك والتعقيد والتوعر فإن التوغر هو الذي 
حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ومن حقهما أن يصونهما عما يدنسهما ويفسدهما ويهجنهما فتصير بهما إلى حد تكون فيه 

ريفًا عذبًا فخمًا سهًال ومعناه ظاهرًا مكشوفًا أسوأ حاًال منك قبل أن تلتمس البالغة وترتهن نفسك في مالبستها وليكن لفظك ش
وقريبًا معروفًا فإن وجدت اللفظة لم تقع موقعها ولم تصل إلى مرآزها ولم تتصل بشكلها وآانت قلقة في موضعها نافرة عن 

تسمح لك  مكانها فال تكرهها على اغتصاب أماآنها والنزول في غير أوطانها وإن بليت بتكلف القول وتعاطي الصناعة ولم
الطبيعة في أول وهلة وعصت عليك بعد إجالة الفكر فال تعجل ودعه سحابة يومك وال تضجر وأمهله سواد ليلتك وعاوده عند 

نشاطك فإنك ال تعدم اإلجابة والمواتاة إن آانت هناك طبيعة أو جريت من الصناعة على عرف وينبغي أن تعرف أقدار 
مستمعين وأقدار الحاالت فتجعل لكل طبقة آالمًا ولكل حال مقامًا حتى تقسم أقدار المعاني فتوازن بينها وبين أوزان ال

   . المستعمين على أقدار الحاالت فإن المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال

وأن يسلك في  ويكون استعمال آل من جزل األلفاظ وسهلها وفصيحها وسلسلها وبهجها في مواضعه  : قال في مواد البيان
تأليف الكالم الطريق الذي يخرجه عن حكم الكالم المنثور العاطل الذي تستعمله العامة في المخاطبات والمكاتبات إلى حكم 

   . المؤلف الحالي بحلي البالغة والبديع آاالستعارات والتشبيهات واألسجاع والمقابالت وغيرها من أنواع البديع

لت رسالة أو خطبة فتخط ألفاظ المتكلمين آالجسم والجوهر والعرض واللون والتأليف والالهوت وإن عم  : قال في الصناعتين
   . والناسوت فإن ذلك هجنة

   . وذلك بأن يقصد الكاتب إلى ألفاظ غريبة عن الصناعة غير مجانسة لها  : قال في مواد البيان

شرآة في صناعة غير الكتابة آصناعة القه والكالم وغيرهما مثل وإنما يؤتى الكاتب في هذا الباب من جهة أن يكون له   : قال
صناعة أصحاب اإلعراب ونحوها فلكل طبقة من هذه الطبقات ألفاظ خاصة بها يستعملونها فيما بينهم عند المحاورة والخوض 

علقة به فيوقعها في الكتب التي في الصناعة ومن عادة اإلنسان إذا تعاطى بابًا من هذه األبواب أن يسبق خاطره إلى األلفاظ المت
   . ينشئها لغلبة عادة استعماله إياها فيهجنها بإدخاله فيها ما ليس من أنواعها

وتخير األلفاظ وإبدال بعضها من بعض يوجب التئام الكالم وهو من أحسن نعوته وأزين صفاته فإن أمكن   : قال في الصناعتين
ن أحسن له وأدعى للقلوب إليه وإن اتفق له أن يكون موقعه في اإلطناب أو مع ذلك انتظامه من حروف سهلة المخارج آا

اإليجاز أليق بموقعه وأحق بالمقام والحال آان جامعًا للحسن بارعًا في الفضل فإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيك عن 
   . مصادره وأوله يكشف قناع آخره آان قد جمع نهاية الحسن وبلغ أعلى مراتب التمام
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   . وإذا سلكت طريقًا فمر فيها وال تتنازل عنها إن آانت رفيعة وال ترتفع عنها إن آانت وضيعة  : قال في مواد البيان

وال تجعل آل الكالم شريفًا عاليًا وال وضيعًا نازًال بل فصله تفصيل العقود فإن العقد إذا آان آله   : وخالف ابن أبي األصبع فقال
رائده وال يبين جمال واسطته فإن الكالم إذا آان متنوعًا في البالغة أفتنت األسماع فيه وال يلحق النفوس نفيسًا ال يظهر حسن ف

ملل من ألفاظه ومعانيه وال يخرج عن عرض إلى غيره حتى يكمل آل ما ينتظم فيه آما إذا آان ينشئ آتابًا في العذل والتوبيخ 
   . الليل فإن اختالف رقعة الكالم من أشد عيوبه فيشوب ألفاظه ألفاظ أخرى تخرج عن الخشونة إلى

وال تجعل لفظك حواشيًا بدويًا وال مبتذًال سوقيًا ورتب األلفاظ ترتيبًا صحيحًا فتقدم منها ما يحسن تقديمه   : قال في الصناعتين
به أليق وال تكرر الكلمة  وتؤخر منها ما يحسن تأخيره وال تقدم منها ما يكون التأخير به أحسن وال تؤخر ما آان التقديم

ومثل خادمك بين يديه ما يملك فلم يجد شيئًا يفي بحقك ورأى أن تقريظك بما   : الواحدة في آالم قصير آما آتب سعيد بن حميد
   . يبلغه اللسان وإن آان مقصرًا عن حقك أبلغ في أداء ما يجب لك

   . فكرر ذآر الحق مرتين في مقدار يسير

النحاس قد ذآر في صناعة الكتاب أن ذلك ليس بعيب عند آثير من أهل العربية وهو الحق فقد وقع مثل ذلك على أن أبا جعفر 
من التكرير في القرآن الذي هو أفصح آالم وآنق نظام في قوله تعالى :   "  والسماء رفعها ووضع الميزان أن ال تطغوا في 

فكرر ذآر الميزان ثالث مرات في مقدار يسير من الكالم وأمثاله في  الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا الميزان  " 
   . القرآن الكريم آثير

من مل يكن من بني عبد   : فإن احتاج إلى إعادة المعاني أعادها بغير اللفظ الذي ابتدأ به آما قال معاوية  : قال في الصناعتين
جوادًا فهو دخيل ومن لم يكن من بني الزبير شجاعًا فهو لزيق ومن لم يكن من بني المغيرة واحد والكالم على ما ترى  المطلب

   . حسن ولو قال لزيق ثم أعاد لسمج

على أن الوزير ضياء الدين بن األثير في المثل السائر قد ذآر ما ينافي ذلك وتعقب أبا إسحاق الصابي في قوله في تحميدة 
الحمد هللا الذي ال تدرآه األعين بألحاظها وال تحده األلسن بألفاظها وال تخلقه العصور بمرورها وال تهرمه الدهور   : ابآت

لم ير للكفر أثرًا إال طمسه ومحاه وال رسمًا إال أزاله   : بكرورها وقوله بعد ذلك في الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم
العصور وآرور الدهور وآذلك ال فرق بين محو األثر وإعفاء الرسم ويحتمل أن يقال إنما آره  وعفاه فقال ال فرق بين مرور

   . صاحب المثل السائر ذلك لتوافق القرينتين في جميع المعنى بخالف آالم معاوية فإنه متوافق في اللفظة األخيرة فقط

من لم يكن من بني عبد   : للفظ الذي ابتدأ به آما قال معاويةفإن احتاج إلى إعادة المعاني أعادها بغير ا  : قال في الصناعتين
   . المطلب جوادًا فهو دخيل ومن لم يكن من بني الزبير شجاعًا فهو لزيق ومن لم يكن من بني المغيرة تياهًا فهو سنيد

   . زيق ثم أعاد لسمجسنيد والمعنى واحد والكالم على ما ترى حسن ولو قال ل  : لزيق ثم قال  : دخيل ثم قال  : فقال

على أن الوزير ضياء الدين بن األثير في المثل السائر قد ذآر ما ينافي ذلك وتعقب أبا إسحاق الصابي في قوله في تحميدة 
الحمد هللا الذي ال تدرآه األعين بألحاظها وال تحده األلسن بألفاظها وال تخلقه العصور بمرورها وال تهرمه الدهور   : آتاب

لم ير للكفر أثرًا إال طمسه ومحاه وال رسمًا إال أزاله   : وقوله بعد ذلك في الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلمبكرورها 
وعفاه فقال ال فرق بين مرور العصور وآرور الدهور وآذلك ال فرق بين محو األثر وإعفاء الرسم ويحتمل أن يقال إنما آره 

   . ين في جميع المعنى بخالف آالم معاوية فإنه متوافق في اللفظ األخيرة فقطصاحب المثل السائر ذلك لتوافق القرينت

وله بي  - لفالن   : وتجنب آل ما يكسب الكالم تعمية آما آتب سعيد ابن حميد يذآر مظلمة إنسان في آتابه  : قال في الصناعتين
   . مظلمة يريد لفالن مظلمة وله بي حرمة بمعنى أنه راعى حرمته -حرمة 

واعلم أن الذي يلزمك في تأليف الرسائل والخطب هو أن تجعلها مزدوجة فقط وال يلزمك فيها السجع فإن جعلتها   : قال
مسجوعة آان أحسن ما لم يكن في سجعك استكراه وتنافر وتعقيد وآثيرًا ما يقع ذلك في السجع وقلما يسلم إذا طال من استكراه 

   . وتنافر
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 تجعل آالمك آله مبنيًا على السجع فتظهر عليه الكلفة ويتبين فيه أثر المشقة وتتكلف ألجل السجع وال  : قال ابن أبي األصبع
   . ارتكاب المعنى الساقط واللفظ النازل ربما استدعيت آلمة للقطع رغبة في السجع فجاءت نافرة من أخواتها قلقة في مكانها

اجهد في تقويم المباني فإن جاء الكالم مسجوعًا عفوًا من غير قصد بل اصرف آل النظر إلى تجويد األلفاظ وصحة المعاني و
وتشابهت مقاطعه من غير آسب آان وإن عز ذلك فاترآه وإن اختلفت أسجاعه وتباينت في التقفية مقاطعه فقد آان المتقدمون 

ر قصد وال اآتساب وإنما آانت ال يحتفلون بالسجع جملة وال يقصدونه إال ما أتت به الفصاحة في أثناء الكالم واتفق من غي
آلماتهم متوازية وألفاظهم متساوية ومعانيهم ناصعة وعبارتهم رائعة وفصولهم متقابلة وجمل آالمهم متماثلة وتلك طريقة 

اإلمام علي رضي اهللا عنه ومن اقتفى أثره من فرسان الكالم آابن المقفع ويزيد بن هارون وإبراهيم بن العباس والحسن بن 
   . رو بن مسعدة وأبي عثمان الجاحظ وغيرهم من الفصحاء البلغاءسهل وعم

   . وأقل ما يكون من االزدواج قرينتان  : قال في مواد البيان

وينبغي أن يجتنب إعادة حروف الصالت والرباطات في موضع واحد إذا آتب في مثل قول القائل له منه   : قال في الصناعتين
   . نه وحقه له عليهعليه أو عليه منه أو به له م

وتسعدني في   : أقمت به شهداء عليه آقول المتنبي  : وسبيله أن يداويه حتى يزيله بأن يفصل ما بين الحرفين مثل أن يقول  : قال
وليراع اإليجاز في موضعه واإلطناب في موضعه بحسب   : غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد قال ابن أبي األصبع

   . ه المقام ويتجنب اإلسهاب والتطويل غير المفيدما يقتضي

وينبغي أن يأتي في تأليفه الكالم بآيات من الكتاب العزيز في األمور الجليلة للترصيع والتحلية واالستشهاد   : قال العسكري
لب على آالمه تنزيهًا للمعاني على ما يقع في موقعه ويليق بالمكان الذي يوقع فيه ولكنه ال يستكثر منه حتى يكون هو الغا

لكالم اهللا تعالى عن االبتذال فإنه إنما يستعمله على جهة التبرك والزينة ال ليجعل حشوًا في الكالم وإذا استعير منه شيء أتي 
   . به على صورته وال ينقله عن صيغته ليسلم من تحريفه ومخالفة اختيار اهللا تعالى فيه

يجوز أن يخلي آالمه من شيء منه تحلية له فإن خلو الكالم من القرآن يطمس محاسنه  وآما ال يجوز اإلآثار منه ال  : قال
   . وينقص بهجته ولذلك آانوا يسمون الخطبة الخالية من القرآن بتراء

وينبغي أال يستعمل في آتابته ما جاء به القرآن العظيم من الحذف ومخاطبة الخاص بالعام والعام بالخاص والجماعة بلفظ 
   . حد والواحد بلفظ الجماعة وما يجري هذا المجرى ألن القرآن قد نزل بلغة العرب وخوطب به فصحاؤهم بخالف الرسائلالوا

ال يجوز أن يستعمل فيها ما يختص بالشعر من صرف ما ال ينصرف وحذف ما ال يحذف وقصر الممدود   : قال في الصناعتين
أنا   : ر االسم في موضع تكبيره إال أن يريد تصغير التعظيم آقول القائلومد المقصور واإلخفاء في موضع اإلظهار وتصغي

   . جذيلها المحكك وعذيقها المرجب

  : ومما يستحسن من وصية أبي تمام ألبي عبادة البحتري في الشعر مما ال يستغني الناثر عن المعرفة به والنسج على منواله
تأليف الكالم ويكون آخياط يقدر الثياب على قدر األجسام وأن يجعل شهوته ألنه يجب أن يناسب بين األلفاظ والمعاني في 

لتأليف الكالم هي الذريعة إلى حسن نظمه فإن الشهوة نعم المعين ويعتبر آالمه بما سلف من آالم الماضين فما استحسنه 
به الخاطر ثم يرتبها في اآلخر  العلماء فليقصده وما استقبحوه فليجتنبه وينبغي أن يعمل السجعات مفرقة بحسب ما يجود

ويحترز عند جمعها من سوء الترتيب ويتوخى حسن النسق عنه التهذيب ليكون آالمه بعضه آخذًا بأعناق بعض فإنه أآمل 
لحسنه وأمثل لرصفه وأن يجيد المبدأ والمخلص والمقطع ويميز في فكره محط الرسالة قبل العمل فإنه أسهل للقصد ويجتهد 

   . المواضع وتحسينها ويوضح معانيه ما استطاع في تجويد هذه

وقد سبق في أول هذه المقالة في بيان ما يحتاج إليه الكاتب من األدوات وذآر أنواعها بيان آيفية االقتباس من آيات   : قلت
المنثور وما يجري هذا القرآن الكريم واألحاديث النبوية واالستشهاد بها وآيفية حل الشعر إلى النثر وتضمينه في خالل الكالم 

   . المجرى فأغنى عن إعادته هنا
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إن الكالم يحسن بسالسته وسهولته ونصاعته وتخير لفظه   : وأما بيان ما يستحسن من الكالم المصنوع فقد قال في الصناعتين
افقة أواخره لمباديه مع وإصابة معناه وجودة مطالعه ولبن معاطفه واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه وتشبه أعجازه بهواديه ومو

قلة ضروراته بل عدمها أصًال حتى ال يكون لها في األلفاظ أثر فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه وجودة مقطعه 
وحسن رصفه وتأليفه وآمال صوغه وترآيبه فإذا آان الكالم قد جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصانة مع السالسة 

لى الرونق والطالوة وسلم من ضعف التأليف وبعد من سماجة الترآيب صار بالقبول حقيقًا وبالتحفظ والنصاعة واشتمل ع
خليقًا فإذا ورد على السمع المصيب استوعبه ولم يمجه والنفس تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ وتقلق عن الجاسي البشع وجميع 

ويخالفه والعين تألف الحسن وتقذى بالقبيح واألنف يرتاح للطيب جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده 
ويعاف المنتن والفم يلتذ بالحلو ويمج المر والسمع يتشوق للصوت الرائع ونيزوي عن الجهير الهائل واليد تنعم باللين وتتأذى 

المحال وينقبض عن الوخم  بالخشن والفهم يأنس من الكالم بالمعروف ويسكن إلى المألوف ويصغى إلى الصواب ويهرب من
   . ويتأخر عن الجافي الغليظ وال يقبل الكالم المضطرب إال الفهم المضطرب والروية الفاسدة

وليس الشأن في إيراد المعاني ألن المعاني يعرفها العربي واألعجمي والقروي والبدوي وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه   : قال
ثرة طالوته ومائه وصحة السبك والترآيب والخلو من أود النظم والتأليف وليس يطلب من وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائه وآ

   . المعنى إال أن يكون صوابًا وال يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصف من نعوته التي تقدمت

أللفاظ يقوم مقام الجيد منها في أال ترى أن الخطب الرائعة واألشعار الرائقة لم تعمل إلفهام المعاني فقط ألن الرديء من ا
اإلفهام وإنما يدل حسن الكالم وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه على فضل قائله 

   . ومنشيه

   . وأيضًا فإن الكالم إذا آان لفظًا حلوًا عذبًا وسطًا دخل في جملة الجيد وجرى مع الرائع النادر

ما تالءم نسجه ولم يسخف وحسن نظمه ولم يهجن ولم يستعمل فيه الغليظ من الكالم فيكون خلقًا بغيضًا وال  وأحسن الكالم
السوقي من األلفاظ فيكون مهلهًال دونًا وال خير في المعاني إذا استكرهت قهرًا واأللفاظ إذا أجبرت قسرًا وال خير فيما أجيد 

   . لفظه إال مع وضوح المغزى وظهور المقصد

وقد غلب على قوم الجهل فصاروا يستجيدون الكالم إذا لم يقفوا على معناه إال بكد ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه آزة   : قال
غليظة وجاسية غريبة ويستحقرون الكالم إذا رأوه سلسًا عذبًا وسهًال حلوًا ولم يعلموا أن السهل أمنع جانبًا وأعز مطلبًا وهو 

   . عًا ولهذا قيل أجود الكالم السهل الممتنعأحسن موقعًا وأعذب مستم

هو أبلغ الناس ومن بالغته أن آل أحد يظن أن يكتب مثل آتبه فإذا رامها   : وقد وصف الفضل بن سهل عمرو بن مسعدة فقال
  : م يعتب ثم قالإن قال لم يفعل وإن سيل لم يبذل وإن عوتب ل  : تعذرت عليه وأنشد إبراهيم بن العباس لخاله العباس بن األحنف

هذا واهللا الشعر الحسن المعنى السهل اللفظ العذب المستمع القليل النظر العزيز الشبيه المطمع الممتنع البعيد مع قربه الصعب 
   . هذا الكالم واهللا أحسن من شعره  : مع سهولته قال فجعلنا نقول

زماني وتكلف مني لو قلته وقد رزقت طبعًا واتساعًا في  ذلك عي في  : أال تستعمل الغريب في شعرك فقال  : وقيل لبعضهم
   . الكالم فأنا أقول ما يعرف الصغير والكبير وال يحتاج إلى تفسير

رأس الخطابة الطبع وعمودها الدربة وجناحاها رواية الكالم وحليها اإلعراب وبهاؤها تخير األلفاظ والمحبة   : وقال أبو داود
ا آان من الكالم لفظه سهًال ومعناه مكشوفًا بينًا فهو من جملة الرديء المردود ال سيما إذا ارتكبت مقرونة بقلة االستكراه وم

فيه الضورات فأما الجزل المختار من الكالم فهو الذي تعرفه العامة إذا سمعته وال تستعمله في محاوراتها وأجود الكالم ما 
وال يكون مكدودًا مستكرهًا ومتوعرًا متقعرًا ويكون بريئًا من الغثالة عاريًا آان سهًال جزًال ال ينغلق معناه وال يستبهم مغزاه 

   . من الرثائة

وأنا من ال يحاجك عن نفسه وال يغالطك عن جرمه وال يلتمس رضاك إال من   : فمن الجزل الجيد من النثر قول سعيد بن حميد
ار بالذنب وال يستمليك إال باالعتراف بالجرم نبت بي عنك غرة جهته وال يستدعي برك إال من طريقته وال يستعطفك إال باإلقر

الحداثة وردتني إليك الحنكة وباعدتني منك الثقة باأليام وقادتني إليك الضرورة فإن رأيت أن تستقبل الصنيعة بقبول العذر 
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وإن أيام القدرة وإن طالت قصيرة  وتجدد النعمة باطِّراح الحقد فإن قديم الحرمة وحديث التوبة يمحقان ما بينهما من اإلساءة
   . والمتعة بها وإن آثرت قليلة فعلت إن شاء اهللا تعالى

أجدب بنا الجناب وأحزن بنا المنزل فاستحلسنا   : وأجزل منه قول الشعبي للحجاج وقد أراد قتله لخروجه عليه مع ابن األشعث
   . اء وال فجرة أقوياءالحذر واآتحلنا السهر وأصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقي

   . فعفا عنه

ال تسألي القوم عن مالي وآثرته قد يقتر المرء يومًا وهو محمود أمضي على سنة من والدي سلفت   : ومن النظم قول المرار
تيبه وفي أرومته ما ينبت العود فهذا وإن لم يكن من آالم العامة فإنهم يعرفون الغرض منه ويقفون على أآثر معانيه لحسن تر

   . وجودة نسجه

أما إذا آان لفظ الكالم غثًا ومعرضه رثًا فإنه يكون مردودًا ولو احتوى على أجل معنى وأنبله وأرفعه   : قال في الصناعتين
فهو ال يدخل في جملة المختار   : أرى رجاًال بأدنى الدين قد قنعوا وال أراهم رضوا في العيش بالدون قال  : وأفضله آقول القائل

معناه آما ترى جميل فاضل جليل وأما الجزل الرديء الفج الذي ينبغي ترك استعماله فقد مر في الكالم على الغريب و
   . الحوشي

  المقصد الثالث في بيان مقادير الكالم ومقتضيات إطالته وقصره  

رب األول اإليجاز وهو جميع الض  : اعلم أن الكالم المصنوع من الخطب والمكاتبات والواليات وغيرها على ثالث ضروب
المعاني الكثيرة في األلفاظ القليلة وعليه ورد أآثر آي القرآن الكريم فمن ذلك قوله تعالى :  في مفتتح سور الفاتحة :   "  الحمد هللا 

   .  "رب العالمين  

انتظم فيه خلق السموات واألرض وسائر المخلوقات لم يشذ عنه شيء في أوجز لفظ وأقربه وأسهله ومنه قوله تعالى :   "  أال له 
فدخل  استوعب جميع األشياء على االستقصاء في آلمتين لم يخرج عنهما شيء وقوله  "  أولئك لهم األمن  "  الخلق واألمر  " 

تحت األمن جميع المحبوبات ألنه نفى به أن يخافوا شيئًا من الفقر والموت وزوال النعمة والجور وغير ذلك وقوله :   "  ليشهدوا 
انتظم بقوله :   "   جمع منافع الدنيا واآلخرة وقوله في صفة خمر أهل الجنة :   "  ال فيها غول وال هم عنها ينزفون  "  منافع لهم  " 

عدم ذهاب العقل وذهاب المال ونفاد الشراب فلم يكن فيها شي من ذلك وقوله :   "  خذ العفو وأمر  وال هم عنها ينزفون  " 
فجمع فيها مكارم األخالق بأسرها ألن في العفو صلة القاطعين وإعطاء المانعين وفي األمر  بالعرف وأعرض عن الجاهلين  " 

يح إذ ال بالمعروف تقوى اهللا تعالى وصلة الرحم وصون اللسان عن الكذب وغض الطرف عن المحرمات والتبري من آل قب
   . يأمر بالمعروف من هو مالبس شيئًا من المنكر إلى غير ذلك من اآليات التي ال تحصى آثرة

إلى   " حبك الشيء يعمي ويصم   "   : وقوله عليه السالم  " نية المرء خير من عمله   "   : ومن آالم النبوة قوله صلى اهللا عليه وسلم
   . غير ذلك من جوامع الكلم

   . ثاني اإلطناب وهو اإلشباع في القول وترديد األلفاظ المترادفة على المعنى الواحدالضرب ال

وقوله جل وعز :   "  فإن مع  وقد وقع منه الكثير في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى :   "  آال سوف تعلمون ثم آال سوف تعلمون  " 
 آرر اللفظ في الموضعين تأآيدًا لألمر وإعالمًا أنه آذلك ال محالة .   العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا  " 

فكرر  "  إني لكم منه نذير  وقوله :   "  ففروا إلى اهللا إني لكم منه نذير مبين وال تجعلوا مع اهللا إلهًا أخر إني لكم منه نذير مبين  " 
نفي التعطيل بإثبات  من حيث إن الكفر وإن تعددت أقسامه ال يخرج عن تعطيل أو شرك ففي قوله :   "  ففروا إلى اهللا  "  مبين  " 
حيث عدد فيها نعمه وأذآر عباده آالءه ونبههم على قدرها وقدرته عليها ولطفه  اإلله وفي قوله :   "  فبأي آالء ربكما تكذبان  " 

فيها وجعلها فاصلة بني آل نعمة ونعمة تنبيهًا على موضع ما أسداه إليهم فيها وآذلك آرر في سورة المرسالت :   "  ويل يومئذ 
 تأآيدًا ألمر القيامة المذآورة فيها .   للمكذبين  " 



 

348 
 

آم نعمة آانت لكم   : أتاك أتاك الالحقون أتاآا وقول اآلخر  : وقد وقع التكرار للتأآيد في آالم العرب آثيرًا آما في قول الشاعر
   . م آم وآم إلى غير ذلك مما وقع في آالمهم مما ال تأخذه اإلحاطةآ

   . الضرب الثالث المساواة بأن تكون األلفاظ بإزاء المعاني في القلة والكثرة ال يزيد بعضها على بعض

وقول  وقوله :   "  ودوا لو تدهن فيدهنون  "  وقد مثل له العسكري في الصناعتين بقوله تعالى :   "  حور مقصورات في الخيام  " 
إياك والمشاورة فإنها تميت   "   : وقوله  " ال تزال أمتي بخير ما لم تر األمانة مغنمًا والزآاة مغرمًا   "   : النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . سألت عن خبري وأنا في عافية ال عيب فيها إال فقدك ونعمة ال مزيد فيها إال بك  : وقول بعض الكتاب  " العرة الغرة وتحيي 

   . وقد علمتني نبوتك سلوتك وأسلمني يأسي منك إلى الصبر عنك  : وقول اآلخر

ير حظك والحظ منك ومن عليك فتولى اهللا النعمة عليك وفيك وتولى إصالحك واإلصالح بك وأجزل من الخ  : وقول آخر
أهابك إجالًال وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها وما هجرتك النفس أنك عندها قليل وال أن قل   : وعلينا بك وقول الشاعر

نه منك نصيبها إذا علمت ذلك فقد اختلف البلغاء في أي الثالثة أبلغ وأولى بالكالم فذهب قوم إلى ترجيح اإليجاز محتجين له بأ
صورة البالغة وأن ما تجاوز مقدار الحاجة من الكالم فضلة داخلة في حيز اللغو والهذر وهما من أعظم أدواء الكالم وفيهما 

   . عليكم باإليجاز فإن له إفهامًا ولإلطالة استبهامًا  : داللة على بالدة صاحب الصناعة وغباوته وقد قال األمين محمد بن الرشيد

   . إن قدرتم على أن تجعلوا آتبكم توقيعات فافعلوا  : ى لكتابهوقال جعفر ابن يحي

   . اإليجاز  : ما البالغة قال  : البالغة باإليجاز أنجع من البيان باإلطناب وقيل لبعضهم  : وقال بعضهم

هبت طائفة إلى أن أبى لي أن أطيل الشعر قصدي إلى المعنى وعلمي بالصواب وذ  : قيل البن حازم لم ال تطيل القصائد فأنشد
اإلطناب أرجح واحتجوا لذلك بأن المنطق إنما هو بيان والبيان ال يحصل إال بإيضاح العبارة وإيضاح العبارة ال يتهيأ إال 

بمرادفة األلفاظ على المعنى حتى تحيط به إحاطة يؤمن معها من اللبس اإلبهام وإن الكالم الوجيز ال يؤمن وقوع اإلشكال فيه 
حصل على معانيه إال خواص أهل اللغة العارفين بدالالت األلفاظ بخالف الكالم المشبع الشافي فإنه سالم من ومن ثم لم ي

  : ما عندك في جماالت ذات حسن قال  : االلتباس لتساوي الخاص والعام في جهته ويؤيد ذلك ما حكي أنه قيل لقيس بن خارجة
لع الشمس إلى أن تغرب آمر فيها بالتواصل وأنهى عن التقاطع عندي قرى آل نازل ورضا آل ساخط وخطبة من لدن تط

أو ما علمت أن الكتابة   : وأنهى عن التقاطع فقال  : فقيل ألبي يعقوب الجرمي هال اآتفى بقوله آمر فيها بالتواصل عن قوله
رج الكالم مخرج اإلشارة والتعريض ال تعمل عمل اإلطناب والتكشف أال ترى أن اهللا تعالى إذا خاطب العرب واألحزاب أخ

والوحي وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكالم مبسوطًا وقلما تجد قصة لبني إسرائيل في القرآن إال مطولة 
مشروحة ومكررة في مواضع معادة لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم بخالف الكالم المشبع الشافي فإنه سالم من االلتباس لتساوي 

   . فهمهالخاص والعام في 

والذي يوجبه   : وذهبت فرقةإلى ترجيح مساواة اللفظ المعنى واحتجوا لذلك بأن منزع الفضيلة من الوسط قال في مواد البيان
النظر الصحيح أن اإليجاز واإلطناب والمساواة صفات موجودة في الكالم ولكل منها موضع ال يخلفه فيه رديفه إذا وضع فيه 

   . ل على فضل الواضع وإذا وضع غيره دل على نقص الواضع وجهله برسوم الصناعةانتظم في سلك البالغة ود

فأما الكالم الموجز فأنه يصلح لمخاطبة الملوك وذوي األخطار العالية والهمم المستقيمة والشؤون السنية ومن ال يجوز أن 
   . يشغل زمانه بما همته مصروفة إلى مطالعة غيره

لمكاتبات الصادرة في الفتوحات ونحوها مما يقرأ في المحافل والعهود السلطانية ومخاطبة من ال وأما اإلطناب فإنه يصلح ل
يصل المعنى إلى فهمه بأدنى األزارقة من الخوارج والظهور عليهم على ارتفاع خطر هذا الفتح وطول زمانه وبعد صيته فإنه 

لحمد متصًال بنعماه وقضى أال ينقطع المزيد وحيله حتى ينقطع الحمد هللا الذي آفى باإلسالم قصد ما سواه وجعل ا  : آتب فيه
الشكر من خلفه ثم إنا آنا وعدونا على حالتين مختلفتين نرى منهم ما يسرنا أآثر مما يسرهم ويرون منا ما يسوءهم أآثر مما 

يسرهم فلم يزل ذلك دأبنا ودأبهم ينصرنا اهللا ويخذلهم وبمحصنًا ويمحقهم حتى بلغ الكتاب بناديهم أجله  "  فقطع دابر القوم الذين 
   .ظلموا والحمد هللا رب العالمين  "  
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فإن الذي حمله على االختصار في هذا الكتاب إنما هو آونه إلى السلطان الذي من شانه اختصار المكاتبات التي تكتب إليه 
ان إلى غيره فإنه يتعين فيه وأما مساواة اللفظ للمعنى فإنه يصلح لمخاطبة األآفاء والنظراء بخالف ما لو آتب به عن السلط
   . والطبقة الوسطى من الرؤساء

   . فكما أن هذه المرتبة متوسطة بين طرفي اإليجاز واإلطناب آذلك يجب أن تخص بها الطبقة الوسطى من الناس

ومرادفتها على المعنى في المكاتبة إلى ملك مصروف الهمة إلى أمور آثيرة متى أما لو استعمل آاتب تريد األلفاظ   : قال
   . انصرف منها إلى غيرها دخلها الخلل لرتب آالمه في غير رتبه ودل على جهله بالصناعة

رؤوس األشهاد وآذا لو بنى على اإليجاز آتابًا يكتبه في فتح جليل الخطر حسن األثر يقرأ في المحافل والمساجد الجامعة على 
من العامة ومن يراد منه تفخيم شأن السلطان في نفسه ألوقع آالمه في غير موقعه ونزله في غير منزلته ألنه ال أقبح وال 

أسمج من أن يستنفر الناس لسماع آتاب قد ورد من السلطان في بعض عظائم أمور المملكة أو الدين فإذا حضر الناس آان 
أللفاظ واردًا مورد اإليجاز واالختصار لم يحسن موقعه وخرج من وضع البالغة لوضعه في الذي يمر على أسماعهم من ا

   . غير موضعه

وما ذآرته من األصول والقواعد التي تبنى عليها صنعة الكالم هو القدر الالزم الذي ال يسع الكاتب الجهل بشيء منه   : قلت
   . وال يسمح بإخالء آتاب مصنف في هذا الفن منه

ا المتممات التي يكمل بها الكاتب من المعرفة بعلوم البالغة ووجوه تحسين الكالم من المعاني والبيان والبديع فإن فيها آتبًا أم
مفردة تكاد تخرج عن الحصر واإلحصاء فاقتضي الحال من المتقدمين للتصنيف في هذا الفن أن قد قصروا تصانيفهم على 

ء الدين بن األثير في المثل السائر وأبي هالل العسكري في الصناعتين والشيخ شهاب علوم البالغة وتوابعها آالوزير ضيا
الدين محمود الحلبي في حسن التوسل آما تقدمت اإلشارة إليه في مقدمة الكتاب فليطلب ذلك من مظانه من هذه الكتب وغيرها 

ة أو يكون في المصنف الواحد منه النبذة غير إذ هذا الكتاب إنما يذآر فيه ما يشق طلبه من آتب متفرقة وتصانيف متعدد
   . الكافية وال يجتمع منه المطلوب إال من آشف الكثير من المصنفات المتفرقة في الفنون المختلفة

   . الفصل الثالث من الباب األول من المقالة األولى في معرفة األزمنة واألوقات من األيام والشهور والسنين على اختالف األمم فيها  

   . ومعرفة أعياد األمم  . والطرق الموصلة إليها . وتفاصيل أجزائها

وفيه أربعة أطراف الطرف األول في األيام وفيه ست جمل الجملة األولى وبيان ابتداء الليل والنهار وقد اختلف الناس في 
زمان جامع لليل والنهار مدته ما بين  المذهب األول وهو مذهب أهل الهيئة أن اليوم عبارة عن  : مدلول اليوم على مذهبين

مفارقة الشمس نصف دائرة عظيمة ثابتة الموضع بالحرآة األولى إلى عودها إلى ذلك النصف بعينه وأظهر هذه الدوائر األفق 
   . وفلك نصف النهار

ختالف دوائره في والحذاق من المنجمين يؤثرون فلك نصف النهار على األفق بسهولة تحصل بذلك في بعض أعمالهم ألن ا
سائر األوقات اختالف واحد وبعضهم يؤثر استعمال األفق ألن الطلوع منه والغروب فيه أظهر للعيان وهو الموافق لما نحن 

   . فيه

ثم منهم من يقدم الليل فيفتتح اليوم بغروب الشمس ويختم بغروبها من اليوم القابل وعلى ذلك عمل المسلمين وأهل الكتاب وهو 
   . عرب ألن شهورهم مبنية على مسير القمر وأوائلها مقدرة برؤية الهاللمذهب ال

   . ومنهم من يقدم النهار على الليل فيفتتح اليوم بطلوع الشمس ويختم بطلوعها من اليوم القابل وهو مذهب الروم والفرس

ما في دائرة واحدة والدائرة ال يعلم لها ه  : ويحكى أن االسكندر سأل بعض الحكماء عن الليل والنهار أيهما قبل صاحبه فقال
   . أول وال آخر وال أعلى وال أسفل
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أنت طالق يوم يقدم فالن فقدم ليًال   : المذهب الثاني وهو مذهب الفقهاء أن اليوم عبارة عن النهار دون الليل حتى لو قال لزوجته
   . لم يقع الطالق على الصحيح

   . طبيعي وشرعي  : والنهار باعتبارينثم القائلون بذلك نظروا إلى الليل 

أما الطبيعي فالليل من لدن غروب الشمس واستتارها بحدبة األرض إلى طلوعها وظهورها من األفق والنهار من طلوع 
   . نصف قرص الشمس من المشرق إلى غيبوبة نصفها في األفق في المغرب وسائر األمم يستعملونه آذلك

وأما الشرعي :  فالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني وهو المراد بالخيط األبيض من قوله تعالى :   "  حتى يتبين لكم 
والنهار من الفجر الثاني إلى غروب الشمس وبذلك تتعلق األحكام الشرعية من  الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر  " 

   . والصالة وغيرهما الصوم

واعلم أن الشمس في الليل تكون غائبة تحت األرض فإذا قربت منا في حال غيبتها أحسنا بضيائها المحيط بظل األرض الذي 
هو الليل وهذا الضياء طليعة أمامها يطلع في السحر بياض مستطيل مستدق األعلى وهو الفجر الكاذب إذ ال حكم له في 

لسرحان النتصابه واستطالته ودقته ويبقى مدة ثم يزداد هذه الضوء إلى أن يأخذ طوًال وعرضًا وينبسط الشريعة ويشبه بذنب ا
في عرض األفق وهو الفجر الثاني ويسمى الصادق وعليه تترتب جميع األحكام الشرعية المتعلقة بالفجر وبعده يحمر األفق 

رض ويتبعه الطلوع وعند غروبها ينعكس الحكم في الترتيب القتراب الشمس وسطوع ضيائها على المدورات الغربية من األ
المتقدم فيبقى األفق محمرًا من جهة المغرب بعد الغروب ثم تزول الحمرة ويبقى البياض الذي هو نظير الفجر الصادق 

إلى أن يغيب ثم  وبالحمرة حكم صالة العشاء عند الشافعية وبالبياض حكمها عند الحنفية ثم يزداد البياض ضعفًا شيئًا فشيئًا
   . يتبعه البياض المستطيل المنتصب نظير الفجر الكاذب مدة من الليل ثم يذهب وهذا ال حكم له في الشرعيات

والهند ال يعدون الفجر وال الشفق من الليل وال من النهار ويجعلونهما قسمًا مستقًال وهذا في غاية البعد ألن اهللا تعالى قسم 
   . ولم يذآر معهما سواهماالزمان إلى ليل ونهار 

   . القسم األول ما يستوي فيه الليل والنهار أبدًا  : الجملة الثانية في اختالف الليل والنهار واعلم أن البالد والنواحي على قسمين

هي أن ال يختلفان بزيادة وال نقصان وذلك في البالد التي ال عرض لها وهي ما مر عليه خط االستواء والعلة في التساوي 
أصحاب الهيئة لما توهموا أن بين قطبي فلك البروج دائرة عظمى تقسم سطح السماء نصفين على السواء وسموها دائرة معدل 

النهار وتوهموا أيضًا في موازاتها دائرة أخرى تقسم سطح األرض نصفين وسموها دائرة االستواء وخط االستواء وآل بلد 
النقسام الكرة فيه وطلوع الشمس أبدًا على رؤوس ساآنيه وميلها في ناحيتي الشمال يمر عليه هذا الخط ال عرض له وذلك 

والجنوب بقدر واحد ودوائر األوقات تقطع جميع الدوائر الموازية لدائرة معدل النهار بنصفين نصفين فيكون قوس النهار وهو 
الذي من غروب الشمس إلى طلوعها فيكون الليل الزمان الذي من طلوع الشمس إلى غروبها مساويًا لقوس الليل وهو الزمان 

   . والنهار متساويين أبدًا في هذه المواضع في جميع السنة

القسم الثاني ما يختلف فيه الليل والنهار في السنة باالستواء والزيادة والنقصان وهي البالد ذوات العروض والعلة في الزيادة 
تواء إلى الشمال تميل في آل موضع منها دائرة معدل النهار إلى الجنوب والنقصان أن المواضع التي تميل عن خط االس

   . وتنحط الشمس ويرتفع القطب الشمالي من األفق ويصير للبلد عرض بحسب ذلك االرتفاع وتقدر بعده عن الخط

ق األرض من قسميها أعظم وإذا مالت الدائرة قطعت اآلفاق آل دائرة من الدوائر الموازية لها بقطعتين مختلفتين فيكون ما فو
من الذي تحتها ألن القطب لما ارتفع ارتفعت الدوائر الشمالية فظهر من آل واحدة أآثر من نصفها وانحط مدار الشمس عن 
سمت الرأس إلى جهة الجنوب فبعد مشرق الصيف عن مشرق الشتاء فطال النهار وقصر الليل وآلما زاد ارتفاع القطب في 

ف الذي هو بين هذه القطع إلى أن تكون نهاية األطوال حيث يكون ارتفاع القطب اثنتي عشرة درجة األقاليم زاد االختال
ونصفًا وربعًا وهو أول المعمور اثنتي عشرة ساعة ونصفًا وربعًا وحيث يكون ارتفاعه تسعًا وعشرين درجة وهو آخر اإلقليم 

الثًا وثالثين درجة ونصفًا وهو آخر اإلقليم الثالث أربع عشرة الثاني ثالث عشرة ساعة ونصفًا وربعًا وحيث يكون ارتفاعه ث
ساعة وربعًا وحيث يكون ارتفاعه تسعًا وثالثين درجة وهو آخر اإلقليم الرابع أربع عشرة ساعة ونصفًا وربعًا وحيث يكون 

ون ارتفاعه سبعًا وأربعين ارتفاعه ثالثًا وأربعين درجة ونصفًا وهو آخر اإلقليم الخامس خمس عشرة ساعة وربعًا وحيث يك
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درجة وهو آخر اإلقليم السادس خمس عشرة ساعة ونصفًا وربعًا وحيث يكون ارتفاعه خمسين درجة وآخر اإلقليم السابع ست 
   . عشرة ساعةوربعًا

ن يلتقيا في وال يزال اختالف مطالع البروج يزداد باإلمعان في الشمال ويتسع شرقًا المتقلبين ويتقاربان مع مغربيهما إلى أ
العرض المساوي لتمام الميل األعظم وهو حيث يكون ارتفاع القطب ستًا وستين درجة وفي هذا الموضع يكون قطب فلك 

البروج في دوره يمر على سمت الرؤوس ويكون أول السرطان فقط ظاهرًا فوق األرض أبدًا ومدار أول الجدي فقط غائبًا أبدًا 
   . عًا وعشرين ساعة ال ليل فيهفيكون مقدار النهار األطول أرب

ويعرض في هذه المواضع عند موازاة قطب فلك البروج سمت الرؤوس أن دائرة فلك البروج تنطبق حينئذ على دائرة األفق 
   . فيكون أول الحمل في المشرق وأول الميزان في المغرب وأول السرطان في األفق الشمالي وأول الجدي في األفق الجنوبي

قطب فلك البروج واألفق نصفين وارتفع النصف الشرقي من فلك البروج وانخفض النصف الغربي فيطلع حينئذ  فإذا صار
   . ستة بروج دفعة واحدة وهي من أول الجدي إلى آخر الجوزاء

   . وآذلك تغرب الستة الباقية دفعة واحدة

ا بين النصف من الجوزاء إلى النصف من السرطان وحيث يكون ارتفاع القطب سبعًا وستين درجة وربعًا فهناك يكون مدار م
ظاهرًا في األرض أبدًا وما بين النصف من القوس إلى النصف من الجدي غائبًا أبدًا فيكون مقدار شهر من شهور الصيف 

بعًا من الشتاء ليًال نهارًا آله ال ليل فيه وشهر من الشتاء ليًال آله ال نهار فيه والعشرة األشهر الباقية ن السنة آل يوم وليلة أر
   . آله ال نهار فيه والعشرة األشهر الباقية من السنة آل يوم وليلة أربعًا وعشرين ساعة

وحيث يكون ارتفاع القطب تسعًا وستين درجة ونصفًا وربعًا فهناك يكون مدار برجي الجوزاء والسرطان ظاهرًا فوق األرض 
بدًا ولذلك يكون مقدار شهرين من الصيف نهارًا آله وشهرين من الشتاء ليًال ومدار برجي القوس والجدي غائبًا تحت األرض أ

   . آله

وحيث يكون ارتفاع القطب ثالثًا وسبعين درجة يكون ما بين النصف من الثور إلى النصف من األسد ظاهرًا أبدًا واألجزاء 
   . وثالثة أشهر من الشتاء ليًال آلهالنظيرة لها غائبة أبدًا فيكون مقدار ثالثة أشهر من الصيف نهارًا آله 

وحيث يكون ارتفاع القطب ثماني وسبعين درجة ونصفًا فهناك يكون مدار الثور والجوزاء والسرطان ظاهرًا أبدًا والبروج 
   . النظيرة لها غائبة أبدًا فيكون أربعة أشهر من الصيف نهارًا آله وأربعة أشهر من الشتاء ليًال آله

اع القطب أربعًا وثمانين درجة فهناك يكون مدار ما بين النصف من الحمل إلى النصف من السنبلة ظاهرًا وحيث يكون ارتف
   . أبدًا والبروج النظيرة لها غائبة أبدًا فيكون خمسة أشهر من الصيف نهارًا آله وخمسة أشهر من الشتاء ليًال آله

ومما يعرض في هذه المواضع التي تقدم ذآرها أنه إذا آان قطب فلك البروج في دائرة نصف النهار مما يلي الجنوب آان 
أول الحمل في المشرق وأول الميزان في المغرب وتكون البروج الشمالية ظاهرة أبدًا فوق األرض الجنوبية غائبة تحتها 

ين الجدي والسرطان منكوسًا فيطلع الثور قبل الحمل والحمل قبل الحوت وهناك يطلع ما له طلوع من آخر الفلك فيما ب
   . والحوت قبل الدلو وآذلك تغرب نظائرها منكوسة

وحيث يكون ارتفاع القطب تسعين درجة فيصير على سمت الرأس فهناك تكون دائرة معدل النهار منطبقة على األفق أبدًا 
يكون نصف السماء الشمالي عن معدل النهار ظاهرًا أبدًا فوق األرض والنصف ويكون دور الفلك رحويًا موازيًا لألفق و

الجنوبي غائبًا تحتها فلذلك إذا آانت الشمس في البروج الشمالية آنت طالعة تدور حول األفق ويكون أآثر ارتفاعها عنه 
ون السنة هناك يومًا واحدًا ستة أشهر ليًال بمقدار ميلها عن معدل النهار وإذا آانت في البروج الجنوبية آانت غائبة أبدًا فتك

   . وستة أشهر نهارًا وال يكون لها طلوع وال غروب
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فظهر من هذا أن حرآة الفلك بالنسبة لآلفاق إما دوالبية وهي في خط االستواء وإما حمائلية وهي في اآلفاق المائلة عنه وإما 
الجملة الثالثة في معرفة   ! ى سمت الرأس فسبحان من أتقن ما صنعرحوية وهي في المواضع التي ينطبق فيها قطب العالم عل

زيادة الليل والنهار ونقصانها بتنقل الشمس في البروج أما السريعة فحرآة فلك الكل بها في اليوم والليلة من المشرق إلى 
   . المغرب ومن المغرب إلى المشرق وتسمى الحرآة اليومية

ك البروج في سنة شمسية من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب ولتعلم أن جهة أما الحرآة البطيئة فقطعها فل
   . المشرق وجهة المغرب ال تتغيران في أنفسهما بل جهة المشرق واحدة وآذلك جهة المغرب وإن اختلفت مطالعهما

إال أن الشمس لها غاية ترتفع إليها في أي جهة الشروق وجهة الغروب في الجملة   " رب المشرق والمغرب   "   : قال تعالى
الشمال ولتلك الغاية مشرق ومغرب وهو مشرق الصيف ومغربه ومطلعها حينئذ بالقرب من مطلع السماك الرامح ولها غاية 

وهو مشرق الشتاء ومغربه ومطلعها حينئذ القرب من مطلع بطن   : تنحط إليها في الجنوب ولتلك الغاية أيضًا مشرق ومغرب
وبين هاتين الغايتين مائة  العقرب وهذان المشرقان والمغربان هما المراد بقوله تعالى :   "  رب المشرقين ورب المغربين  " 

ب في مغرب وثمانون مشرقًا ويقابلها مائة وثمانون مغربًا ففي آل يوم تطلع من المشرق غير الذي تطلع فيه باألمس وتغر
   . غير الذي تغرب فيه باألمس

ونقطة الوسط بين هاتين الغايتين وهي التي يعتدل فيها الليل والنهار يسمى  وذلك قوله تعالى :   "  رب المشارق والمغارب  " 
   . نئذ بالقرب ن مطلع السماك األعزلمطلع الشمس فيها مشرق االستواء ومغرب االستواء ومطلعها حي

والمعنى في ذلك أن الشمس في المبدإ األول   : وقد قسم علماء الهيئة ما بين غاية االرتفاع وغاية الهبوط اثني عشر قسمًا قالوا
جة ثم قسمت لما سارت مسيرها الذي جعله اهللا خاصًا بها قطعت دور الفلك التاسع في ثلثمائة وستين جزءًا وسموا آل جزء در

هذه الدرج إلى اثني عشر قسمًا على عدد شهور السنة وسموا آل قسم منها برجًا وجعلوا ابتداء األقسام من نقطة االعتدال 
العتدال الليل والنهار عند مرور الشمس بهذه النقطة ووجدوا في آل من قسم هذه األقسام نجومًا تتشكل منها صورة   : الربيعي

سم باسم الصورة التي وجدوها عليه وآان القسم األول الذي ابتدأوا به نجومًا إذا جمع متفرقها تشكلت من الصور فسموا آل ق
   . صورة حمل فسموها الحمل وآذلك البواقي

وذلك في أول ما رصدوا وقد انتقلت الصور عن أمكنتها على ما زعموا فصار مكان الحمل الثور   : قال صاحب مناهج الفكر
   . رأي بطليموس في ثالثة آالف سنة وعلى رأي المتأخرين في ألفي سنةوهي تنتقل على 

إذا علمت ذلك فاعلم أن الدورة الفلكية في العروض الشمالية تنقسم إلى ثلثمائة وستين درجة آما تقدمت اإلشارة إليه والسنة 
الثون يومًا وتوزع عليها الخمسة أيام ثلثمائة وستون يومًا منقسمة على االثني عشر برجًا المتقدم ذآرها لكل برج منها ث

والربع يوم والليل والنهار يتعاقبان بالزيادة والنقصان بحسب سير الشمس في تلك البروج فما نقص من أحدهما زيد في اآلخر 
وذلك أنها إذا حلت في رأس الحمل وهي آخذة في االرتفاع إلى جهة الشمال وذلك في السابع عشر من برمهات من شهور 

بط ويوافقه الحادي والعشرون من آذار من شهور السريان وهو مارس من شهور الروم والرابع والعشرون من حردادماه الق
من شهور الفرس اعتدل الليل والنهار فكان آل واحد منها مائة وثمانين درجة وهو أحد االعتدالين في السنة ويسمى االعتدال 

ار فيه في آل يوم نصف درجة وينقص الليل آذلك فتكون زيادة النهار فيه لمدة الربيعي لوقوعه أول زمن الربيع فيزيد النه
ثالثين يومًا خمس عشرة درجة ونقص الليل آذلك ويصير النهار بآخره على مائة وخمس وتسعين درجة والليل على مائة 

   . وخمس وستين درجة

ل آذلك فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثالثين يومًا عشر ثم تنقل إلى الثور فيزيد النهار فيه آل يوم ثلث درجة وينقص اللي
   . درجات ونقص الليل آذلك ويصير النهار بآخره على مائتين وخمس درجات والليل على مائة وخمس وخمسين درجة

يومًا خمس  ثم تنقل إلى الجوزاء فيزيد النهار فيها آل يوم سدس درجة ونقص الليل آذلك فتكون زيادة النهار فيها لمدة ثلثين
درجات ونقص الليل آذلك ويصير النهار آخرها على مائتين وعشر درجات والليل على مائة وخمسين درجة وذلك غاية 

   . ارتفاعها في جهة الشمال

   . وهذا ويسمى سير الشمس في هذه البروج الثالثة شماليًا صاعدًا لصعودها في جهة الشمال
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اجعة إلى جهة الجنوب ويسمى ذلك المنقلب الصيفي وذلك في العشرين من بؤنة من ثم تنقل الشمس إلى السرطان وتكرر ر
شهور القبط ويبقى من حزيران من شهور السريان ويونيه من شهور الروم خمسة أيام وحينئذ يأخذ الليل في الزيادة والنهار 

النهار فيه لمدة ثالثين يومًا خمس  في النقصان فينقص النهار فيه في آل يوم سدس درجة ويزيد الليل آذلك فيكون نقص
   . درجات وزيادة الليل آذلك ويصير النهار بآخره على مائتين وخمس درجات والليل على مائة وخمس وخمسين درجة

ثم تنقل إلى األسد فينقص النهار فيه آل يوم ثلث درجة فيكون نقص النهار فيه لمدة ثالثين يومًا عشر درجات وزيادة الليل 
   . صير النهار بآخره على مائة وخمس وتسعين درجة والليل على مائة وخمس وستين درجةآذلك وي

ثم تنقل إلى السنبلة فينقص النهار فيها آل يوم نصف درجة ويزيد الليل آذلك فيكون نقص النهار فيها لمدة ثالثين يومًا خمس 
ين درجة والليل آذلك فيستوي الليل والنهار ويسمى عشرة درجة وزيادة الليل آذلك ويصير النهار بآخرها على مائة وثمان

لوقوعه في أول الخريف ويسمى سير الشمس في هذه البروج الثالثة شماليًا هابطًا لهبوطها في الجهة   : االعتدال الخريفي
   . الشمالية

النقص والليل في الزيادة ثم تنقل إلى الميزان في الثامن عشر من توت من شهور القبط وهي آخذة في الهبوط والنهار في 
فينقص النهار فيه آل يوم نصف درجة ويزيد الليل آذلك فيكون نقص النهار فيه لمدة ثالثين يومًا خمس عشرة درجة وزيادة 

   . الليل آذلك ويصر النهار بآخره على مائة وخمس وستين درجة الليل على مائة وخمس وتسعين درجة

في آل يوم ثلث درجة ويزيد الليل آذلك فيكون نقص النهار فيه لمدة ثالثين يومًا عشر ثم تنقل إلى العقرب فينقص النهار 
   . درجات وزيادة الليل آذلك ويصير النهار بآخره على مائة وخمس وخمسين درجة والليل على مائتين وخمس درجات

قص النهار فيه لمدة ثالثين يومًا خمس ثم تنقل إلى القوس فينقص النهار فيه آل يوم سدس درجة ويزيد الليل آذلك فيكون ن
درجات وزيادة الليل آذلك ويصير النهار بآخره على مائة وخمسين درجة والليل على مائتين وعشر درجات وهو أقصر يوم 

   . في السنة وأطول ليلة في السنة وذلك غاية هبوطها في الجهة الجنوبية

   . هبوطها في الجهة الجنوبيةويسمى سير الشمس في هذه البروج جنوبيًا هابطًا ل

ثم تنقل إلى الجدي في السابع عشر من آيهك وتكر رجاجة فتأخذ في االرتفاع ويأخذ النهار في الزيادة والليل في النقصان 
   . فيزيد النهار فيه آل يوم سدس درجة

آذلك ويصير النهار بآخره على مائة وينقص الليل آذلك فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثالثين يومًا خمس درجات ونقص الليل 
   . وخمس وخمسين درجة والليل على مائتين وخمس درجات

ثم تنقل إلى الدلو فيزيد النهار فيه آل يوم ثلث درجة وينقص الليل آذلك فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثالثين يومًا عشر درجات 
   . درجة والليل على مائة وخمس وتسعين درجة ونقص الليل آذلك ويصير النهار بآخره على مائة وخمس وستين

ثم تنقل إلى الحوت فيزيد النهار فيه آل يوم نصف درجة وينقص الليل آذلك فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثالثين يومًا خمس 
وهو رأس عشرة درجة ونقص الليل آذلك ويصير النهار بآخره على مائة وثمانين درجة والليل آذلك فيستوي الليل والنهار 

   . الحمل وقد تقدم

ويسمى سير الشمس في هذه البروج الثالثة جنوبيًا صاعدًا لصعودها في الجهة الجنوبية وهذا شأنها إلى أن يرث اهللا األرض 
   . ومن عليها وهو خير الوارثين

   . الف ذلك واهللا أعلموهذا العمل إنما هو في مصر وأعمالها فإذا اختلفت العروض آان األمر في الزيادة والنقصان بخ

إذا أردت أن تعرف الشمس في أي برج من البروج وآم قطعت منه في أي وقت شئت فأقرب الطرق في ذلك أن تعرف   : تنبيه
   . الشهر الذي أنت فيه من شهور القبط وتعرف أمسه
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شمس وآخره غروبها والنهار الشرعي أوله في بيان ما يعرف به ابتداء الليل والنهار وقد تقدم أن النهار الطبيعي أوله طلوع ال
طلوع الفجر الثاني وآخره غروب الشمس فيخالفه في االبتداء ويوافقه في االنتهاء وطلوع الشمس وغروبها ظاهر يعرفه 

ليه وهو الثاني وع  : وهو األول وصادق  : الخاص والعام أما الفجر فإن أمره خفي ال يعرفه آل أحد وقد تقدم انقسامه إلى آاذب
التعويل في الشرعيات فيحتاج إلى موضح يوضحه ويظهره للعيان وقد جعل المنجمون وعلماء الميقات له نجومًا تدل عليه 

بالطلوع والغروب والتوسط وهي منازل القمر وعدتها ثمان وعشرون منزلة وهي الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة 
بهة والخرتان والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانان واإلآليل والقلب والشولة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والج

   . والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد األخبية والفرغ المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت

سترته وأخفته عن العيون فصار يظهر والمعنى في ذلك أن الشمس إذا قربت من آوآب من الكواآب الثابتة أو المتحرآة 
نهارًا ويختفي ليًال ويكون خفاؤه غيبة له وال يزال آذلك خافيًا إلى أن تبعد عنه الشمس بعدًا يمكن أن يظهر معه لألبصار وهو 

 عند أول طلوع الفجر فإن ضوء الشمس يكون ضعيفًا حينئذ فال يغلب نور الكوآب فيرى الكوآب في األفق الشرقي ظاهرًا
وحصة آل منزلة من هذه المنازل من السنة ثالثة عشر يومًا وربع سبع يوم ونصف ثمن سبع يوم على التقريب آما سيأتي 

على المنازل الثمانية والعشرين خص آل منزلة ما ذآر العدد والكسور ولما آان األمر آذلك جعل لكل منزلة ثالثة عشر يومًا 
ما فضل من الكسور على آل ثالثة عشر يومًا بعد انقضاء أيام المنازل الثمانية  وهي ثالث عشرة درجة من درج الفلك وجمع

والعشرين فكان يومًا وربعًا فجعل يومًا في المنزلة التي توافق آخر السنة وهي الجبهة فكان حصتها أربعة عشر يومًا وبقي 
المذآورة تطلع مع الفجر منها أربعة عشر يومًا ربع يوم ونسيء أربع سنين حتى صار يومًا فزيد أيضًا فكانت آواآب المنازل 

   . ثالث سنين وفي السنة الرابعة تطلع بالفجر خمس عشر يومًا

فأما الشرطان وهما المنزلة األولى فأول طلوعهما بالفجر في الثالث والعشرين من برمودة من شهور القبط وهو الثامن عشر 
   . من نيسان من شهور السريان

و المنزلة الثانية فأول طلوعه بالفجر في السادس من بشنس من شهور القبط وهو أول يوم من أيار من شهور وأما البطين وه
   . السريان

وأما الثريا وهي المنزلة الثالثة فأول طلوعها بالفجر في التاسع عشر من بشنس من شهور القبط وهو الرابع عشر من أيار من 
   . شهور السريان

لمنزلة الرابعة فطلوعها بالفجر في الثاني من بؤنة من شهور القبط وهو السادس والعشرون من أيار من وأما الدبران وهو ا
   . شهور السريان

وأما الهقعة وهي المنزلة الخامسة فأول طلوعها بالفجر في الخامس عشر من بؤنة من شهور القبط وهي التاسع من حزيران 
   . من شهور السريان

منزلة السادسة فأول طلوعها بالفجر في الثامن والعشرين من بؤنة من شهور القبط وهو الثاني والعشرون وأما الهنعة وهي ال
   . من حزيران من شهور السريان

وأما الذراع وهو المنزلة السابعة فأول طلوعه بالفجر في الحادي عشر من أبيب من شهور القبط وهو الثامن عشر من تموز 
   . من شهور السريان

ا النثرة وهي المنزلة الثامنة فأول طلوعها بالفجر في الرابع والعشرين من أبيب من شهور القبط وهو الثامن عشر من وأم
   . تموز من شهور السريان

وأما الطرف وهو المنزلة التاسعة فأول طلوعه بالفجر في السابع من مسرى من شهور القبط وهو اليوم اآلخر من تموز من 
   . شهور السريان
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وأما الجهة وهي المنزلة العاشرة فأول طلوعها بالفجر في العشرين من مسرى من شهور القبط وهو الثالث عشر من آب من 
   . شهور السريان

وأما الخرتان وهو المنزلة الحادية عشرة فأول طلوعه بالفجر في الرابع من أيام النسيء القبطي وفي السنة الكبيسة في 
   . والعشرون من آب من شهور السريانالخامس منه وهو السابع 

وأما الصرفة وهي المنزلة الثانية عشرة فأول طلوعها بالفجر في الثامن عشر من توت من شهور القبط وهو التاسع من أيلول 
   . من شهور السريان

القبط وفي الثاني وأما الغواء وهي المنزلة الثالثة عشرة فأول طلوعها بالفجر في الخامس والعشرين من توت من شهور 
   . والعشرين من أيلول ن شهور السريان

وأما السماك وهي المنزلة الرابعة عشرة فأول طلوعها بالفجر في الثامن من بابه من شهور القبط وهو الخامس من تشرين 
   . األول من شهور السريان

عشرين من باه من شهور القبط وهو الثامن عشر وأما الغفر وهي المنزلة الخامسة عشرة فأول طلوعها بالفجر في الحادي وال
   . من تشرين األول من شهور السريان

وأما الزبانان وهما المنزلة السادسة عشرة فأول طلوعهما بالفجر في الرابع من هاتور من شهور القبط وهو آخر يوم من 
   . تشرين األول من شهور السريان

أول طلوعه بالفجر في السابع عشر من هاتور من شهور القبط وهو الثالث عشر من وأما اإلآليل وهو المنزلة السابعة عشرة ف
   . تشرين الثاني من شهور السريان

وأما القلب وهو المنزلة الثامنة عشرة فأول طلوعها بالفجر في آخر يوم من هاتور من شهور القبط وهو السادس والعشرين 
   . من تشرين الثاني من شهور السريان

لشولة وهي المنزلة التاسعة عشرة فأول طلوعها بالفجر في الثالث عشر من آيهك من شهور القبط وهو التاسع من وأما ا
   . آانون األول شهور السريان

وأما النعائم وهي المنزلة العشرون فأول طلوعها بالفجر في السادس والعشرين من آيهك من شهور القبط وهو الثاني 
   . من شهور السريان والعشرون من آانون األول

وأما البلدة وهي المنزلة الحادية والعشرون فأول طلوعها بالفجر في التاسع من طوبه من شهور القبط وهو الرابع من آانون 
   . الثاني من شهور السريان

ور القبط وهو وأما سعد الذابح وهو المنزلة الثانية والعشرون فأول طلوعها بالفجر في الثاني والعشرين من طوبه من شه
   . السابع عشر من آانون الثاني من شهور السريان

وأما سعد بلع وهو المنزلة الثالثة والعشرون فأول طلوعها بالفجر في الخامس من أمشير من شهور القبط وهو الثالثون من 
   . آانون اآلخر من شهور السريان

ها بالفجر في الثامن عشر من أمشير من شهور القبط وهو الثاني وأما سعد السعود وهو المنزلة الرابعة والعشرون فأول طلوع
   . عشر من شباط من شهور السريان
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وأما سعد األخبية وهو المنزلة الخامسة والعشرون فأول طلوعها بالفجر أول يوم من برمهات من شهور القبط وهو الخامس 
   . والعشرون من شباط من شهور السريان

المنزلة السادسة والعشرون فأول طلوعها بالفجر في الرابع عشر من برمهات من شهور القبط وهو  وأما الفرغ المقدم وهو
   . السابع من آذار من شهور السريان

وأما الفرغ المؤخر وهو المنزلة السابعة والعشرون فأول طلوعها بالفجر في السابع والعشرين من برمهات من شهور القبط 
   . ار من شهور السريانوهو الثاني والعشرون من آذ

وأما بطن الحوت وهو المنزلة الثامنة والعشرون فأول طلوعها بالفجر في العاشر من برموده من شهور القبط وهو الخامس 
   . من نيسان من شهور السريان

ل بالفجر بحروف رمزها وقد نظم الشيخ آمال الدين حفيد الشيخ أبي عبد اهللا محمد القرطبي أبياتًا يعلم منها مطالع هذه المناز
تبيص تهكع   : للشهور واألعداد والكواآب وربما غلط بعض الناس فنسبها إلى الشيخ عبد العزيز الديريني رحمه اهللا وهي هذه

بحس بكأغ هدز هيزاء هلق آيجش آكون برز وليس فيها من الحشوات قط سوى أواخر النظم فافهم شرحها لتعز وبيان آل 
من آل آلمة اسم للشهر الذي تطلع فيه تلك المنزلة والحرف اآلخر منها اسم المنزلة وما بين اآلخر ذلك أن الحرف األول 

واألول عدد ما مضى من الشهر بحساب الجمل مثال ذلك التاء من تبيص آناية عن توت والصاد منها آناية عن الصرفة 
شرة والباء باثنتين فكأنه قال في الثاني عشر من توت تطلع والياء والباء اللذان بينهما عددهما بالجمل اثنا عشر إذ الياء بع

   . منزلة الصرفة بالفجر وآذلك البواقي إال أنه ال عبرة بأواخر البيتين وهي برز في البيت األول ورمز في البيت الثاني

تلز تجيء توآق آطش آبكن تهس تحيع   : ونظم اإلمام محب الدين جار اهللا الطبري أبياتًا آذلك على شهور السريان وهي هذه
نزول آدب آويذ آلب شبيس شهكح أزيم أبكم ألول نهب نحيش أآب أوآد حطت حبكة صجول والحال في هذه الكلمات من 
أوائل األبيات وأواخرها وأوساطها آالحال في األبيات المتقدمة فالتاء من تهس إشارة لتشرين األول والسين إشارة للسماك 

   . في الخامس من تشرين األول يطلع السماك وعلى هذا الترتيب في البواقيوالهاء بينهما بخمسة ف

واعلم أن هذه المنازل ال تزال أربع عشرة منزلة منها ظاهرة فوق األرض في نصف الفلك وأربع عشر منزلة منها خافية 
دة في األفق الشرقي غربت تحت األرض في نصف الفلك وهي مراقبة بعضها لبعض الستواء مقادير أبعادها فإذا طلعت واح

   . واحدة في األفق الغربي وآانت أخرى متوسطة في وسط الفلك فهي آذلك أبدًا

والقاعدة في معرفة ذلك أنك تبتدئ بأية منزلة شئت وتعد منها ثمانية من الطالع فالثامنة هي المتوسطة والخامسة عشرة هي 
والغارب الغفر وآذلك في جميع المنازل وفي مراقبة الطالع منها للغارب الغاربة فإذا آان الطالع الشرطين فالمتوسط النثرة 

آم أمالوا من ناطح   : يقول بعض الشعراء مقيدًا لها على الترتيب بادئًا بطلوع النطح وهو الشرطان وغروب الغفر حينئذ
ا هقعوا شولة وهنعوا نعامًا بعد ما ذرعوا باعتفار وأحالوا على البطين الزباني والثريا تكللت فرأينا ال قلب منها يشعر الدبران

البالد زمانا نثروا ذبحهم بطرف بليع جبهة السعد في خرات خبانا فانصرفنا وفي المقدم عوا آخرًا والسماك مد رشانا وقال 
يال والنثر يذبح والقلب للدبران خل عاذر من أجل هقعة شولة ما قيال تهوى الهنيعة للنعائم مثل ما ينوي الذراع لبلدة ترج  : آخر

عند طرف بلوعه ولجبهة سعد غدا منقوال ولزبرة وسط الخباء إقامة فاصرف مقدم ذآرها تعجيال يهوي المؤخران إن سماك 
مرة مد الرشا لجيده تنكيال وقد نظم صاحبنا الشيخ إبراهيم الدهشوري الشهير بالسهروردي أرجوزة ذآر فيها الطالع ثم 

بطينها نور الزبانين خلع فناعس   : ط ثم الوتد وهو الذي يقابله تحت األرض في بيت ثان قالالغارب في بيت وبعده المتوس
الطرف رمى سعد بلع ثريا مع اإلآليل بالوقود تنور الجبهة في السعود والدبران القلب منه يخفق فالخرتان للخباء يطرق 

بعوة بالفرغ قد تأخرت رمى الذراع بلدة أصابها سماك  وهقعة شولتها منهزمه وصرفة بفرغها مقدمه وهنعة منها النعائم نفرت
لما آان الفلك متحرآًا حرآات متعددة يتلو بعضها بعضًا   : بطن الحوت ما أصابها في ساعات الليل والنهار قال أصحاب الهيئة

ربع المعورة وتارة جعل مقدار آل حرآة منها يومًا ولما آانت الشمس في حرآة من هذه الحرآات تارة تكون ظاهرة ألهل ال
مستترة عنهم بحدبة األرض انقسم لذلك مقدار تلك الحرآة إلى الليل والنهار فالنهار عبارة عن الوقت الذي تظهر فيه الشمس 
على ساآن ذلك الموضع من المعمور والليل عبارة عن الوقت الذي تخفى عنهم فيه فإنه يوجد وقت الصبح في موضع وقت 

ر وفي موضع آخر وقت الظهر وفي موضع آخر وقت المغرب وفي موضع آخر وقت نصف طلوع الشمس في موضع آخ
   . الليل
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ولما آانت منطقة البروج مقسومة إلى اثني عشر برجًا وآل برج إلى ثالثين درجة وآانت الشمس تقطع هذه المنطقة بحرآة 
اثني عشر جزءًا وجعل قسط آل جزء منها خمس  فلك الكل لها في زمان اليوم الجامع لليل والنهار قسم آل واحد منهما إلى

   . عشرة درجة وسمي ساعة

  : ثم لما آان الليل والنهار يزيد أحدهما على اآلخر ويتساويان في االعتدالين على ما مر اضطر إلى أن تكون الساعات نوعين
   . مستوية وتسمى المعتدلة وزمانية وتسمى المعوجة

لليل والنهار وتتفق مقاديرها بحسب طول النهار وقصره فإنه إن طال آانت ساعاته أآثر وإن فالمستوية تختلف أعدادها في ا
قصر آانت ساعاته أقل مقدار آل ساعة منه خمس عشرة درجة ال تزيد وال تنقص والمعوجة تتفق أعدادها وتختلف مقاديرها 

آل واحدة منها نصف سدس الليل والنهار وهي في فإن زمان النهار طال أو قصر ينقسم أبادًا إلى اثنتي عشرة ساعة مقدار 
   . النهار الطويل أطول منها في القصي

والذي آانت العرب تعرفه من ذلك الزمانية دون المستوية فكانوا يقسمون آًال من الليل والنهار إلى اثنتي عشرة ساعة 
   . ووضعوا لكل ساعة من ساعات الليل والنهار أسماء تخصها

ليل فسموا األول منها الشاهد والثانية الغسق والثالثة العتمة والرابعة الفحمة والخامسة الموهن والسادسة القطع فأما ساعات ال
   . والسابعة الجوشن والثامنة الهتكة والتاسعة التباشير والحادية عشرة الفجر األول والثانية عشرة الفجر المعترض

والثانية البزوغ والثالثة الضحى والرابعة الغزالة والخامسة الهاجرة والسادسة  فأما النهار فسموا الساعة األولى منه الذرور
   . الزوال والسابعة الدلوك والثامنة العصر والتاسعة األصيل والعاشرة الصبوب والحادية عشرة الحدود والثانية عشرة الغروب

ثم الرأد ثم الضحى ثم المتوع ثم الهاجرة ثم األصيل ثم البكور ثم الشروق ثم اإلشراق   : وتروى عنهم على وجه آخر فيقال فيها
   . العصر ثم الطًَّفل بتحريك الفاء ثم العشي ثم الغروب ذآرهما ابن النحاس في صناعة الكتاب

ويقال إن أول من قسم النهار إلى اثنتي عشرة ساعة آدم عليه السالم وضمن ذلك وصية البنه شيث عليه   : قال في مناهج الفكر
   . سالم وعرفه ما وظف عليه آل ساعة من عمل وعبادة واهللا أعلمال

الجملة السادسة في أيام األسبوع وفيها أربعة مدارك المدرك األول في ابتداء خلقها وأصل وجودها وقد نطق القرآن الكريم 
   .  " لسموات واألرض في ستة أيام وهو الذي خلق ا  "   : بذآر ستة أيام منها على اإلجمال والتفصيل أما اإلجمال فقال تعالى

وأما التفصيل فقوله تعالى :   "  قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 
والمراد باألربعة األولى بما فيها من  ولألرض ائتيا طوعًا أو آرهًا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين  " 

جاء الشيطان فعقد تحت رأسه  إذا نام أحدآم  "   : اليومين المتقدمين ومثله في آالم العرب آثير ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم
فالمراد بقوله عقدتان   " ثالث عقد فإذا استيقظ فذآر اهللا تعالى انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت عقدتان فإذا صلى انحلت الثالثة 

خلق  عقدة والعقدة األولى وقد ظهر بذلك أن المراد من اآلية ستة أيام فقط وهو ما ورد به صريح اآليات في غير هذه اآلية أن
أن   : السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام وقد ورد ذلك مبينًا فيما رواه ابن جرير من رواية ابن عباس رضي اهللا عنهما

خلق اهللا األرض يوم األحد ويوم االثنين   "   : اليهود أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم تسأله عن خلق السموات واألرض فقال
اء وما فيهن من منافع وخلق يوم األربعاء المدائن والشجر والعمران والخراب فهذه أربعة أيام وخلق وخلق الجبال يوم الثالث

يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والمالئكة إلى ثالث ساعات بقيت منه وفي الثانية ألقى اآلفة 
  " سكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة على آل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة خلق آدم وأ

ثم استراح فغضب رسول اهللا صلى اهللا   : أصبت لو أتممت قالوا  : قالوا  " ثم استوى على العرش   "   : ثم ماذا قال  : قالت اليهود
قال الشيخ عماد  عليه وسلم غضبًا شديدًا فنزل  "  ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب  " 

وفيه غرابة وال ذآر في هذا الحديث ليوم السبت في أول الخلق وال في آخره نعم ثبت في صحيح   : الدين بن آثير في تفسيره
خلق اهللا التربة يوم   "   : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فقالأخذ رس  : مسلم من رواية أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه قال

السبت وخلق فيها الجبال يوم األحد وخلق الشجر يوم االثنين وخلق المكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث فيها 
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ت الجمعة فيما بين العصر إلى الليل الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعا
رواه بعضهم عن أبي هريرة عن آعب األحبار   : وهو من غرائب الصحيح وعلله البخاري في تاريخه فقال  : قال ابن آثير  " 

   . وهو أصح فقد ورد التصريح في هذا الحديث بذآر األيام السبعة ووقوع الخلق فيها

ن إسحاق أن هذا الحديث أولى من الحديث الذي قبله واستدل بأن الفراغ آان يوم الجمعة زعم محمد ب  : قال أبو جعفر النحاس
   . وخالفه غيره من العلماء الحذاق النظار

دليله دليل على خطئه ألن الخلق في ستة أيام يوم الجمعة منها آما صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم برواية الجماعة   : وقالوا
يام لكان الخلق في سبعة وهو خالف ما جاء به التنزيل على أن أآثر أهل العلم على حديث ابن عباس فتبين فلو لم يدخل في األ

   . أن االبتداء يوم األحد إذ آان اآلخر يوم الجمعة وذلك ستة أيام آما في التنزيل

فالخلق في ستة أيام وليس في التنزيل أنه ال  على أن الحديثين ليسا بمتناقضين ألنا إن عملنا على االبتداء باألحد  : قال أبو جعفر
   . يخلق بعدها شيئًا وإن عملنا على االبتداء بالسبت فليس في التنزيل أنه لم يخلق قبلها شيئًا

إذا علمت ذلك فقد حكى أبو جعفر النحاس أن مقدار آل يوم من أيام خلق السموات واألرض ألف سنة من أيام الدنيا وأنه آان 
ه عز وجل في خلق ذلك وخلق القلم الذي أمره بكتابة آل ما هو آائن إلى قيام الساعة يوم وهو ألف عام فصار من بين ابتدائ

إن مدة إقامة الخلق إلى قيام الساعة سبعة أيام آما آان   : ابتداء الخلق إلى انتهائه سبعة آالف عام وعليه يدل قول ابن عباس
   . الخلق في سبعة أيام

   . وهذا باب مداره على النقل دون اآلراء  : قال أبو جعفر

   . المدرك الثاني في أسمائها

ما نطقت به العرب المستعربة من ولد إسماعيل عليه السالم وجرى   : وقد اختلف في ذلك على ثالث روايات الرواية األولى
   . والجمعة والسبتوهو األحد واالثنان والثالثاء واألربعاء والخميس   : عليه االستعمال إلى اآلن

إن اهللا عز وجل خلق يومًا واحدًا فسماه األحد ثم خلق   "   : واألصل في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال
   .  " ثانيًا فسماه االثنين ثم خلق ثالثًا فسماه الثالثاء ثم خلق رابعًا فسماه األربعاء ثم خلق خامسًا فسماه الخميس 

   . ي هذه الرواية للجمعة والسبتوال ذآر ف

وقال جل وعز :   "   وقد ذآرهما اهللا تعالى في آتابه العزيز قال تعالى :   "  يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة  " 
   .  "إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا  

   . وسيأتيان في غير هذه الرواية عند ذآر االختالف فيما ابتدئ فيه الخلق منها

فاألحد بمعنى واحد ويقال بمعنى أول ورجحه النحاس وهو المطابق لتسمية الثاني باالثنين والثالث بالثالثاء وقيل أصله وحد 
لها وناة ويجمع في القلة على آحاد وأحدات وفي الكثرة على أحود وأوحاد ويحكى في جمعه بفتح الواو والحاء آما أن أناة أص

   . آأنه جمع الجمع  : أحد أيضًا قال النحاس

   . واالثنان بمعنى الثاني

ثن والجميع وقد حكى البصريون األ  : مضت أيام االثنين إال أن تقول ذوات قال  : وسبيله أال يثنى وأن يقال فيه  : قال النحاس
   . الثني

   . إن شئت أن تجمعه فكأنه مبني للواحد قلت أثانين  : وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب
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اليوم االثناُن فتضم النون   : إنما يجوز على حيلة بعيدة وهي أن يقال  : وحكى النحاس مثله عن آتاب الفراء في األيام وقال
   . افتصير مائل عمران فتثنيه وتجمعه على هذ

وقرأت على أبي إسحاق في آتاب   : وحكي عن الفراء أيضًا في جمع الكثرة أثان فتقول مضت أثاٍن مثل أسماء وأساٍم قال
   . سيبويه فيما حكاه اليوم الثني فتقول على هذا في الجمع األثناء

ز أثاليُث وآذا ثالثُث مثل جمع ثالثة ألن ويجو  : والثالثاء بمعنى الثالث ويجمع على ثالثاوات وحكى الفراء أثالث قال النحاس
مضت الثالثاء   : مضت الثالثاء على تأنيث مثل جمع ثالثة ألن ألفي التأنيث آالهاء وتقول فيه  : ألفي التأنيث آالهاء وتقول فيه

   . على تأنيث اللفظ ومضى على تذآير اليوم وآذا في الجمع تقول مضت ثالث ثالثاوات وثالثة ثالثاوات

ألربعاء بمعنى الرابع ويجمع على أربعاوات وآذا أرابيع والياء فيه عوض ما حذف فإن لم تعوض قلت أرابع وأجاز الفراء وا
   . أربعاءات مثل ثالثاءات ومنعه البصريون للفرق بين ألف التأنيث وغيرها

ورعفان ويقال أخمساء والخميس بمعنى الخامس ويجمع في القلة على أخمسة وفي الكثرة على خمس وخمسان آرعف 
   . آأنصباء وحكي عن الفراء في الكثرة أخامس

الجتماع الخلق فيه وهذا ظاهر في   : والجمعة بضم الميم وإسكانها ومعناها الجمع واختلف في سبب تسميته بذلك فقال النحاس
الجاهلية واحتج له بما حكاه أبو هالل  أن االسم آان بها قديمًا وقيل الجتماع الناس للصالة فيه ثم اختلف فقيل سميت بذلك في

أن أول من سمى الجمعة جمعة آعب بن لؤي جد النبي صلى اهللا عليه وسلم وذلك أنه جمع قريشًا   : العسكري في آتابه األوائل
   . وخطبهم فسميت جمعة وآانوا ال يعرفون قبل ذلك إال العروبة

إن لليهود يومًا يجتمعون فيه بعد آل ستة أيام وللنصارى آذلك   : قالواوقيل إنما سميت بذلك في اإلسالم وذلك أن األنصار 
فهلموا نجعل لنا يومًا نجتمع فيه نذآر اهللا تعالى ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم األحد للنصارى فاجعلوا يوم العروبة لنا 

ه يوم الجمعة الجتماعهم فيه فأنزل اهللا تعالى فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة األنصاري فصلى بهم يومئذ رآعتين وذآرهم فسمو
   . سورة الجمعة

   . إن يوم الجمعة آان يسمى بهذا االسم قبل أن يصلي األنصار الجمعة  : على أن السهيلي قد قال في الروض األنف

مهاجرًا نزل على بني  أما أول جمعة جمعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما حكاه صاحب األوائل فإنه لما قدم المدينة
عمرو بن عوف وأقام عندهم أيامًا ثم خرج يوم الجمعة عائدًا إلى المدينة فأدرآته الصالة في بني سالم بن عوف في بطن واد 

   . لهم فخطب وصلى بهم الجمعة

   . وتجمع على جمع وجمعات بالفتح والتسكين

رى أن السبت آخر أيام الجمعة وأنه ال خلق فيه على ما سيأتي والسبت ومعناه القطع بمعنى قطع فيه الخلق على رأي من ي
   . ذآره

   . وقول النحاس إنه مشتق من الراحة أيضًا ال عبرة به لمضاهاة قول اليهود فيه على ما سيأتي إن شاء اهللا تعالى

   . ُروحويجمع في القلة على أسبت وسبتات بالتحريك وفي الكثرة على ُسُبوت بضم السين مثل َقْرح وُق

وهو أنهم آانوا يسمون األحد األول ألنه أول   : ما يروى عن العرب العاربة من بني قحطان وجرهم األولى  : الرواية الثانية
أعداد األيام ويسمون االثنين أهون أخذًا من الهمون والهوينى وأوهد أيضًا أخذ من الوهدة وهي المكان المنخفض من األرض 

   . ألول في العددالنخفاضه عن اليوم ا

   . ويسمون الثالثاء ُجبارًا بضم الجيم ألنه جبر به العدد
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ويسمون األربعاء ُدبارًا بضم الدال المهملة ألنه دبر ما جبر به العدد بمعنى أنه جاء دبره ويسمون الخميس مؤنسًا يؤنس به 
اللهم   "   :  عليه وسلم يتبرك به وال يسافر إال فيه وقالولم يزل ذلك أيضًا في اإلسالم وآان النبي صلى اهللا  : لبرآته قال النحاس

ويسمون الجمعة الَعروبة بفتح العين مع األلف والالم وفي لغة شاذة َعروبة بغير ألف   " بارك ألمتي في بكورها يومن خمسها 
ن العظمة والشرف إذ لم يزل معظمًا أعرب إذا أبان والجواد أنه بي  : والم مع عدم الصرف ومعناه اليوم البين أخذًا من قولهم

عند أهل آل ملة وجاء اإلسالم فزاده تعظيمًا وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
   .  " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها   "   : صلى اهللا عليه وسلم قال

ويسمونه أيضًا حربة بمعنى أنه مرتفع عال آالحربة التي هي آالرمح آما يقال محراب الرتفاعه وعلو مكانته ويسمون السبت 
َشيارًا بفتح الشين المعجمة وآسرها مع الياء المثناة تحت أخذًا من شرت الشيء إذا استخرجته وأظهرته من مكانه إما بمعنى 

يها الخق على مذهب من يرى أنه آخر أيام األسبوع وأن ابتداء الخلق األحد وانتهاءه الجمعة أنه استخرج من األيام التي وقع ف
وإما بمعنى أنه ظهر أول أيام الجمعة على مذهب من يرى أنه أول الجمعة وآان ابتداء الخلق فيه وإلى هذه األسماء يشير 

أو التالي دبار فإن أفته فمونس أو عروبة أو شيار الرواية أؤمل أن أعيش وأن يومي ألول أو ألهون أو جبار   : النابغة بقوله
أبجد هوز   : أن اهللا تعالى خلق السموات واألرض في ستة أيام ليس منها يوم إال له اسم  : ما حكاه النحاس عن الضحاك  : الثالثة

   . حطي آلمن سعفص قرشت

آلن مروية عن أهل الكتاب وأن العرب المستعربة لما جاورتهم وقد حكى السهيلي رحمه اهللا أن األسماء المتداولة بين الناس ا
أخذتها عنهم وأن الناس قبل ذلك لم يكونا يعرفون إال األسماء التي وضعتها العرب العاربة وهي أبجد هوز حطي آلمن 

   . علويها وسفليها  : سعفص قرشت التي خلق اهللا تعالى فيها سائر المخلوقات

الرواية الثانية عن العرب العاربة وعلى أنها أسماء لأليام التي وقع فيه الخلق يحتمل أن يكون أبجد وهذا يخالف ما تقدم في 
   . اسمًا ألحد على مذهب من يرى أن ابتداء الخلق المدرك الثالث في بيان أول أيام األسبوع

   . وما آان فيه ابتداء الخلق منها

   . وقد اختلف الناس في ذلك على ثالثة مذاهب

   . أن أول أيام األسبوع وابتداء الخلق األحد  : المذهب األول

  : واحتج لذلك بما تقدم من حديث ابن عباس أن اليهود أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم فسألته عن خلق السموات واألرض فقال
وإذا آان ابتداء الخلق   " واحدًا فسماه األحد  خلق اهللا يومًا  "   : الحديث وبحديثه اآلخر  " خلق اهللا عز وجل األرض يوم األحد   " 

   . األحد لزم أن يكون أول األسبوع األحد

   . أن أول أيام األسبوع وابتداء الخلق السبت  : المذهب الثاني

الحديث   " خلق اهللا التربة يوم السبت   : أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فقال  " واحتج له بحديث أبي هريرة المتقدم 
   . وإذا آان ابتداء الخلق السبت لزم أن يكون أول األسبوع السبت

   . الحديث  " خلق اهللا يومًا واحدًا فسماه األحد ثم خلق ثانيًا فسماه االثنين   " أن أول أيام األسبوع األحد لحديث   : المذهب الثالث

   . وابتداء الخلق يوم السبت لحديث أبي هريرة المتقدم

   . وهذا أحسنها  : ال النحاسق

   . المدرك الرابع في التفاؤل بأيام األسبوع والتطير بها وما يعزى لكل منها من خير أو شر

   . على ما هو مداول بين الناس واعلم أنه ال أصل لذلك من الشريعة ولم يرد فيه نص من آتاب وال سنة
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السبت يوم مكر وخديعة ويوم   : توزيع األعمال على األيام أنه قالوقد وردت القرعة عن جعفر الصادق رضي اهللا عنه في 
األحد يوم غرس وعمارة ويوم االثنين يوم سفر وتجارة ويوم الثالثاء يوم إراقة دم وحرب ومكافحة ويوم األربعاء يوم أخذ 

   . ة يوم خلوة ونكاحيم نحس مستمر ويم الخميس يوم دخول على األمراء وطلب الحاجات ويوم الجمع  : وعطاء ويقال

ووجهوا هذه الدعوى بأن قريشًا مكرت في دار الندوة يوم السبت وأن اهللا ابتدأ الخلق يوم األحد وأن شعيبًا سافر للتجارة يوم 
االثنين وأن حواء حاضت يوم الثالثاء وفيه قتل قابيل هابيل أخاه وأن فرعون غرق هو وقومه يوم األربعاء وفيه أهلك اهللا 

   . وثمودًا وأن إبراهيم دخل على النمرود يوم الخميس وأن األنبياء عليهم السالم آانت تنكح وتخطب يوم الجمعةعادًا 

لنعم اليوم يوم السبت حقًا   : وقد نظم بعض الشعراء هذه االختيارات في أبيات وإن آان قد خالف الواضع في مواضع فقال
إن فيه تبدى اهللا في خلق السماء وفي االثنين إن سافرت فيه سترجع بالنجاح لصيد إن أردت بال امتراء وفي األحد البناء ف

وبالغناء وإن ترد الحجامة في الثالثاء ففي ساعاته هرق الدماء وإن شرب امرؤ منكم دواء فنعم اليوم يوم األربعاء ويوم 
ك بأيام الشهر في الكالم على الشهور في الجمعة التزويج حقًا ولذات الرجال مع النساء وسيأتي الكالم على ما يتعلق من ذل

   . الفصل السابع من الكتاب إن شاء اهللا تعالى

الطرف الثاني في الشهور وهي على قسمين طبيعي واصطالحي القسم األول الطبيعي والمراد به القمري وهو مدة مسير 
رب األول شهور العرب والشهر العربي الض  : القمر من حين يفارق الشمس إلى حين يفارقها مرة أخرى وهي على ضربين

عبارة عما بين رؤية الهالل إلى رؤيته ثانيًا وعدد أيامه تسعة وعشرون يومًا ونصف يوم على التقريب ولما آان هذا الكسر 
   . في العدد عسرًا عدوا جملة الشهرين تسعة وخمسين يومًا أحدهما ثالثون وهو التام واآلخر تسعة وعشرون وهو الناقص

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حلف ال يدخل على بعض نسائه   : قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي اهللا عنهاو
الشهر يكون تسعة   "   : يا رسول اهللا حلفت ال تدخل عليهن شهرًا فقال  : شهرًا فلما مضى تسعة وعشرون غدا عليهم أو راح فقيل

الشمس والقمر بالمسير األوسط أما بالمسير المقوم فإنه يتفق إذا استكمل الشهر برؤية   : ينوذلك بحسب مسير النير  " وعشرين 
   . الهالل عيانًا أن يتوالى شهران وثالثة تامة وتتوالى آذلك ناقصة وعلى ذلك عمل العرب واليهود

ة الهالل إلى رؤية الهالل وهي أسهل الطريقة األولى طريقة العرب ومدة الشهر عندهم من رؤي  : ولهم في استعماله طريقتان
وفيها   " يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج   "   : الطرق وأقربها وعليها جاء الشرع وبها نطق التنزيل قال تعالى

مقدر بمعرفة  الجملة األولى في أحوال األهلة التي عليها مدار الشهور في ابتدائها وانتهائها واعلم أن مسير القمر  : جملتان
الشهور والسنين قال تعالى :   "  فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضًال من ربكم ولتعلموا عدد السنين 

 والشمس تعطيه في آل ليلة ما يستضيء به نصف سبع قرصه حتى ال يبقى فيه نور فيستتر .   والحساب  " 

يمحق آل ليلة ويولد جديدًا ويبعد مثل هذا عن جعفر   : ويروى عن جعفر الصادق رضي اهللا عنه أنه سئل عن القمر فقال
   . الصادق

   . سريعة وبطيئة آما تقدم في الشمس  : إذا علمت ذلك فللقمر حرآتان

   . لمغرب إلى المشرق في اليوم والليلةأما الحرآة السريعة فحرآة فلك الكل به من المشرق إلى المغرب ومن ا

واعلم أن الهالل إذا طلع مع غروب الشمس آان مغيبه على مضي ستة أسباع ساعة من الليل وال يزال مغيبه يتأخر عن مغيبه 
م يكون في آل ليلة ماضية هذا المقدار حتى يكون مغيبه في الليلة السابعة نصف الليل وفي الليلة الرابعة عشرة طلوع الشمس ث

طلوعه في الليلة الخامسة عشرة على مضي ستة أسباع ساعة منها وال يزال طلوعه يتأخر عن طلوعه في آل ليلة ماضية بعد 
   . اإلبدار هذا المقدار حتى يكون طلوعه ليلة إحدى وعشرين نصف الليل وطلوعه ليلة ثمان وعشرين مع الغداة

غيب أو يطلع من الليل فإن أردت المغيب وآان قد مضى من الشهر خمس وإذا أردت أن تعلم على مضي آم من الساعات ي
ليال تقديرًا فاضربها في ستة تكون ثالثين فأسقطها سبعة سبعة يبقى اثنان فيكون مغيبه على مضي أربع ساعات وثالثة أسباع 

مثًال فاضرب ستة في ستة ساعة وآذلك العمل فلفي أي ليلة شئت وإن أردت الطلوع وآان قد مضى من اإلبدار ست ليال 
   . يكون ستة وثالثين فأسقطها سبعة سبعة يبقى واحد فيكون طلوعه على خمس ساعات وسبع وآذلك العمل في أي ليلة شئت
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وقد قسمت العرب ليالي الشهر بعد استهالله آل ثالثة أيام قسمًا وسمتها باسم فالثالث األول منها هالل والثالث الثانية قمر 
ثالثة بهر والثالث الرابعة زهر والزهر البياض والثالث الخامسة بيض ألن الليالي تبيض بطلوع القمر فيها من والثالث ال

أولها إلى آخرها والثالث السادسة درع ألن أوائلها تكون سوادًا وسائرها بيض والثالث السابعة ظلم والثالث الثامنة حنادس 
لى وزن فعللة والثالث العاشرة ليلتان منها محاق وليلة سرار إلمحاق الشمس والثالث التاسعة دآدئ الواحدة منها دأدأة ع

   . والقمر فيها

ثالث غرر وغرة آل شيء أوله وثالث شهب وثالث زهر وثالث تسع ألن أخر يوم منها اليوم التاسع وثالث   : ومنهم من يقول
   . نادس وثالث دآدئبهر بهر فيها ظالم الليل وثالث بيض وثالث درع وثالث دهم وفحم وح

ويروى عنهم أنهم يسمون ليلة ثمان وعشرين الدعجاء وليلة تسع وعشرين الدهماء وليلة ثالثين الليالء وهم يقولون في 
القمر ابن ليلة رضاع سخيلة حل أهلها برميلة وابن ليلتين حديث أمتين آذب ومين وابن ثالث قليل اللباث وابن أربع   : أسجاعهم

ال جائع وال مرضع وابن خمس حديث وأنس وعشاء خلفات فعس وابن ست سروبت وابن سبع دلجة ضبع عتمة أم ربع 
   . وحديث وجمع وابن ثمان قمر إضحيان وابن تسع محذو النسع ويقال الشسع ابن عشر مخنق الفجر وثلث الشهر

   . هذا هو المحظوظ عن العرب في آثير من الكتب

في بعض المجاميع على زيادة إلى آخر الشهر وآأنها واهللا أعلم مصنوعة وهي على ألسنة  وعثرت  : قال صاحب مناهج الفكر
وابن إحدى عشرة يرى عشاء ويرى بكرة وابن اثنتين عشرة مرهق البشر بالبدو والحضر وابن ثالث   : العرب موضوعة وهي

وابن خمس عشرة تم التمام ونفدت األيام عشرة قمر باهر يعشي الناظر وابن أربع عشر مقبل الشباب مضيء دجنات السحاب 
وابن ست عشرة نقص الخلق في الغرب والشرق وابن سبع عشرة أمكنت المقفرة وابن ثمان عشرة قليل البقاء سريع الفناء 

وابن تسع عشرة بطيء الطلوع سريع الخشوع وابن عشرين يطلع سحرة ويغيب بكرة وابن إحدى وعشرين آالقبس يطلع في 
اثنتين وعشرين يطيل السرى ريثما يرى وابن ثالث وعشرين يرى في ظلمة الليال ال قمر وال هالل وابن خمس الغلس وابن 

وعشرين دنا األجل وانقطع األمل وابن ست وعشرين دنا ما دنا فما يرى إال سنا وابن سبع وعشرين يشق الشمس وال يرى له 
   . حس وابن ثمان وعشرين ضئيل صغير ال يراه إال البصير

وأما حرآته البطيئة فحرآته من جهة الشمال إلى جهة الجنوب ومن جهة الجنوب إلى جهة المال وتنقله في المنازل الثمانية 
وعشرين في ثمانية وعشرين يومًا بلياليلها آالشمس في البروج قال تعالى :   "  والقمر قدرناه منازل حتى عاد آالعرجون القديم 

 فما تقطعه الشمس من الشمال إلى الجنوب وبالعكس في جميع السنة يقطعه القمر في ثمانية وعشرين يوماً .    " 

والمنازل للقمر آالبروج للشمس وذلك أنه لما اتصل إلى العرب ما حققه القدماء برصدهم من الكواآب الثابتة وآان ال غنى 
هم إلى العلم بفصول السنة وأزمنتها رصدوا آواآب وامتحنوها ولم يستعملوا صور البروج على لهم عن معرفة آواآب ترشد

حقيقتها ألنهم قسموا فلك الكواآب على مقدار األيام التي يقطعه القمر فيها وهي ثمانية وعشرون يومًا وطلبوا في آل قسم منها 
ر القمر في يوم وليلة وسموها منزلة إلى أن تحقق لهم ثمانية عالمة تكون أبعاد ما بينها وبين العالمة األخرى مقدار مسي

وعشرون على ما تقدم ذآره في الكالم على طلوعها بالفجر ألن القمر إذا سار سيرة الوسط انتهى في اليوم التاسع والعشرين 
ملة آواآب الحمل الذي هو إلى المحاق الذي بدأ منه فحذفت المتكرر فبقي ثمانية وعشرون ويزاد بالشرطين ألن آواآبه من ج

   . أول البروج

   . شمالي وجنوبي آما في البروج وآل قسم منها أربع عشرة منزلة  : ثم هذه المنازل على قسمين

فالشمالي منها ما آان طلوعه من ناحية الشام وتسمى الشامية وهو ما آان منها من نقطة االعتدال التي هي رأس الحمل 
ة الشمال وهي الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والميزان صاعدًا إلى جه

   . والجبهة والخرتان والصرفة والعواء والسماك وبطلوعها يطول الليل ويقصر النهار

آور هابطًا إلى جهة الجنوبي منها ما آان طلوعه من ناحية اليمن وتسمى الميانية وهو ما آان منها من نقطة االعتدال المذ
الجنوب وهي الغفر والزبانان واإلآليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد األخبية 

   . والفرغ المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت وبطلوعها يقصر الليل ويطول النهار
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   . بع سبع الدور وهو جزء من ثمانية وعشرين جزءًا من الفلك عبارة عنثم المنزلة عند المحققين قطعة من الفلك مقدارها ر

   . ال عن الكواآب وإنما الكواآب حدود تفرق بين آل منزلة وأخرى فعدل بالتسمية إليها وغلبت عليها

ا وإما محاذيًا لها خارجًا إما في المنزلة نفسها وإما فيما بينها وبين التي تليه  : ونزول القمر في هذه المنازل على ثالثة أحوال
   . عن السمت شماًال أو جنوبًا

وقد تقدم الكالم على عدول القمر ولتعلم أن المنازل مقسومة على البروج األثني عشر موزعة علهيا فالشرطان والبطين وثلث 
ء والنثرة والطرف وثلث الجبهة الثريا للحمل وثلثا الثريا والدبران وثلثا الهقعة للثور وثلث الهقعة والهنعة والذراع للجوزا

للسرطان وثلثا الجبهة والخرتان وثلثا الصرفة لألسد والصرفة والعواء والسماك للسنبلة والغفر والزبان وثلث اإلآليل للميزان 
ود للجدي وثلثا اإلآليل والقلب وثلثا الشولة للعقرب وثلث الشولة والنعائم والبلدة للقوس وسعد الذابح وسعد بلغ وثلث سعد السع

   . وثلث الفرغ المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت للحوت

إذا علمت ذلك فإذ أردت أن تعرف القمر في أي منزلة هو أو آم مضى له فيها من األيام فخذ ما مضى من سنة القبط شهورًا 
الجموع ثالثة عشر ثالثة عشر  آانت أو أيامًا أو شهورًا وأيامًا وابسطها أيامًا وأضف إلى ما حصل من ذلك يومين ثم اطرح

وهو عدد لبث القمر في آل منزلة من األيام واجعل أول آل منزلة من العدد الخرتان فما بقي من األيام دون الثالثة عشر فهو 
   . عدد ما مضى من المنزلة التي انتهى العدد إليها

أيامًا تكون أربعة وثالثين يومًا فتضيف إليها يومين  مثال ذلك أن يمضي من سنة القبط شهر توت وأربعة أيام من بابه فتبسطها
تصير ستة وثالثين يومًا فاطرح منها ثالثة عشر مرتين بستة وعشرين للخرتان منها ثالثة عشر وللصرفة ثالثة عشر تبقى 
ليه عشرة وهي ما مضى من المنزلة وإن أردت أن تعرف في أي برج هو فاحسب آم مضى من الشهر العربي يومًا وزد ع

مثله ثم زد على الجملة خمسة وأعط لكل برج خمسة وابدأ من البرج الذي فيه الشمس فأعط لكل برج خمسة فأينما نفد حسابك 
   . فالقمر في ذلك البرج واالعتماد في ذلك على آم مضى من الشهر العربي بالحساب دون الرؤية واهللا أعلم

ما نطقت به العرب المستعربة وجرى عليه االستعمال إلى اآلن وقد   : اية األولىالجملة الثانية في أسمائها وفيها روايتان الرو
 نطق القرآن الكريم بصدقها قال تعالى :   "  إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرًا في آتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض  " 

   . الذين نزل القرآن بلغتهم ومدارها األهلة سواء جاء الشهر ثالثين أو تسعة وعشرين والمراد شهور العرب

   . الشهر األول منها المحرم سمي بذلك ألنهم آانوا يحرمون فيه القتال وبجمع على محرمات ومحارم ومحاريم

يجمع على صفرات وأصفار وصفور الشهر الثاني صفر سمي بذلك ألنهم آانوا يغيرون فيه على بالد يقال لها الصفرية و
   . وصفار

الشهر الثالث ربيع األول سمي بذلك ألنهم آانوا يحصلون فيه ما أصابوه في صفر والربيع في اللغة الخصب وقيل الرتباعهم 
إضافة واألول أولى بالصواب ويقال في التثنية ربيعان األوالن وفي الجمع ربيعات األوالت ومن شرط فيه   : فيه قال النحاس

شهر قال ف يالتثنية شهرا ربيع األوالن وفي الجمع شهرات ربيع األوالت واألوائل وإن شئت قلت في القليل أشهر وفي الكثير 
   . شهور وحكي عن قطرب األربعة األوائل وعن غيره ربع األوائل

   . الشهر الرابع ربيع اآلخر والكالم في تسميته وتثنيته وجمعه آالكالم في ربيع األول

الشهر الخامس جمادى األولى سمي بذلك لجمود الماء فيه ألن الوقت الذي سمي فيه بذلك آان الماء فيه جامدًا لشدة البرد 
   . ويقال في التثنية جماديان األوليان وفي الجمع جماديات األوليات

   . ألولىالشهر السادس جمادى اآلخرة والكالم فيه تسمية وتثنية وجمعًا آالكالم في جمادى ا
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الشهر السابع رجب سمي بذلك لتعظيمهم له أخذًا من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على رجبات وأرجاب وفي الكثرة على 
   . رجاب ورجوب

   . الشهر الثامن شعبان سمي بذلك لتشعبهم فيه لكثرة الغارات عقب رجب وقيل لتشعب العود في الوقت الذي سمي فيه

ي رجب ورمضان ويجمع على شعبانات وشعابة على حذف الزوائد وحكى الكوفيون شعابين قال وقيل ألنه شعب بين شهر
   . وذلك خطأ على قول سيبويه آما ال يجوز عنده في جمع عثمان عثامين  : النحاس

الشهر التاسع رمضان سمي بذلك أخذًا من الرمضاء ألنه وافق وقت تسميته زمن الحر ويجمع على رمضانات وحكى 
شهرا رمضان وفي الجمع شهرات   : فيون رماضين والقول فيه آالقول في شعابين ومن شرط فيه لفظ شهر قال فل التثنيةالكو

   . رمضان وأشهر رمضان وشهور رمضان

الشهر العاشر شوال سمي بذلك أخذًا من شالت اإلبل بأذنابها إذا حملت لكونه أول شهور الحج وقيل من شال يشول إذا ارتفع 
آانت الجاهلية تكره التزويج فيه لما فيه من معنى اإلشالة والرفع إلى أن جاء اإلسالم بهدم ذلك قالت عائشة رضي اهللا  ولذلك

تزوجني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه آان   "   : عنها فيما ثبت في صحيح مسلم
   . واويل وشواولويجمع على شواالت وش  " أحظى عنده مني 

والشهر الحادي عشر ذو القعدة ويقال بالفتح والكسر سمي بذلك ألنهم آانوا يقعدون فيه عن القتال لكونه من األشهر الحرم 
   . ذات القعدة أيضًا  : ويجمع على ذوات القعدة وحكى الكوفيون أوالت القعدة وربما قالوا في الجمع

   . ك ألن الحج فيه والكالم في جمعه آالكالم في ذي القعدةالشهر الثاني عشر ذو الحجة سمي بذل

وقد اجمعت العلماء على أن األربعة  ثم من األشهر المذآورة أربعة أشهر حرم آما قال اهللا تعالى :   "  منها أربعة حرم  " 
   . حرمالمذآورة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والم

ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب   : وقد اختلف في االبتداء بعددها فذهب أهل المدينة إلى أنه يبتدأ بذي القعدة فيقال
السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة   "   : ويحتجون على ذلك بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم عدها في خطبة حجة الوداع آذلك فقال

   . واختاره أبو جعفر النحاس  " ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب   : ت وواحد فردحرم ثالثة متواليا

المحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ليأتوا بها من سنة واحدة وإليه ميل   : وذهب أهل الكوفة إلى أنه يبتدأ بالمحرم فيقال
   . الكتاب

   . د ذآرها في آل سنة فكيف يتوهم أنها من سنتينوال حجة لهم فيه ألنه إذا علم أن المقصو  : قال النحاس

وآانت العرب في الجاهلية مع ما هم عليه من الضالل والكفر يعظمون هذه األشهر ويحرمون القتال فيها حتى لو لقي الرجل 
وينسئون رجبًا فيها قاتل أبيه لم يهجه إلى أن حدث فيهم النسيء فكانوا ينسئون المحرم فيؤخرونه إلى صفر فيحرمونه مكانه 

   . فيؤخرونه إلى شعبان فيحرمونه مكانه ليستبحوا القتال في األشهر الحرم

شهر المحرم وشهر صفر وشهر ربيع األول وآذا في البواقي   : واعلم أنه يجوز أن يضاف لفظ شهر إلى جميع األشهر فيقال
شهر ربيع وشهر رمضان ويؤيد ذلك في رمضان ما  على أن منها ثالثة أشهر لم تكد العرب تنطق بها إال مضافة إليها وهي

وقد روى عثمان بن األسود عن مجاهد أنه قال :   ورد به القرآن من إضافته قال تعالى :   "  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  " 
لعل   : وعن عطاء نحوه وأنه قال  " شهر رمضان فإنك ال تدري ما رمضان   : ال تقل رمضان ولكن قل آما قال اهللا عز وجل  " 

رمضان اسم من اسماء اهللا تعالى لكن قد ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم 
   . الحديث  " إذا جاء رمضان أغلقت النيران وصفدت الشياطين   "   : قال

   . جواز تعريته عن اإلضافة وهذا صريح في



 

365 
 

وقد اختلف الناس في ذلك على ثالثة مذاهب أصحابها أنه يجوز تعريته عن لفظ شهر مطلقًا سواء قامت قرينة أم ال فيقال جاء 
رمضان وصمت رمضان وما أشبه ذلك وهو ما رجحه النووي في شرح مسلم والثاني المنع مطلقًا والثالث إن حفت قرينة تدل 

صمت رمضان فقد جازت التعرية وإن لم تحف قرينة لم تجز وزاد بعضهم فيما يضاف إليه لفظ   : ر آما في قولهعلى الشه
   . شهر رجب أيضًا وقال آل شهر في أوله حرف راء فال يقال إال باإلضافة

جمادى األولى وجمادى   : ديينربيع األول وربيع اآلخر وفي الجما  : ويقال في المحرم أيضًا شهر اهللا المحرم ويقال في الربيعي
   . وال يقال جمادى األول بالتذآير وجوزه في آالمه على تثقيف اللسان  : اآلخرة قال ابن مكي

السنة األولى والسنة   : وإنما قالوا ربيع اآلخر وجمادى اآلخرة ولم يقولوا ربيع الثاني وجمادى الثانية آا قالوا  : قال النحاس
الدنيا   : قال الثاني والثانية لما له ثالث وثالثة ولما لم يكن لهذين ثالث وال ثالثة قيل فيها اآلخر واآلخرة آما قيلالثانية ألنه إنما ي

   . واآلخرة على أن أآثر استعمال أهل الغرب على ربيع الثاني وجمادى الثانية

رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ويقال في   : النفراده عن بقية األشهر الحرم ويقال فيه أيضًا  : ويقال في رجب الفرد
المعظم والمعظم قدره لعظمته وشرفه وفي شوال المبارك للفرق بينه وبين   : شعبان المكرم لتكرمته وعلو قدره وفي رمضان

   . شعبان خشية االلتباس في الكتابة ويقال في آل من ذي القعدة وذي الحجة الحرام

لحجة أيضًا األصم وروى فيه حديثًا بسنده من رواية مرة الهمداني عن رجل من أصحاب وقد جاء في ذي ا  : قال النحاس
أتدرون أي يوم يومكم هذا   : قام فينا رسول اهللا خطيبًا على ناقة حمراء مخضرمة فقال  "   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

   . صدقتم شهر اهللا األصم  : ذو الحجة قال  : ر شهرآم هذا قلناصدقتم يوم الحج األآبر أتدرون أي شه  : يوم النحر قال  : قلنا

المؤتمر أخذًا من أمر القوم إذا آثروا بمعنى   : ما روي عن العرب العاربة وهو أنهم آانوا يقولون في المحرم  : الرواية الثانية
   . أنهم يحرمون فيه القتال فيكثرون

   . فيه بترك الحرب ويجمع على مؤتمرات مآمر ومآميروقيل أخذًا من االئتمار بمعنى أنه يؤتمر 

ناجر إما من النجر والنجار بفتح النون وآسرها األصل بمعنى أنه أصل للحرب ألنه يبتدأ فيه بعد المحرم   : ويقولن في صفر
   . وما من النجر وهو السوق الشديد

   . لشدة سوقهم الخيل إلى الحرب فيه ويجمع على نواجر

لبريق الحديد فيه ويجمع على وبصانات وحكى قطرب فيه   : وبصان أخذًا من الوبيص وهو البريق  : ي ربيع اآلخرويقولون ف
   . بصان فيجمع على أبصنة وفي الكثرة بصنان

حنين ألنهم يحنون فيه إلى أوطانهم لكونه آان يقع في زمن الربيع ويجمع على أحنة آرغيف   : ويقولون لجمادى األولى
   . ورغف

   . ربى وربة ألنه يجتمع به لجماعته ويجمع على ربيات وربايا مثل حبالى  : ويقولون لجمادى اآلخرة

   . ومن قال ربة جمعه على مآريب

   . األصم لما تقدم من أنه ال يسمع صوت السالح وال االستغاثات فيه ويجمع على أصام  : ويقولون في رجب

   . س بنعت آما أنك لو سميت رجًال أحمر جمعته على أحامير ولم تجمعه على حمروال تقل صم ألنه لي  : قال النحاس

   . عادل بمعنى أنهم يعدلون فيه عن اإلقامة لتشعبهم في القبائل ويجمع على عوادل  : ويقولون في شعبان
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   . على نواتق ناتق لكثرة المال عندهم فيه إلغارتهم على األموال في الذي قبله ويجمع  : ويقولون في رمضان

وعل إلى آذا إذا لجأ إليه ألنهم يهربون فيه من الغارات ألن بعده األشهر الحرم   : وعل أخذًا من قولهم  : ويقولون في شوال
   . فيلجأون فيه إلى أمكنة يتحصنون فيها ويجمع على أوعال آكتف وأآتاف وفي الكثرة وعول

لبة عن همزة أخذًا من أرن إذا تحرك ألنه الوقت الذي يتحرآون فيه إلى الحج أو ورنة والواو فيه منق  : ويقولون ي ذي القعدة
   . من األرون وهو الدنو لقربه من الحج ويجمع على ورنات ووران آجفان

رجل حكم وهو مأخوذ من البرآة   : برك غير مصروف ألنه معدول عن بارك أو على التكثير آما يقال  : ويقولن ي ذي الحجة
   . ج فيه أو من برك الجمل ألنه الوقت الذي تبرك فيه اإلبل للموسم ويجمع على برآان مثل ُنغٍر وِنغرانألن الح

   . وفي هذه األسماء خالف عند أهل اللغة والمشهور ما تقدم ذآره

وناطلة جميعًا وواغلة بمؤتمر وناجر ابتدأنا وبالخوان يتبعه البصان وعادلة   : وقد نظم بعضهم ذلك في أبيات على الترتيب فقال
فهم غرر حسان وورنة بعدها برك فتمت شهور الحول يغربها البيان ثم للناس في إخراج أول الشهر العربي طرق أسهلها أن 
تعرف أول يوم من المحرم ثم تعد آم مضى من السنة من الشهور بالشهر الذي تريد أن تعرف أوله وتقسمها نصفين فإن آان 

لى الجملة مثل نصفه وإن آان مكسورًا آملته وأضفته على الجملة ثم تبتدئ من أول يوم من السنة النصف صحيحًا أضفت ع
وتعد منه أيامًا على توالي أسماء األيام بعدد ما حصل معك من األصل والمضاف فحيث انتهى عددك فذلك اليوم هو أول 

   . الشهر

من شعبان وآان أول المحرم يومن األحد مثًال فتعد من أول إن أردت أن تعرف أول يوم   : مثال ذلك في الصحيح النصف
المحرم إلى شعبان وتدخل شعبان في العدد فيكون ثمانية أشهر فتقسمها نصفين يكون نصفها أربعة فتضيف األربعة إلى 

ربعاء والخميس الثمانية تكون اثني عشر ثم تبتدئ من يوم األحد الذي هو أول المحرم تعد األحد واالثنين والثالثاء واأل
والجمعة والسبت ثم األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء والخميس فيكون انتهاء اإلثني عشر في يوم الخميس فيكون أول شعبان 

   . يوم الخميس

إذا أردت أن تعرف أول رمضان أيضًا وآان أول المحرم األحد آما تقدم فتعد ما مضى من   : ومثاله في المكسور النصف
لسنة وتعد منها رمضان يكون تسعة أشهر فتقسمها نصفين يكون نصفها أربعة ونصفًا فتكملها بنصف تصير خمسة شهور ا

فنضيفها إلى األصل المحفوظ وهو تسعة يكون المجموع أربعة عشر ثم تبتدئ عدد األيام من أول المحرم وهو األحد آما تقدم 
   . مضان يوم السبتفيكون انتهاء الرابع عشر في يوم السبت فيكون أول ر

ومن الطرق المعتبرة في ذلك أن تنظر في الثالث من أيام النسيء من شهور القبط آم يومًا مضى من الشهر العربي فما آان 
جعلته أصًال لتلك السنة فإاذ أردت أن تعرف أول شهر من الشهور العربية أو آم مضى من الشهر الذي أنت فيه فخذ األصل 

لسنة وانظر آم مضى من السنة القبطية شهرًا فخذ لكل شهرين يومًا فإن انكسرت األشهر وجاءت فردًا المحفوظ معك لتلك ا
فاجبرها بيوم زيادة حتى تصير زوجًا وزد على ذلك يومين أصًال أبدًا ثم انظر آم يومًا مضى من الشهر القبطي الذي أنت فيه 

   . و عدد ما مضى من الشهر العربي ومنه يعرف أولهفأضفه على ما اجتمع معك وأسقط ذلك ثالثين فما بققي فه

نظرت في الثالث من أيام النسيء فوجدت الماضي من الشهر العربي ثالثة أيام فكانت أصًال لتلك السنة ثم نظرت   : ومثال ذلك
إلى أمشير يكون ستة في الشهور القبطية فوجدت الشهر الذي أنت فيه أمشير مثًال فتعد من أول شهور السنة القبطية وهو توت 

أشهر فتأخذ آل شهرين يومًا تكون ثالثة أيام فتضيفها على األصل الذي معك من أيام النسيء وهو ثالثة تصير ستة فزد عليها 
اثنين يصير المجموع ثمانية ثم تنظر في الشهر القبطي الذي أنت فيه وهو أمشير تجده قد مضى منه يومان فتضيفهما على 

   . ة وهو الماضي من الشهر العبي الذي أنت فيه ومنه يعرف أولهالمجموع يكون عشر

الضرب الثاني شهور اليهود والشهر عندهم من االجتماع إلى االجتماع وهو اقتران الشمس والقمر في آخر الشهر ولذلك 
هم ولكنها ال تطابق شهرًا توافق شهورهم في التقدير العرب وال تخالف أوائلها إال بيوم واحد في بعض األحيان ألسباب في ملت

لشهر فإن شهور العرب غير مكبوسة وشهور اليهود مكبوسة وهذه الطريقة ال تعرف إال بتقويم الكواآب ومعرفة سير الشمس 
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والقمر ولذلك ال يعرف شهور اليهود منهم إال اآلحاد وشهورهم وهي اثنا عشر شهرًا بعضها ثالثون وبعضها تسعة وعشرون 
سير الشمس والقمر وفي السن الكبيسة تكون شهورهم ثالثة عشر شهرًا آما سيأتي وشهورهم توافق شهور على ما يقتضيه م

السريان في بعض أسمائها دون بعض األول تشرى الشهر الثاني مرحشوان الشهر الثالث آسال الشهر الرابع طابات الشهر 
من أيار الشهر التاسع سيوان الشهر العاشر تموز الشهر الخامس شباط الشهر السادس آذار الشهر السابع نيسان الشهر الثا

الحادي عشر آب الشهر الثاني عشر أيلول وفي السنة التي يكبسون فيها بعد آل سنة أو بعد آل سنتين على ما سيأتي بيانه 
ي الكالم على يكبسون شهرًا آامًال بعد آذار وهو الشهر السادس من شهورهم ويسمونه آذار الثاني وسيأتي ذلك مفصًال ف

   . السنين إن شاء اهللا تعالى

وقد تقدم أنها توافق شهور العرب إال في القليل إال أنها يدخلها الكبس ألمور في ملتهم وسيأتي الكالم على آبسهم عند ذآر 
   . السنين إن شاء اهللا تعالى

ار برج من بروج الفلك االثني عشر وذلك القسم الثاني من الشهور االصطالحي والمراد به الشمسي وهي مدة قطع الشمس مد
الصنف األول ما يكون   : ثالثون يومًا وثالثة عشر يومًا تقريبًا وعليه عمل القبط والفرس والسريان والروم وهي على صنفين

القبط آل شهر من شهور السنة ثالثين يومًا وما فضل عن ذلك جعل نسيئًا بين الشهور وهو الشهور القبط والفرس فأما شهور 
   . وتنسب لدقلطيانوس الملك فكل شهر منها ثالثون يومًا وأيام النسيء في آخر الثاني عشر منها وهي خمسة أيام

الشهر األولمنها توت ودخوله في العشرين من آب من شهور السريان وآخره السادس والعشرون من أيلول منهأ فيه يدرك 
   . محمضاتالرطب ويكثر السفرجل والعنب الشتوي وتبتدئ ل

وأول يوم منه يوم النيروز وهو رأس سنة القبط وفي سابعه يبتدئ لقط الزيتون وفي سابع عشره عيد الصليب فيه تفتح أآثر 
الترع بمصر وفي ثامن عشرة أول فصل الخريف وفي تاسع عشرة يبتدئ هجان السوداء في البدن وفي العشرين منه يقصد 

يبتدئ بيض النعام وفي الرابع والعشرين منه أول دي ماء من شهور الفرس وفي الثامن البلسان وفي الحادي والعشرون منه 
   . والعشرين منه يذهب الحر وفي التاسع والعشرين منه أول رعي الكراآي وفي الثالثين منه وهو آخره يزرع الهليون

آخره السادس والعشرون من تشرين األول ودخوله في السابع والعشرين من أيلول من شهور السريان و  : الشهر الثاني بابه
منها فيه يبذر آل ما ال تشق له األرض آالبرسيم وغيره وفي آخره تشق األرض بالصعيد وفيه يحصد األرز ويطيب الرمان 
وتضع الضأن والمعز والبقر الخيسية ويستخرج دهن اآلس واللينوفر ويدرك الثمر والزبيب وبعض الحمضات وفي خامسه 

وفي سادسه يطيب شرب الدواء وفي سابعه نهاية زيادة النيل وفي ثامنه يكره خروج الدم وفي حادي عشره يبتدئ عرس النيل 
النيل في النقص وفي ثالث عشره بداية الوخم وفي رابع عشره يكثر الناموس وفي خامس عشره يبتدئ زرع القرط وفي 

لجم وفي الثاني والعشرين منه يبتدئ صالح المواشي وفلي سادس عشره تبتدئ آثرة السعال وفي تاسع عشره يبتدئ زرع الس
الثالث والعشرين منه تبتدئ آثرة الغيوم وفي الرابع والعشرين منه تبتدئ أهل مصر الزرع وفي السابع والعشرين منه يبتدئ 

   . سمن الحيتان وفي الثامن والعشرين منه أول المد وفي التاسع والعشرين منه أول الليالي البلق

   . لشهر الثالث هتور ودخوله في السابع والعشرين من تشرين األول وآخره الخامس والعشرون من تشرين الثانيا

فيه يزرع القمح ويطلع البنفسج والمنثور وآثر البقول ويجمع ما بقي من الباذنجان وما يجري مجراه ويحمل العنب من قوص 
الثاني من شهور السريان وفيه يبتدئ برد المياه وفي سادسه أول المطر  وفي ثانيه يبتدئ حصاد األرز وفي خامسه أول تشرين

الوسمي وفي سابعه يبتدئ أهل الشام الزرع وفي ثامنه يبتدئ هبوب الرياح الجنوبية وفي تاسعه يبتدئ زرع الخشخاش وفي 
لحيات وفي سادس عشره يجمع حادي عشره يبتدئ اختفاء الهوام وفي ثالث عشرة يبتدئ غليان البحر وفي رابع عشره تعمى ا

الزعفران وفي ثامن عشره تكثر الوحوش وفي الثامن والعشرين منه يفلق البحر الملح وتمتنع السفن من السفر فيه لشدة الرياح 
   . وفي الثالث والعشرين منه تبتدئ سخونة بطن األرض وفي اللرابع والعشرين منه أول اسفيدارماه من شهور الفرس

آيهك ودخوله في السادس والعشرين من تشرين الثاني من شهور السريان وآخره الخامس والعشرون من آانون الشهر الرابع 
األول منها فيه تدرك الباقالء وتزرع الحلبة وأآثر الحبوب ويدرك النرجس والبنفسج وتتالحق المحمضات وفي أوله ابتداء 

ل آانون األول من شهور السريان وفي سابعه آخر الليالي البلق أربعينات مصر وفي ثالثه يبتدئ موت الذباب وفي خامسه أو
وأول الليالي السود وفي حادي عشره يبتدئ الشجر في رمي أوراقه وفي ثاني عشره تظهر البراغيث وفي سابع عشره أول 
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ير الغريب بمصر فصل الشتاء وهو أول أربعينات الشام وفي ثامن عشره يتنفس النهار وفي الحادي والعشرين منه يكثر الط
وفي الثالث والعشرين منه أول مردوماه من شهور الفرس وهو نوروزهم وأول سنتهم وفي الخامس والعشرين منه يهيج البلغم 

وفي السادس والعشرين من ه تلقح اإلبل وفي السابع والعشرين منه يكثر شرب الماء في الليل وفي الثالثين منه يبتدئ تقليم 
   . الكروم

خامس طوبه ودخوله في السادس والعشرين من آانون األول من شهور السريان وآخره الرابع والعشرون من آانون الشهر ال
الثاني منها في زرع القمح في تغرير وفيه تشق األرض للقصب والقلقاس ويتكامل النرجس وفي أوله ثبيت الرياح الشديدة 

شهور السريان وفي عاشره آخر أربعينات مصر وفي حادي عشره  وفي ثانيه يدرك القرط وفي سادسه أول آانون الثاني من
أول نصب الكروم وفي ثاني عشره يشتد البرد وفي ثالث عشره يبتدئ زرع المقات وفي سابع عشره يبتدئ غرس األشجار 

في الرابع وفي ثامن عشره تبتدئ آثرة الندى وهو آخر الليالي السود وفي تاسع عشره يبتدئ وقوع الثلج بالشام وغيره و
   . والعشرين منه يبتدئ صفو ماء النيل وفي التاسع والعشرين منه يبتدئ اختالف الرياح

الشهر السادس أمشير ودخوله في الخامس والعشرين من آانون الثاني من شهور السريان وآخره الثالث والعشرون من شباط 
   . منها

األخضر ويكثر البنفسج والمنثور وفي رابعه يبتدئ إفراخ النخل وفي فيه تغرس األشجار وتقلم الكروم ويدرك النبق واللوز 
سادسه أول شباط من شهور السريان وفي حادي عشره يبتدئ إنتاج الطيور وزرع بقول الصيف وفي ثاني عشره يبتدئ 

جر وفي الثالث تحرك دواب البحر وفي الثاني والعشرين منه ثاني جمرة فاترة ويبتدئ مرض األطفال ويبتدئ خروج ورق الش
والعشرين منه يبتدئ خروج الدواب للمرعى وفي الرابع والعشرين منه أول حردادماه من شهور الفرس وفي الخامس 
والعشرين منه يبتدئ هيجان الرياح وفي السابع والعشرين منه تبتدئ ثالث جمرة حامية وفي الثامن والعشرين منه أول 

   . نهي أبقراط المفرطات وفي التاسع والعشرين منه آخر

   . الشهر السابع برمهات ودخوله في الرابع والعشرين من شباط من شهور السريان وآخره الخامس والعشرون من آذار

فيه تزهر األشجار ويعقد أآثر الثمار ويزرع أوائل المسمسم ويقلع الكتان ويدرك الفول والعدس وفي ثانيه يحمد خروج الدم 
عشره تفتح الحيات أعينها وفي خامس عشره تطيب األلبان وفي سادس عشره يبتدئ خروج دود  وهو أول األعجاز وفي ثالث

القز وفي ثامن عشره يهيج الدم وفي تاسع عشره ظهور الهوام وفي العشرين منه يزرع السمسم وفي الرابع والعشرين منه 
ي السابع والعشرين منه خروج الذباب أول تيرماه من شهور الفرس وفي السادس والعشرين منه يبتدئ شرب المسهل وف

   . األزرق

الشهر الثامن برموده ودخوله في السادس والعشرين من آذار من شهور السريان وآخره الرابع والعشرون من نيسان منها فيه 
قلع بعض تقطف أوائل عسل النحل وفيه تكثر الباقالء وينفض جوز الكتان ويكثر الورد األحمر والبطن األول من الجميز وي

   . الشعير ويدرك الخيار شنبر

وفي أوله يؤآل الفريك وفي رابعه يعصر دهن البلسان وفي خامسه تبتدئ آثرة الزهر وفي سادسه أول نيسان من شهور 
السريان وفي ثاني عشره يخاف على بعض الزرع وفي ثامن عشره آخر قلع الكتان وفي العشرين منه ينهى عن أآل البقول 

والعشرين منه ظهور الكمأة وفي الثالث والعشرين منه الختام الكبير للزرع وفي الرابع والعشرين منه أول تردماه وفي الثاني 
   . من شهور الفرس وفي الخامس والعشرين منه نهاية مد الفرات وفي الثامن والعشرين منه يبيض النعام

   . ور السريان وآخره التاسع والعشرون من آيار منهاالشهر التاسع بشنس ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شه

   . فيه يكثر التفاح القاسمي ويبتدئ التفاح المسكي والبطيخ العبدلي والخوفي والمشمش والخوخ الزهري والورد األبيض

ثامن  وفي نصفه يبذر األرز ويحصد القمح وفي سادسه أول أيار من شهور السريان وفي رابع عشره يجمع الخشخاش وفي
عشره يجمع العصفر وفي الحادي والعشرين منه تبتدئ برودة األرض وفي الرابع والعشرين منه أول شهر برماه من شهور 

   . الفرس
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الشهر العاشر بؤنه ودخوله في الخامس والعشرين من أيار من شهور السريان وآخره الثالث والعشرون من حزيران منها فيه 
ب والتين البوني وهو الديفور والخوخ الزهري والمشعر والكمثري البوهي والقراصيا يكثر الحصرم ويطيب بعض العن

والتوت ويطلع البلح ويقطف جمهور العسل وفي ثالثه يبتدئ توحم النيل وفي سادسه يكمل الدرياق وفي سابعه أول حزيران 
النيل وفي خامس عشره تتحرك شهوة من شهور السريان وفي تاسعه يبتدئ مهب الريح الشمالية وفي عاشره يبتدئ تنفس 

الجماع وفي ثاني عشره عيد ميكائيل في ليلة يوزن من الطين زنة ستة عشر درهمًا عند غروب الشمس ويرفع في مكان 
ويوزن عند طلوع الشمس فما زاد آان بكل خروبة زادت على الستة عشر ذراع وفي ثالث عشره يبتدئ نقص الفرات وفي 

السمائم وفي تاسع عشره تذهب البراغيث وفي العشرين منه تهيج الصفراء وفي الثاني والعشرين منه  رابع عشره تهب الرياح
يعقد الجوز ويقوى اندفاع النيل وفي الرابع والعشرين منه يثور وجع العين وهو أول مهرماه من شهور الفرس وفي السابع 

   . عليه وفي التاسع والعشين منه يدرك البطيخ والعشرين منه يؤخذ قاع النيل وفي الثامن والعشرين منه ينادى

الشهر الحادي عشر أبيب ودخوله في الرابع والعشرين من حزيران من شهور السريان وآخره الثالث والعشرون من تموز 
نهي  منها فيه آثر العنب والتين ويقل البطيخ العبدلي ويطيب البلح وتقطف بقايا العسل وتقوى زيادة النيل وفي رابعه أول

أبقراط وفيه يموت الجراد وفي سابعه أول تموز من شهور السريان وي عاشره يبتدئ وقع الطاعون وفي ثاني عشره تبتدئ 
قوة السمائم وفي ثالث عشره تدرك الفاآهة وفي سابع عشره تعور العيون وفي ثامن عشره يجمع السماق وفي الثاني 

ن منه أول أبان ماه من شهور الفرس وفي السادس والعشرين منه طلوع والعشرين منه يدرك الفستق وفي الرابع والعشري
   . الشعرى اليمانية وفي التاسع والعشرين منه يدرك نخل الحجاز

الشهر الثاني عشر مسرى ودخوله في الرابع والعشرين من تموز من شهور السريان وآخره السابع والعشرون من آب منها 
موز وتتغير طعوم الفاآهة لغلبة الماء على األرض ويدرك الليمون التفاحي ويبتدئ إدراك فيه يعمل الخل ويدرك البسر وال

الرمان وفي رابعه نقصان الدجلة وفي خامسه أول العصير وفي ثامنه أول آب من شهور السريان وفي ثاني عشره فصال 
ه تختلف الرياح وفي ثامن عشره يحذر المواشي وفي رابع عشره تقل األلبان وفي خامس عشره تسخن المياه وفي سابع عشر

لسع الهوام وفي الثاني والعشرين منه آخر العصير وفي الرابع والعشرين منه يهيج النعام وفي الخامس والعشرين منه تكثر 
   . الغيوم وفي الثامن والعشرين منه آخر السمائم وفي التاسع والعشرين منه أول آذرماه من شهور الفرس

   . ولها في الثامن والعشرين من آب من شهور السريان ويختلف آخرها باختالف السنة الكبيسة وغيرهاأيام النسيء ودخ

وقد وضع الناس طرقًا إلخراج أول الشهر القبطي بالحساب أقربها أن تعرف يوم النيروز ثم تعد ما مضى من الشهور القبطية 
فأسقط منه واحدًا أبدًا ثم أسقط الباقي سبعة سبعة فما فضل فعد  بالشهر الذي تريد أن تعرف أوله فما آان فأضعفه فما تحصل

   . من يوم النيروز إلى آخر الباقي بعد اإلسقاط على توالي األيام فأينما انتهى العدد فذلك هو أول الشهر المطلوب

ية وعددنا منها أمشير مثال ذلك آان يوم النيروز األحد وأردنا أن نعرف أول أمشير عددناآم مضى من أول الشهور القبط
وجدنا ذلك ستة أضعفناها صارت اثني عشر أسقطنا منها واحدًا بقي أحد عشر أسقطنا منها سبعة بقي أربعة عددنا من يوم 

   . النيروز وهو األحد أربعة فكان آخرها يوم األربعاء فعلمنا أن أول أمشير األربعاء

ثالثون يومًا وأيام النسيء خمسة أيام في آخر الشهر الثامن منها وهو  وأما شهور الفرس فهي اثنا عشر شهرًا آل شهر منها
   . أبان ماه

الشهر األول منها افرودين ماه ودخوله في الرابع والعشرين من آيهك من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من طوبه 
   . منها وأول يوم منه نيروز الفرس ورأس سنتهم

   . دخوله في الرابع والعشرين من طوبه من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من أمشير منهاالشهر الثاني ارديهشتماه و

   . الشهر الثالث حردادماه ودخوله في الرابع والعشرين من أمشير من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من برمهات منها

   . ن شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من بشنس منهاالشهر الرابع تيرماه ودخوله في الرابع والعشرين من برمهات م



 

370 
 

   . الشهر السادس شهر برماه ودخوله في الرابع والعشرين من بشنس من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من بؤنه منها

   . بيب منهاالشهر السابع مهرماه ودخوله في الرابع والعشرين من بؤنه من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من أ

الثامن أبان ماه ودخوله في الرابع والعشرين من أبيب من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من مسرى منها أيام النسيء 
   . وتسمى بالفارسية االندرآاه ودخولها في الرابع والعشرين من مسرى وآخرها الثامن والعشرون منها

   . لعشرين من مسرى من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من توتالشهر التاسع ادرماه ودخوله في التاسع وا

   . الشهر العاشر دي ماه ودخوله في الرابع والعشرين م توت من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من بابه منها

   . لعشرون من هاتور منهاالشهر الحادي عشر بهمن ماه ودخوله في الرابع والعشرين من بابه من شهور القبط وآخره الثالث وا

الشهر الثاني عشر اسفندارماه ودخوله في الرابع والعشرين من هاتور من شهور القبط وآخره الثالث والعشرون من آيهك 
   . منها

   . ولكل يوم من أيام الشهر عندهم اسم خاص يزعمون أنه اسم ملك من المالئكة موآل به

   . قع في هذه الشهور منوقد علم مما تقدم من شهور القبط ما ي

   . والفواآه وغيرها

   . الصنف الثاني من الشهور االصطالحية ما يختلف عدده بالزيادة والنقصان فيكون بعض الشهور فيه ثالثين

وبعضها أقل وبعضها أآثر وهو شهور السريان والروم فأما شهور السريان وتنسب لإلسكندر فاثنا عشر شهرًا منها أربعة آل 
   . منها ثالثون يومًا وشهر واحد ناقص عن الثالثين وسبعة زائدة عليهاشهر 

الشهر األول منها تشرين األول وهو أحد وثالثون يومًا ودخوله في الرابع من بابه من شهور القبط وآخره الرابع من هاتور 
   . منها ويوافقه أآتوبر من شهور الروم وهو الشهر العاشر منها

ن الثاني وهو ثالثون يومًا ودخوله في الخامس من هاتور من شهور القبط وآخره الرابع من آيهك منها الشهر الثاني تشري
   . ويوافقه نوفمبر من شهور الروم وهو الشهر الحادي عشر منها

ه الشهر الثالث آانون األول وهو أحد وثالثون يومًا ودخوله في الخامس من آيهك من شهور القبط وآخره الخامس من طوب
   . منها ويوافقه دجنبر من شهور الرم وهو الشهر الثاني عشر منها

الشهر الرابع آانون الثاني وهو أحد وثالثون يومًا ودخلوه في السادس من طوبه من شهور القبط وآخره السادس من أمشير 
   . منها ويوافقه ينير من شهور الروم وهو الشهر األول منها

باط وهو ثماينة وعشرون يومًا ودخوله في السابع من أمشير وآخره الرابع من برمهات ويوافقه الشهر الخامس أشباط ويقال ش
   . فبراير من شهور الروم وهو الثاني من شهورهم

الشهر السادس آذار وهو أحد وثالثون يومًا ودخوله في الخامس من برمهات من شهور القبط وآخره الخامس من برموده منها 
   . شهور الروم وهو الثالث من شهورهمويوافقه مارس من 



 

371 
 

الشهر السابع نيسان وهو ثالثون يومًا ودخوله في السادس من برموده من شهور القبط وآخره الخامس من بشنس منها ويوافقه 
   . ابريل من شهور الروم وهو الرابع من شهورهم

من شهور القبط وآخره السادس من بؤنه منها  الشهر الثامن آيار وهو أحد وثالثون يومًا ودخوله في السادس من بشنس
   . ويوافقه مايه من شهور الروم وهو الخامس من شهورهم

الشهر التاسع حزيران وهو ثالثون يومًا ودخوله في السابع من بؤنه من شهور القبط وآخره السادس من أبيب منها ويوافقه 
   . يونيه من شهور الروم وهو السادس من شهورهم

لعاشر تموز وهو أحد وثالثون يومًا ودخوله في السابع من أبيب من شهور القبط وآخره السابع من مسرى منها والشهر ا
   . ويوافقه يوليه من شهور الروم وهو السابع من شهورهم

 الشهر الحادي عشر آب وهو أحد وثالثون يومًا ودخوله في الثامن من مسرى من شهور القبط وآخره الثالث من توت منها
   . ويوافقه اغشت من شهور الروم وهو الثامن من شهورهم

الشهر الثاني عشر أيلول وهو ثالثون يومًا ودخوله في الرابع من توتت من شهور القبط وآخره الثالث من بابه منها ويوافقه 
ضى أيلول وارتفع م  : ستنبر من شهور الروم وهو التاسع من شهورهم وبذهابه يذهب الحر جملة وفي ذلك يقول أبو نواس

وابدأ   : الحرور وأخبت نارها الشعرى العبور وقد نظمها صاحبنا الشيخ إبراهيم الدهشوري ي أبيات ابتدأ فيها بأيلول فقال
بأيلول من السرياني تشرين األول يتبعنه الثاني آانون آانون شباط يطلع آذار نيسان أيار يتبع ثم حزيران وتموز وآب تبارك 

ن أحب وقد نظم الشيخ أبو عبد اهللا الكيزاني رحمه اهللا أبياتًا ذآر فيها األشهر التي منها ثالثون يومًا شهور الرحمن يهدي م
الروم ألوان زيادات ونقصان فتشرينهم الثان وأيلول ونيسان ثالثون ثالثون سواء وحزيران شباط خص بالنقص وقدر النقص 

لقبط في أرجوزة فجاءت في غاية الحسن والوضوح إال أن فيها طوًال يومان ونظم صاحب مناهج الفكر تدخلها مع شهور ا
متى تشأ معرفة التداخل من أول الشهور في المنازل فعد من توت بال تطويل أربعة فهي ابتداء أيلول وبابة آذاك   : وهي هذه

ط أول يوافق سابع أمشير مع تشرين األول السابق في السنين والخامس المعدود من هتور أول تشرينهم األخير ومن شبا
حساب صادق أول آذار إذا جعلته لبرمهات خامسًا وجدته أول نيسان لدى التجريد السادس المعدود من برمود آذلك السابع من 

أبيب أول تموز بال تكذيب أول آب عند من يحصل ثامن مسرى ذاك ما ال يجهل وبالغ بعض المتأخرين فنظم معنى هذه 
الحرف األول من الكلمة منه للشهر السرياني والحرف األخير للشهر القبطي وما بينهما لعدد األيام  األرجوزة في بيت واحد

أدت تدب تهه آهك آوط أزا أهب نوب أوب حزب تزا   : التي إذا مضت من ذلك الشهر القبطي دخل ذلك الشهر السرياني وهو
رهم والتاء إشارة لتوت من شهور القبط وهو أول شهورهم أحم فاأللف من أدت إشارة أليلول م شهور السريان وهو آخر شهو

والدال بأربعة ففي الرابع من توت يدخل أيلول التاء من تدب إشارة لتشرين األول والتاء من تهه إشارة لتشرين الثاني والهاء 
لكاف األولى من آهك األخيرة إشارة لهتور والهاء المتوسطة بنيهما بخمسة ففي الخامس من هاتور يدخل تشرين الثاني وا

إشارة لكانون األول والكاف األخيرة إشارة لكيهك والهاء بينهما بخمسة ففي الخامس من آيهك يدخل آانون األول والكاف من 
آوط إشارة لكانون الثاني والطاء إشارة لطوبه والواو بينهما بخمسة ففي الخامس من برمهات يدخل آذار والنون من نوب 

اء إشارة لبرموده والواو بينهما بستة ففي السادس من برموده يدخل نيسان واأللف من أوب إشارة أليار إشارة لنيسان والب
والحاء من حزب إشارة لحزيران والباء إشارة لبؤنه والزاي بينهما بسبعة ففي السابع من بؤنه يدخل حزيران والتاء من تزأ 

ففي السابع من أبيب يدخل تموز واأللف من أحم إشارة آلب والميم  إشارة لتموز واأللف إشارة ألبيب والزاي بينهما بسبعة
   . إشارة لمسرى والحاء بينهما بثمانية ففي الثامن من مسرى يدخل آب

وتنسب ألغشطش ملك الروم وهو قيصر األول فاثنا عشر شهرًا بعضها ثالثون يومًا وبعضها زائد على   : وأما شهور الروم
   . نها آما في شهور السريان وهي مطابقة لشهور السريان في العدد مخالفة لها في األسماء والترتيبالثالثين وبعضها ناقص ع

الشهر األول ينير ويوافقه آانون الثاني من شهور السريان وهو الرابع من شهورهم وفي أول يوم منه يكون القلداس ويوقد 
   . ة وآذلك سائر بالد الشام وأرض الروم وسائر بالد النصارىأهل الشام في ليلته نيرانًا عظيمة ال سيما مدينة أنطاآي

   . الشهر الثاني فبرير ويوافقه شباط من شهور السريان وهو السادس من شهورهم
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   . الشهر الرابع أبريل ويوافقه نيسان من شهور السريان وهو السابع من شهورهم

   . السابع من شهورهمالشهر الخامس مايه ويوافقه أيار من شهور السريان وهو 

   . الشهر السادس يونيه ويوافقه حزيران من شهور السريان وهو التاسع ن شهورهم

 الشهر إال خمسين عامًا  "  فأتى بذآر السنة والعام في آية واحدة وقال جل وعز :   "  والوالدات يرضعن أوالدهن حولين آاملين  " 
ثم يأتي من بعد ذلك عام   "   : وقد تختص السنة بالجدب والعام بالخصب وبذلك ورد القرآن الكريم في بعض اآليات قال تعالى

فيه يغاث الناس وفيه يعصرون  "  فعبر بالعام عن الخصب وقال جل ذآره :   "  ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
 فعبر بالسنين عن الجدب .   الثمرات  " 

على أنه قد وقع التعبير بالسنين عن الخصب أيضًا في قوله تعالى :   "  قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سنبله 
 أما الحول فإنه يقع على الخصب والجدب جمعاً .    " 

طبيعية واصطالحية آما تقدم في الشهور القسم األول السنة الطبيعية وهي   : الجملة الثانية في حقيقة السنة وهي على قسمين
  "   : القمرية وأولها استهالل القمر في غرة المحرم وآخرها سلخ ذي الحجة من تلك السنة وهي اثنا عشر شهرًا هالليًا قال تعالى

   .  " لشهور عند اله اثنا عشر شهرًا في آتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض إن عدة ا

وعدد أيامها ثلثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا وسدس يوم تقريبًا ويجتمع من هذا الخمس والسدس يوم في آل ثالث سنين 
ء فيجتمع منه ومن خمس اليوم وسدسه فتصير السنة ثلثمائة وخمسة وخمسين يومًا ويبقى من ذلك بعد اليوم الذي اجتمع شي

في السنة السادسة يوم واحد وآذلك إلى أن يبقى الكسر أصًال بأحد عشر يومًا عند تمام ثالثين سنة وتسمى تلك السنين آبائس 
   . العرب

قته فلما آانت آانوا يؤخرون في آل عام أحد عشر يومًا حتى يدور الدور إلى ثالث وثالثين سنة فيعود إلى و  : قال السهيلي
سنة حجة الوداع وهي سنة تسع من الهجرة عاد الحج إلى وقته اتفاقًا في ذي الحجة آما وضع أوًال فأقام رسول اهللا صلى اهللا 

  " إن الزمان قد استدار آهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض   "   : عليه وسلم فيه الحج ثم قال في خطبته التي خطبها يومئذ
   . لحج قد عاد في ذي الحجةبمعنى أن ا

وفي بعض التعاليق أن سني العرب آانت موافقة لسني الفرس في الدخول االنسالخ فحدث في أحوالهم انتقاالت فسد عليهم بها 
الكبس في أول السنة السادسة من ملك أغبطش وذلك بعد ملك ذي القرنين بمائتين وثمانين سنة وأربعين يومًا فسنوا آبس الربع 

   . لك اليوم في آل سنة فصارت سنينهم بعد ذلك الوقت محفوظة المواقيتمن ذ

وقيل لم تزل العرب في جاهليتها على رسم إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم ال تنسأ سنيها إلى أن جاورتهم اليهود في يثرب 
االصطالحية وهي الشمسية فأرادت العرب أن يكون حجهم في أخصب وقت ن السنة وأسهل زمان للتردد القسم الثاني 

وشهورها اثنا عشر شهرًا آما في السنة الطبيعية إال أن آل طائفة راعت عدم دوران سنيها جعلت في أشهرها زيادة في األيام 
   . إما جملة واحدة وإما متفرقة وسمتها نسيئًا بحسب ما اصطلحوا عليه آما ستقف عليه في مصطلح آل قوم إن شاء اهللا تعالى

يامها عند جميع الطوائف من القبط والفرس والسريان والروم وغيرهم ثلثمائة يوم وخمسة وستون يومًا وربع يوم وعدد أ
   . فتكون زيادتها على العربية عشرة أيام وثمانية أعشار يوم وخمسة أسداس يوم

إنه إن حمل على السنين  وقد قال بعض حذاق المفسرين في قوله تعالى :   "  ولبثوا في آهفهم ثالثمائة سنين وازدادوا تسعًا  " 
القمرية فهو على ظاهره من العدد وإن حمل على السنين الشمسية فالتسع الزائدة هي تفاوت زيادة الشمسية على القمرية ألن 

   . في آل ثلثمائة سنة تسع سنين ال تخل بالحساب أصًال

ولذلك آانوا في صدر اإلسالم يسقطون عند رأس آل ثالث وثالثين سنة عربية سنة ويسمونها سنة   : ناهج الفكرقال صاحب م
   . االزدالف ألن آل ثالث وثالثين سنة عربية اثنتان وثالثون سنة شمسية تقريبًا
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   . الكفر وإنما حملهم على ذلك الفرار من اسم النسيء الذي أخبر اهللا تعالى أنه زيادة في  : قال

مصطلح القبط وقد اصطلحوا على أن جعلوا شهرهم ثالثين يومًا آما تقدم فإذا انقضت االثنا عشر شهرًا   : المصطلح األول
أضافوا إليها خمسة أيام يسمونها أيام النسيء ويفعلون ذلك ثالث سنين متوالية فإذا آانت السنة الرابعة أضافوا إلى خمسة 

مع من الربع يوم الزائد على الخمسة أيام في السنة الشمسية فتصير ستة أيام ويجعلونها آبيسة في تلك النسيء المذآورة ما اجت
   . السنة وبعض ظرفائهم يسمي الخمسة المزيدة السنة الصغيرة

   . وأول ابتدائهم ذلك في زمن أغشطش  : قال أصحاب الزيجات

آاملة وذلك في ألف سنة وأربعمائة وإحدى وستين سنة يسقطونها من وآانوا من قبل يترآون الربع إلى أن تجتمع أيام سنة 
   . سنيهم وعلى هذا المصطلح استقر عملهم بالديار المصرية في اإلقطاعات والزرع والخراج وما شاآل ذلك

وهو الشهر  مصطلح الفرس وشهورهم آشهور القبط في عد األيام على ما تقدم فإذا آان آخر شهر أبان ماه  : المصطلح الثاني
األندرآاه   : السابع من شهورهم أضافوا إليه الخمسة األيام الباقية وجعلوه خمسة وثالثين يومًا وتسمي الفرس هذه األيام الخمسة

ولكل يوم منها عندهم اسم خاص آما في أيام الشهر ولما لم يجز في معتقدهم آبس السنة بيوم واحد بعد ثالث سنين آما فعل 
خرونه إلى أن يتم منه في مائة وعشرين سنة شهر آامل فيلقونه وتسمى السنة التي يلقى فيها بهبرك قال القبط آانوا يؤ

وإنما أخروا ذلك إلى مائة وعشرين سنة ألن أيامهم آانت سعودًا ونحوسًا فكرهوا أ يكبسوا في   : المسعودي في مروج الذهب
   . م النحوس وال يكون النيروز أول يوم من الشهرآل أربع سنين يومًا فتنتقل بذلك أيام السعود إلى أيا

وعلى هذا المصطلح آان يجبى الخراج للخلفاء وتتمشى األحوال الديوانية في بداية األمر وعليه العمل في العراق وبالد فارس 
   . إلى اآلن

رة زائدة عيها وتارة ناقصة عنها مصطلح السريان وشهورهم على ما تقدم من آونها تارة ثالثين يومًا وتا  : المصطلح الثالث
وإنما فعلوا ذلك حتى ال يلحقهم النسيء في شهورهم إذ األيام الخمسة المذآورة الزائدة على شهور القبط والفرس موزعة على 

رؤوس الزوائد من شهورهم وذلك أن من شهورهم سبعة أشهر يزيد آل شهر منا يومًا على الثالثين وهي تشرين األول 
ول وآانون الثاني وآذار وأيار وتموز وآب فتكون الزيادة سبعة أيام يكمل منها شباط وهو ثمانية وعشرون يومًا وآانون األ

بيومين يبقى خمسة أيام وهي نظير النسيء في سنة القبط والفرس ويبقى بعد ذلك الربع يوم الزائد على الخمسة أيام في السنة 
وا األرباع الثالثة الملغاة إلى الربع الرابع فيجتمع منا يوم فيجعلونه نظير اليوم الشمسية فإذا انقضت ثالث سنين مواليات جمع

   . الذي آبسه القبط ويضيفونه إلى شباط فيصير تسعة وعشرين يومًا

مصطلح اليهود وشهورهم وإن آانت قمرية آالعربية آما تقدم فقد اضطروا إلى أن تكون سنتهم شمسية   : المصطلح الرابع
األول بشيطا ومعناه   : روا في التوراة أن يكون عيد الفطر في زمان الفريك فلم يتأت لهم ذلك حتى جعلوا سنيهم قسمينألنهم أم

بسيطة وهي القمرية والثاني معبارت ومعناه آبيسة وهم يكبسون شهرًا آامًال ومعبارت اسم موضوع عندهم على الكامل فإنه 
السنة مثلها بإضافة الشهر المكبوس إليها وآل واحدة من السنين ثالثة أنواع أحدها  لما آان في بطنها زيادة عليها آانت هذه

حسارين ومعناه ناقصة وهي التي يكون الشهر الثاني والثالث منها وهما مرحشوان وآسال ناقصين وآل واحد منهما تسعة 
من الشهرين المذآورين تامًا والنوع الثالث وعشرون يومًا والنوع الثاني شالميم ومعناه تامة وهي التي يكون فيها آل شهر 

آسدران معناه معتدلة وهي التي تكون أشهرها ناقص يتلوه تام وهذا يلزم من جهة أنهم ال يجيزون أن يكون راس سنتهم يوم 
   . أحد ول يوم أربعاء وال يوم خميس

ًا ومعناه الدور وهذه السبعة ال تكون على وأما معبارت فإنها تكون فيكل تسع عشرة سنة سبع مرات ويسمنون الجملة مخزور
التوالي وإنما تكون تارة سنتان بشيطان يتلوهما معبارت وتارة سنة بشيطا يتلوها معبارت آل ذلك حتى ال تخرم عليهم قاعدة 

مصطلح  الثالثة أيام التي ال يختارونها أن تكون أول سنتهم فإذ انقضى آذار من هذه السنة آبسوا شهرًا وسموه آذار أما
المنجمين فالسنة عندهم من حلول الشمس في أول نقطة من رأس الحمل إلى حلولها في آخر نقطة من الحوت ومنهم من 

   . يجعلها من حول الشمس في أول نقطة من رأس الميزان إلى حلولها في آخر نقطة من السنبلة واألول هو المعروف
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ما من فلك البروج إلى عودها إلى تلك النقطة ويقال إن سنة الجند  هي من آون الشمس في نقطة  : وتساهل بعضهم فقال
   . والمرتزقة بالديار المصرية آانت أوًال على هذا المصطلح وبه يعملون في اإلقطاعات ونحوها

سنة واعلم الجملة الثالثة في فصول السنة األربعة وفيه ثالثة مهايع المهيع األول في الحكمة في تغيير الفصول األربعة في ال
   . أن الفصول تختلف بحسب اختالف طبائع السنة لتباين مصالح أوقاتها حكمة من اهللا تعالى

   . تحتاج األبدان إلى تغيير الفصول فالشتاء للتجميد والصيف للتحليل والخريف للتدريج والربيع للتعديل  : قال بطليموس

   . ها دون بعض على التدريج ترتيبها على الفصول األربعةإن أصل وضع الحمام أربعة بيوت بعض  : وعلى ذلك يقال

واعلم أن دائرة منطقة البروج لما قاطعت دائرة معدل النهار على نقطتين متقابلتين مال عنهما في جهتي الشمال والجنوب بقدر 
االعتدال الربيعي وهي أول واحد فالنقطة التي تجوز عليها الشمس من ناحية الجنوب إلى الشمال عن معدل النهار تسمى نقطة 

   . الحمل والنقطة التي تجوز عليها من الشمال إلى الجنوب تسمى نقطة االعتدال الخريفي وهي أول الميزان

ويتوهم في الفلك دائرة ثالثة معترضة من الشمال إلى الجنوب تمر على أقطاب تقابل الدائرة المخطوطة على الفلكين تقطع آل 
هار وفلك البروج بنصفين فوجب أن يكون قطعها لفلك البروج على النقطتين اللتين هما في غاية الميل واحد من فلك معدل الن

والبعد عن معدل النهار في جهتي الشمال والجنوب فتسمى النقطة الشمالية نقطة المنقلب الصيفي وهي أول السرطان وتسمى 
   . النقطة الجنوبية نقطة المنقلب الشتوي وهي أول الجدي

اختالف طبائع الفصول عن حرآة الشمس وتنقلها في هذه النقط فإنها إذا تحرآت من الحمل وهو أول البروج الشمالية أخذ و
الهواء في السخونة لقربها من سمت الرؤوس وتواتر اإلسخان إلى أن تصل إلى أول السرطان وحينئذ يشتد الحر في السرطان 

يب الهواء ويعتدل ثم يأخذ الهواء في البرودة ويتواتر إلى أول الجدي وحينئذ يشتد واألسد إلى أن تصل إلى الميزان فحينئذ يط
   . البرد في الجدي والدلو لبعد الشمس من سمت الرؤوس إلى أن تصل إلى الحمل فتعود الشمس إلى أو حرآتها

  : ازل وهي أربعة فصول األولالمهيع الثالث في ذآر الفصول وأزمنتها وطبائعها وما حصة آل فصل منها من البروج والمن
   . وابتداؤه عند حلول الشمس برأس الحمل وقد تقدم ومدته أحد وتسعون يومًا وربع يوم ونصف ثمن يوم  : فصل الربيع

وأوله حلول الشمس رأس الحمل وآخره عند قطعها برج الجوزاء وله من الكواآب القمر والزهرة ومن المنازل الشرطان 
الدبران والهقعة والهنعة والذراع بما في ذلك من التداخل آما مر ومن الساعات األولى والثانية والثالثة ومن والبطين والثريا و

   . الرياح الجنوب وطبعه حار رطب وله من السن الطفولية والحداثة ومن االخالط الدم ومن القوى الهاضمة

النبات وتزهر األشجار وتورق ويهيج الحيوان للسفاد وتذوب وفيه تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيطلع 
الثلوج وتنبع العيون وتسيل األودية وأخذت األرض زخرفها وازينت فتصير آأنها عروس تبدت لخطابها في مصبغات ثيابها 

للنظارة في  إذا نزلت الشمس رأس الحمل تصرم الشتاء وتنفس الربيع واختالت األرض في وشيها البديع وتبرجت  : ويقال
   . معرض الحسن والنضارة

لو آان زمن الربيع شخصًا لكان مقبًال ولو أن األيام حيوان لكان لها حليًا ومجلًال ألن الشمس   : ومن آالم الوزير المغربي
من لم يبتهج بالربيع ولم   : تخلص فيه من ظلمات حوت السماء خالص يونس من ظلمات حوت وآان عبدوس الخزاعي يقول

   . يتمتع بأنواره وال استروح بنسيم أزهاره فهو فاسد المزاج محتاج إلى العالجس

   . فهو فاسد المزاج فهو عديم حس أو سقيم نفس  : ويروى عن بقراط الحكيم مثله وفيه بدل قوله

ستعملت ما يضاهي ولجاللة محل هذا الفصل في القلوب ولنزوله من النفوس منزلة الكاعب الخلوب آانت الملوك إذا عدمته ا
   . زهره من البسط المصورة المنقشة والنمارق المفوقة المرقشة
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وقد آان ألنوشروان بساط يسميه بساط الشتاء مرصع بأزرق الياقوت والجواهر وأصفره وأبيضه وأحمره وقد جعل أخضره 
   . مكان أغصان األشجار وألوانه بموضع الزهر والنوار

فة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في واقعة القادسية حمل إليه فيما أفاء اهللا على المسلمين فلما ولما أخذ هذا البساط في خال
إن أمة أدت هذا إلى أمير ألمينة ثم مزقه فوقع منه لعلي عليه السالم قطعة في قسمه مقدارها شبر في شبر فباعها   : رآه قال

   . بخمسة عشر ألف دينار

لفصل ومدحه وأتوا بما يقصر عن شرحه وتغالى الشعراء فيه غاية التغالي وفضلوا أيامه وقد أطنب الناس في وصف هذا ا
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا من الحسن حتى آاد أن يتكلما يفتحها برد   : ولياليه على األيام والليالي وما أحلى قول البحتري

اءه آما نشرت ثوبًا عليه منمنما أحل فأبدى للعيون بشاشة وآان الندى فكأنما يبث حديثًا بينهن مكتما ومن شجر رد الربيع رد
أو ما   : قذى للعين إذ آان محرما ورق نسيم الجو حتى آأنما يجيء بأنفاس األحبة نعما وأحلى منه قول أحمد بن محمد العلوي

متعمم انظر إلى وشي الرياض  ترى األيام آيف تبرجت وربيعها وال عليها قيم لبست به األرض الجمال فحسنها متأزر ببروده
آأنه وشي تنشره األآف ينمنم والنور يهوى آالعقود تبددت والورد يخجل واألقاحي تبسم والطل ينظم فوقهن آللئًا قد زان 

أرض تباهيها السماء إذا دجا ليل   : منهن الفرادى التوأم ويكاد يذري الدمع نرجسها إذا أضحى ويقطر من شقائقها الدم ومنها
طرق الحياء ببره المشكور أهًال   : ت في دجاها األنجم لم يبق إال الدهر إذ باهت به وحيًا يجود به ملث مرهم وقول اآلخروالح

به من زائر ومزور وحبا الرياض غاللة من وشيه بغرائب التفويف والتحبير وأعارها حليًا تأنى الغيث في ترصيعه بجواهر 
خضر آالسندس المنشور فكأن أزرقه بقايا إثمد في أعين مكحولة بفتور آملت المنثور ومعصفر شرق وأصفر فاقع في أ

إشرب هنيئًا قد أتاك زمان متعطر متهلل نشوان فاألرض   : صفات الزهر فيه فناب عم ا غاب من أنواعه بحضور وقول اآلخر
يومًا وربع ونصف ثمن يوم وابتداؤه  وهو أحد وتسعون  : فصل الصيف  : وشي والنسيم معنبر والماء راح والطيور قيان الثاني

إذا حلت الشمس رأس السرطان وانتهاؤه إذا أتت على آخر درجة من السنبلة فيكون له من البروج والشمس ومن المنازل 
النثرة و الطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك يتداخل فيه وله من الساعات الرابعة والخامسة والسادسة ومن 

   . الصبا وطبعه حار يابس وله من السن الشباب ومن األخالط المرة الصفراء ومن القوى القوة النفسية والحيوانية الرياح

وهي الحرور منها وغرة الشعرى ووغرة الجوزاء ووغرة سهيل أولها أقواها حرًا يقال إن   : وللعرب في هذا الفصل وغرات
وإذا طلع سهيل ذهبت الوغرات وتسمى الرياح التي في هذه الوغرات الرجل في هذه الوغرة يعطش بين الحوض والبئر 

البوارح سميت بذلك ألنها تأتي من يسار الكعبة آما برح الظبي إذا أتاك من يسارك وقد أولع الناس بين لفحات الحر وسمومه 
   . وأتوا فيه ببدائع تقلع الصب غمام عمومه

وأدآت أوارها فأذابت دماغ الضب وألهبت قلب الصب وهاجرة آأنها من قلوب أوقدت الظهيرة نارها   : وفي ذلك قول بعضهم
العشاق إذا اشتعلت فيها نار الفراق حر تهرب له الحرباء من الشمس وتستجير بمتراآم الرمس ال يطيب معه عيش وال ينفع 

   . معه ثلج وال خيش فهو آالقلب المهجور أو آالتنور المسجور

وهاجرة حرها واقد نصبت لحاجبها حاجبي تلوذ من الشمس أطألوها لياذ   : ة حر هاجرة فقالووصف بعضهم وهو ذو الرم
وهاجرة تشتوى بالسموم جنادبها في رؤوس األآم إذا الموت أخطأ حرباءها رمى   : الغريممن الطالب وقال سوار بن المضرس

ابها آالبحر ليس لمائها من طحلب واخى به الحرباء وهجيرة آالهجر موج سر  : نفسه بالعمى والصمم وقال أبو العالء المعري
ورب يوم حره منضج آأنه أحشاء ظمآن آأنما األرض على رضفة والجو   : عودي منبر للظهر إال أنه لم يخطب وقال آخر

ال  في زمان يشوى الوجوه بحر ويذيب الجسوم لو آن صخرا  : محشو بنيران وبالغ األمير ناصر بن الفقيسي فقال من أبيات
تطير النسور فيه إذا ما وقفت شمسه وقارب ظهرا ويود الغصن الرطيب به لو أنه من لحائه يتعرى آأنني في جنحها محرم لو 

أن للعورة مني استتار وآيف ال أحرم في ليلة سماؤها بالشهب ترمي الجمار على أن أبا علي بن رشيق قد فضله على فصل 
فاء به والصيف أفضل منه حين يغشاآا فيه الذي وعد اهللا العباد به في جنة الخلد إن جاؤوه فصل الشتاء مبين ال خ  : الشتاء فقال

نساآا أنهار خمر وأطيار وفاآهة ما شئت من ذا ومن هذا ومن ذاآا فقل لمن قال لوال ذاك لم يك ذا إذا تفضل على أخراك 
وهو أحد وتسعون يومًا وربع يوم   : الخريف  : لثدنياآا سم الشتاء بعباس تصب غرضًا من الصواب وسم الصيف ضحاآا الثا

ونصف وثمن يوم وأوله عند حلول الشمس رأس الميزان وذلك في الثامن عشر من توت وإذا بقي من أيلول ثمانية أيام وآخره 
رآة وله إذا أتت الشمس على آخر درجة من القوس فيكون له من البروج الميزان والعقرب والقوس وهذه البروج تدل على الح

   . من الكواآب زحل ومن الساعات السابعة والثامنة
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   . والطالع فيه مع الفجر من المنازل الغفر والزبانان واإلآليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة يتداخل فيه

الشمالية وفيه يبرد وهو بارد يابس له من السن الكهولة تهيج فيه المرة السوداء وتقوى فيه القوة الماسكة وتهب فيه الرياح 
الهواء ويتغير الزمان وتنصرم الثمار ويتغير وجه األرض وتهزل البهائم وتموت الهوام وتجحر الحشرات ويطلب الطير 

   . المواضع الدفئة وتصير األرض آأنها آهلة مدبرة

مار وأوان شباب األشجار وللنفوس فصل الخريف ربيع النفس آما أن الربيع ربيع العين فإنه ميقات األقوات وموسم الث  : ويقال
   . في آثاره مربع وللجسوم بمواقع خيراته مستمتع

الخريف أصح فصول السنة زمانًا وأسهلها أوانا وهو أحد االعتدالين المتوسطين بين االنقالبين حين   : وقد وصفه الصابي فقال
ا وآذنت بانسكاب مائها وصارت الموارد آمتون أبدت األرض عن ثمرتها وصرحت عن زبدتها وأطلقت السماء حوافل أنوائه

المبارد صفاء من آدرها وتهذبًا من عكرها واطرادًا مع نفحات الهواء وحرآات الرياح الشجواء واآتست الماشية وبرها 
   . القشيب والطائر رشه العجيب

   . آل ما يظهر في الربيع نواره ففي الخريف تجتنى ثماره  : ومن آالم ابن شبل

ما قضى في الربيع حق المسرا ت مضيع لحقها في الخريف نحن منه على تلقي شتاء يوجب   : ل أبو بكر الصنوبريوقا
لوال فواآه أيلول إذا   : القصف أو وداع مصيف في قميص من الزمان رقيق وراداء من الهواء خفيف وقال ابن الرومي يصفه

سي إذا اشتملت علي هائلة الحالين غبراء يا حبذا ليل أيلول إذا بردت فيه اجتمعت من آل فن ورق الجو والماء إذًا لما حفلت نف
مضاجعنا والريح شجواء وخمش القر فيه الجلد والتأمت من الضجيعين أجسام وأحشاء وأسفر القمر الساري بصفحته يرى 

فيه ما شئت من فضل تعهده في آل لهها في صفاء الماء ألالء بل حبذا نفحة من ريحه سحرًا يأتيك فيها من الريحان أنباء قل 
طاب شرب الصبوح في أيلول برد الظل في   : يوم يد هللا بيضاء وقال عبد اهللا بن المعتز يصفه يفضله على الصيف من أبيات

الضحى واألصيل وخبت لفحة الهواجر عنا واسترحنا من النهار الطويل وخرجنا من السموم إلى بر د نسيم وطيب ظل ظليل 
د قربًا من الجن ة في آل شارق وأصيل اشرب على طيب الزمان فقد حدا بالصيف للندمان أطيب حاد وأشمنا بالليل فكأنا تزدا

برد نسيمه فارتاحت األرواح في األجساد وافاك باألنداء قدام الحيا فاألرض لألمطار في استعداد آم في ضمائر تربها من 
ال   : اب بقطره فكأنما آنا على ميعاد ومما يقرب منه قول جحظة البرمكيروضة بمسيل ماء أو قرارة واد تبدو إذا جاء السح

تصغ للوم إن اللوم تضليل واشرب ففي الشرب لألحزان تحليل فقد مضى القيظ واجتثت رواحله وطابت الريح لما آل أيلول 
ل الربيع فقال في ضمن وليس في األرض بيت يشتكي مرهًا إال وناظره بالطل مكحول وبالغ بعضهم فسوى بينه وبين فص

هنيت إقبال الخري ف وفزت بالوجه الوضي تم اعتداًال في الكما ل فجاء في خلق سوي فحكى الربيع   : تهنئة لبعض إخوانه
بحسنه ونسيم رياه الذآي محاسن للخريف لهن فخر على زمن الربيع وأي فخر به صار الزمان أمام برد يراقب نزحه وعقيب 

أن هواءه رديء متى تشبث بالجسم ال يمكن تالفيه وفي ذلك   : تذمه الستيالء المرة السوداء فيه ويقولون حر ومع ذلك فاألطباء
خذ في التدثر في الخريف فإنه مستوبل ونسيمه خطاف يجري مع األيام جري نفاقها لصديقها ومن   : يقول بعض الشعراء
ًا وربع يوم ونصف ثمن يوم ودخوله عند حلول الشمس رأس وهو أحد وتسعون يوم  : فصل الشتاء  : الصديق يخاف الرابع

الجدي وذلك في الثامن عشر من آيهك وإذا بقي من آانون األول ثمانية أيام وآخره إذا أتت الشمس على آخر درجة من 
ابح وسعد الحوت فيكون له من البروج الجدي والدلو والحوت وهذه البروج تدل على السكون والطالع فيه مع الفجر سعد الذ

   . بلغ وسعد السعود وسعد األخبية والفرغ المقدم والفرغ المؤخر والرشاء

   . فيه تهب رياح الدبور وهو بارد رطب

   . فيه يهيج البلغم وتضعف قوى األبدان

حر الحيات له من السن الشيخوخة ومن القوى البدنية القوة الدافعة وفيه يشتد البرد ويخشن الهواء ويتساقط ورق الشجر وتنج
   . وتكثر األنواء ويظلم الجو وتصير األرض آأنها عجوز هرمة قد دنا منها الموت

   . وله من الكواآب المشتري وعطارد ومن الساعات العاشرة والحادية عشرة
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   . إذا حلت الشمس الجدي مد الشتاء رواقه وحل بطاقه ودبت عقارب البرد السبة ونفع مدخر الكسب آاسبه  : ويقال

   . وللبلغاء وصف حال من أظله ملح تدفع عن المقرور متى استعد بها طله ووبله

برد يغير األلوان وينشف األبدان ويجمد الريق في األشداق والدمع في اآلماق برد   : فمن ذلك قول بعضهم يصف شدة البرد
   . حال بين الكلب وهريره واألسد وزئيره والطير وصفيره والماء وخريره

في ليلة جمد خمرها وخمد جمرها إلى يوم تود البصلة لو ازدادت قمصًا إلى قمصها والشمس لو جرت   : الم الفاضلومن آ
ويومنا أرياحه قرة تخمش األبدان من قرصها يومن تود الشمس من برده لو جرت النار   : النار إلى قرصها أخذه بعضهم فقال
قدم الشتاء برودا وافرش على رغم الحصير لبودا الريق في اللهوات أصبح جامدًا البس إذا   : إلى قرصها والبن حكينا البغدادي

والدمع في اآلماق صار برودا وإذا رميت بفضل آأسك في الهوا عادت إليك من العقيق عقودا يا صاحب العودين ال تهملهما 
شبيبا وأرض تزلق األقدام فيها فما تمشي شتاء تقلص األشداق منه وبرد يجعل الشبان   : حرق لنا عودًا وحرك عودا ولبعضهم
أقبلت يا برد ببرد أجود تفعل باألوجه فعل المبرد أظل في البيت آمثل المقعد منقبضًا تحت   : بها إال دبيبا ومن آالم الزمخشري

ف ليلة باردة من الكساء األسود لو قيل لي أنت أمير البلد فهات للبيعة آفًا يعقد ومن آالم أبي عبد اهللا بن أبي الخصال يص
والكلب قد صافح خيشومه ذنبه وأنكر البيت وطنبه والتوى التواء الجباب واستدار استدارة الحباب وجلده الجليد   : رسالة

   . وضربه الضريب وصعد أنفاسه الصعيد فحماه مباح وال هرير وال نباح

أندية ال يبصر الكلب من أندائها الطنبا ال ينبح الكلب في ليلة من جمادى ذات   : ومن شعر الحماسة في وصف ليلة شديدة البرد
فيها غير واحدة حتى يلف على خيشومه الذنبا وليلة ترك البرد البالد بها آالقلب أسعر نارًا فهو مثلوج فإن بسطت يدًا لم تنبسط 

بعضهم يصف يومًا باردًا  خصرًا وإن تقل فبقول فيه تثبيج فنحن منه ولم تخرس ذوو خرس ونحن فيه ولم نفلج مفاليج وقال
يوم من الزمهرير مقرور عليه جيب السحاب مزرور وشمسه حرة مخدرة ليس لها م ضبابه نور آأنما الجو   : آثير الضباب

اللهم ال   : حشوه إبر واألرض من تحته قوارير وحكي أن أعرابيًا اشتد به البر فأضاءت نار فدنا منها ليصطلي وهو يقول
أيا رب إن البرد أصبح آالحًا وأنت بحالي عالم ال   : يا وال في اآلخرة آخذه بعضهم فقال وهو في غاية المبالغةتحرمنيها في الدن

لو لم يكن من فضله   : تعلم فإن آنت يومًا مدخلي في جهنم ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم وقد اعتنى الناس بمدحه فقال بعضهم
ت ويموت الذباب ويهلك البعوض ويبرد الماء ويسخن الجوف ويطيب العناق ويظهر إال أنه تغيب فيه الهوام وتنجحر الحشرا

   . الفرش ويكثر الدخن وتلذ جمرة البيت لكفى

ترآت مقدمة الخريف حميده وبدا الشتاء جديده ال ينكر مطر يروق الصحو منه وبعده صحو يكاد من الغضارة يمطر غيثان 
مضمر أذن الشتاء بلهوه المستقبل فدنت أوائله بغيث مسبل متكاثف األنواء  واألنواء غيث ظاهر لك وجهه والصحو غيث

منغدق الحيا هطل الندى هزج الرعود بجلجل جاءت بعزل الجدب فيه فبشرت بالخصب أنواء السماك األعزل وقد ولع الناس 
   . بذآر االعتدال لها قديمًا وحديثًا

قيل ما أعددت للبر د وقد   : عدة وتقرفص العقدة وذوب المعدة أخذه ابن سكرة فقالطول الر  : ما أعددت للبر فقال  : قيل ألعرابي
جاء بشده قلت دراعة عري تحتها جبة رعدة واعلم أن ما تقدم من أزمان الفصول األربعة هو المصطلح المعروف والطريق 

   . المشهور

فجعلواالجزء األول الصفرية وسموا مطره الوسمي وأوله أن العرب قسمت السنة أربعة أجزاء   : وقد ذآر اآلبي في آتاب الدر
   . عندهم سقوط عرقوة الدلو السفلى وآخره سقوط الهقعة وجعلوا الجزء الثاني الشتاء وأوله سقوط الهنعة وآخره سقوط الصرفة

   . وجعلوا الجزء الثالث الصيف وأوله سقوط العواء وآخره سقوط الشولة وجعلوا الجزء الرابع القيظ

   . وسموا مطره الخريف وأوله سقوط النعائم وآخره سقوط عرقوة الدلو العليا

الربيع يذهب الناس إلى أنه الفصل الذي يتبع الشتاء ويأتي فيه الورد والكمأة   : وذآر ابن قتيبة في أدب الكاتب طريقًا آخر فقال
الربيع الفصل الذي تدرك فيه الثمار وهو الخريف  والنور وال يعرفون الربيع غيره والعرب تختلف في ذلك فمنهم من يجعل

وبعده فصل الشتاء ثم فصل الصيف وهو الوقت الذي تسميه العامة الربيع ثم فصل القيظ وهو الذي تسميه العامة الصيف 
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لكمأة ومنهم من يسمي الفصل الذي تدرك فيه الثمار وهو الخريف الربيع األول ويسمي الفصل الذي يلي الشتاء وتأتي فيه ا
   . والنور الربيع الثاني وآلهم مجمعون على أن الخريف هو الربيع

األول الوسمي وحصته من السنة شهران ومن المنازل أربع   : وفي بعض التعاليق أن من العرب من جعل السنة ستة أزمنة
   . منازل وثلثا منزلة وهي العواء والسماك والغفر والزبان وثلثا اإلآليل

ء وحصته من السنة شهران ومن المنازل أربع منازل وهي ثلث الكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وثلث الذابح الثاني الشتا
الثالث الربيع وحصته من السنة شرهان ومن المنازل أربع منازل وثلثا منزلة وهي ثلثا الذابح وبلع والسعود واألخبية والفرغ 

هران ومن المنازل أربع منازل وثلثا منزلة وهي الفرغ المؤخر وبطن الحوت المقدم الرابع الصيف وحصته من السنة ش
والشرطان والبطين وثلثا الثريا والخامس الحميم وحصته من السنة شهرا ومن المنازل أربع منازل وثلثا منزلة وهي ثلث 

شهران ومن المنازل أربع منازل  الثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع وثلث النثرة السادس الخريف وحصته من السنة
   . وثلثا منزلة وهي ثلثا الثنرة والطرف والجبهة والخرتان والصرفة

واألوائل من علماء الطب يقسمون السنة إلى الفصول األربعة إال أنهم يجعلون الشتاء والصيف أطول زمانًا وأزيد مدة من 
ة أشهر والربيع شهرين والخريف شهرين إذ آانا متوسطين بين الربيع والخريف فيجعلون الشتاء أربعة أشهر والصيف أربع
   . الحر والبرد وليس في مدتهما طول وال في زمانهما اتساع

واعلم أن ما تقدم من تفضيل بعض الفصول على بعض إنما هو أقاويل الشعراء وأفانين األدباء تفننًا في البالغة وإال فالواضع 
الحر تارة وعلى البرد أخرى لمصالح العباد ورتبها ترتيبًا خاصًا على التدريج يفهم ذلك  حكيم جعل هذه الفصول مشتملة على

ما ترى في خلق   " أهل العقول وأرباب الحكمة جلت صنعته أن تكون عرية عن الحكمة أو موضوعة في غير موضعها 
   .  " البصر خاسئًا وهو حسير  الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر آرتين ينقلب إليك

الطرف الرابع في أعياد األمم ومواسمها وفيه خمس جمل الجملة األولى في أعياد المسلمين واعلم أن الذي وردت به الشريعة 
   . عيد الفطر وعيد األضحى  : وجاءت به السنة عيدان

اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم والسبب في اتخاذهما ما رواه أبو داود في سنته عن أنس بن مالك رضي 
آنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه   : ما هذان اليومان فقالوا  "   : المدينة وألهلها يومان يلعبون فيهما فقال

به من العيدين عيد الفطر وذلك في سنة فأول ما بدئ   " إن اهللا عز وجل قد بدلكم خيرًا منهما يوم األضحى ويوم الفطر   : وسلم
   . اثنتين من الهجرة

وروى ابن باطيش في آتاب األوائل أن أول عيد ضحى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة اثنتين من الهجرة وخرج إلى 
   . وسموه عيد الغديرالمصلى للصالة وحينئذ فيكون العيدان قد شرعا في سنة واحدة نعم قد ابتدعت الشيعة عيدًا ثالثًا 

وسبب اتخاذهم له مؤاخاة النبي صلى اهللا عليه وسلم لعلي آرم اهللا وجهه يوم غدير خم وهو غدير على ثالثة أميال من الجحفة 
يسرة الطريق تصب فيه عين وحوله شجر آثير وهي الغيضة التي تسمى خمًا وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما 

اع نزل بالغدير وآخى بين الصحابة ولم يؤاخ بين علي وبين أحد منهم فرأى النبي صلى اهللا عليه وسلم منه رجع من حجة الود
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي والتفت إلى أصحابه وقال   "   : انكسارًا فضمه إليه وقال

وآان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من   " وعاد من عاداه من آنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله 
   . الهجرة

والشيعة يحيون ليلة هذا العيد بالصالة ويصلون في صبيحتها رآعتين قبل الزوال وشعارهم فيه لبس الجديد وعتق العبيد وذبح 
   . األغنام وإلحاق األجانب باألهل في اإلآرام

   . ون يهنئون الكبراء منهم بهذا العيدوالشعراء والمترسل
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الجملة الثانية في أعياد الفرس وآان دينهم المجوسية وأعيادهم آثيرة جدًا حتى إن علي بن حمزة األصبهاني عمل فيها آتابًا 
ألمراء ذآر فيه أسباب اتخاذهم لها وسبب سلوآهم فيها وقد اقتصرنا منها على المشهور الذي ولع الشعراء بذآره واعتنى ا

العيد األول النيروز وهو تعريب نوروز ويقال إن أول من اتخذه جم شاد أحد ملوك الطبقة الثانية من   : بأمره وهي سبعة أعياد
الفرس ومعنى شاد الشعاع والضياء وإن سبب اتخاذهم لهذا اليوم عيدًا أن الدين آان قد فسد قبله فلما ملك جدده وأظهره فسمي 

   . نوروز أي اليوم الجديد اليوم الذي ملك فيه

و في بعض التعاليق أن جم شاد ملك األقاليم السبعة والجن واإلنس فاتخذ له عجلة رآبها وآان أول يوم رآبها فيه أول يوم من 
شهر فرودين ماه وآان مدة ملكه ال يريهم وجهه فلما رآبها أبرز لهم وجهه وآان له حظ من الجمال وافر فجعلوا يوم رؤيتهم 

   . عيدًا وسموه نوروزا له

   . ومن الفرس من يزعم أنه اليوم الذي خلق اله فيه النور وأنه آان بالدوران

   . ومدته عندهم ستة أيام أولها اليوم األول من شهر افرودين ماه الذي هو أول شهور سنتهم

سة حوائج الناس على طبقاتهم ثم ينتقلون إلى ويسمون اليوم السادس النوروز الكبير ألن األآاسرة آانوا يقضون في األيام الخم
   . مجالس أنسهم مع ظرفاء خواصهم

وحكى ابن المقفع أنه آان من عادتهم فيه أن يأتي الملك رجل من الليل قد أرصد لما يفعله مليح الوجه فيقف على الباب حتى 
من أنت ومن أين أقبلت وأين تريد وما اسمك   : يصبح فإذا أصبح دخل على الملك من غير استئذان ويقف حيث يراه فيقول له

أنا المنصور واسمي المبارك ومن قبل اهللا أقبلت والملك السعيد أردت وبالهناء والسالمة   : وألي شيء وردت وما معك فيقول
وردت ومعي السنة الجديدة ثم يجلس ويدخل بعده رجل معه طبق من فضة وعليه حنطة وشعير وجلبان وحمص وسمسم 

من آل واحد سبع سنبالت وسبع حبات وقطعة سكر ودينار ودرهم جديدان فيضع الطبق بين يدي الملك ثم تدخل عليه وأرز 
الهدايا ويكون أول من يدخل عليه بها وزيره ثم صاحب الخراج ثم صاحب المعونة ثم الناس على طبقاتهم ثم يقدم للملك 

هذا يوم جديد من شهر جديد من   : منه ويطعم من حضر ثم يقولرغيف آبير من تلك الحبوب مصنوع موضوع في سلة فيأآل 
عام جديد يحتاج أن يجدد فيه ما أخلق من الزمان وأحق الناس بالفضل واإلحسان الرأس لفضله على سائر األعضاء ثم يخلع 

   . على وجوه دولته ويصلهم ويفرق عليهم ما وصل إليه من الهدايا

يه رفع النار في ليلة ورش الماء في صبيحته ويزعمون أن إيقاد النيران فيه لتحليل العفونات وأما عوام الفرس فكانت عادتهم ف
   . التي أبقاها الشتاء في الهواء

   . ويقال إنما فعلوا ذلك تنويهًا بذآره وإشهارًا ألمره

إن سبب رش الماء فيه أن   : آخرونإنما هو بمنزلة الشهرة لتطهير األبدان مما انضاف إليها من وقال   : وقالوا في رش الماء
فيروز بن يزدجرد لما استتم سورجي وهي أصبهان القديمة لم تمطر سبع سنين في ملكه ثم مطرت في هذا اليوم ففرح الناس 

بالمطر وصبوا من مائه على أبدانهم من شدة فرحهم به فصار ذلك سنة عندهم في ذلك اليوم من آل عام وما أحلى قول 
آيف ابتهاجك بالنيروز يا سكني وآل   : من يهواه ويذآر ما يعتمد في النيروز من شب النيران وصب األمواهبعضهم يخاطب 

ما فيه يحكيني وأحكيه فتارة آلهيب النار في آبدي وتارة آتوالي عبرتي فيه أسلمتني فيه يا سؤلي إلى وصب فكيف تهدي إلى 
ن في اإلسالم الحجاج بن يوسف الثقفي ثم رفع ذلك عمر بن عبد العزيز من أنت تهديه وأول من رسم هدايا النيروز والمهرجا

رضي اهللا عنه واستمر المنع فيه إلى أن فتح باب الهدية فيه أحمد بن يوسف الكاتب فإنه أهدى فيه للمأمون سفط ذهب فيه 
على العبد حق وهو   : ة وقد قلتهذا يوم جرت فيه العادة بإتحاف العبيد الساد  : قطعة عود هندي في طوله وعرضه وآتب معه

ال شك فاعله وإن عظم المولى وجلت فواضله ألم ترنا نهدي إلى اهللا ماله وإن آان عنه ذا غنى فهو قابله فلو آان يهدي للجليل 
هداء هذا يوم سهلت فيه السنة للعبيد اإل  : بقدره لقصر عنه البحر يومًا وساحله وآتب سعيد بن حميد إلى صديق له يوم نيروز

للملوك فتعلقت آل طائفة من البر بحسب القدرة والهمة ولم أجد فيما أملك ما يفي بحقك ووجدت تقريظك أبلغ في أداء ما يجب 
   . لك ومن لم يؤت في هديته إال من جهة قدرته فال طعن عليه

   . هذا ما يتعلق بنيروز الفرس من ذآر الهدايا فيه وإيقاد النار ورش الماء وأول ن سنه
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   . وأما تعلقه بالخراج فسيأتي الكالم على ذلك إن شاء اهللا تعالى عند الكالم على جباية الخراج في فن الديونة

وهو في السادس والعشرين من تشرين األول من شهور السريان وفي السادس عشر   : العيد الثاني من أعياد الفرس المهرجان
يب من شهور القبط وبينه وبين النيروز مائة وسبعة وستون يومًا وهذا األوان من مهرماه من شهور الفرس وفي التاسع من أب

أجب المهرجان ألن فيه سرورًا للملوك ذوي السناء وبابًا للمصير إلى أوان تفتح فيه   : في وسط الخريف وفي ذلك يقول الشاعر
  : يسمى اليوم السادس من أيام قال المسعودي أبواب السماء ومدته ستة أيام ويسمى اليوم السادس منه المهرجان األآبر آما

وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا االسم أنهم آانوا يسمون شهورهم بأسماء ملوآهم وآان لهم ملك يسمى مهرًا يسير فيهم بالعنف 
في  والعسف فمات في النصف من هذا الشهر وهو مهرماه فسمي ذلك اليوم مهرجان وتفسيره نفس مهر ذهبت والفرس تقدم

لغتها ما تؤخره العرب في آالمها وهذه اللغة الفهلوية وهي الفارسية األولى وزعم آخرون أن مهر بالفارسية حفاظ وجان 
إذا ما تحقق بالمهرجا ن من ليس يعرف معناه غاظا ومعناه أن غلب الفرس فيه   : الروح وفي ذلك يقول عبيد اهللا بن طاهر

ما ظهر في عهد افريدون الملك ومعنى هذا االسم إدراك الثأر وذلك أن افريدون أخذ بثأر إن  : فسموه للروح فيه حفاظا ويقال
جده جم شاد من الضحاك فإنه آان أفسد دين المجوسية وخرج على جم شاد فأخذ منه الملك وقتله فلما غلبه افريدون قتله بجبل 

دًا وسموه مهرجان والمهر الوفاء وجان سلطان وآان معناه ُدْنباَوْند وأعاد المجوسية إلى ما آانت فاتخذ الفرس يوم قتله عي
   . سلطان الوفاء

   . وزعم بعض الفرس أن الضحاك هو النمرود وافريدون هو إبراهيم عليه السالم بلغتهم

رس ويقال إن المهرجان هو اليوم الذي عقد فيه التاج على رأس اردشير بن بابك أول ملوك الفرس الساسانية وآان مذهب الف
في المهرجان أن يدهن ملكهم بدهن البان تبرآًا وآذلك العوام وأن يلبس القصب والوشي ويتوج بتاج عليه صورة الشمس 

وحجلتها الدائرة عليها ويكون أول من يدخل إليه الموبذان بطبق فيه أترجة وقطعة سكر ونبق وسفرجل وعناب وتفاح وعنقود 
ثم تدخل الناس على طبقاتهم بمثل ذلك وربما آانوا يذهبون إلى تفضيله على عنب أبيض وسبع طاقات آس قد زمزم عليها 

أخا الفرس إن الفرس تعلم إنه ألطيب من نيروزها مهرجانها إلدبار أيام يغم   : النيروز وفيه يقول عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر
ق وغيرها من مدن العجم يجعلون هذا اليوم أول يوم وأهل المروءات بالعرا  : هواؤها وإقبال أيام يسر زمانها قال المسعودي

   . من الشتاء فيغيرون فيه الفرش واآلالت وآثيرًا من المالبس

ويسمى أبان روز ويعمل في ليلة الحادي عشر من شهر بهمن ماه من شهور الفرس وسنتهم فيه أيقاد   : العيد الثالث السدق
م يلقون فيها سائر الحبوب ويقال إن سبب اتخاذهم لهذا العيد أن األب األول وهو النيران بسائر األدهان والولوع بها حتى إنه

عندهم آيومرت لما آمل له من ولده مائة ولد زوج الذآور باإلناث وصنع لهم عرسًا أآثر فيه وقود النيران ووافق ذلك الليلة 
   . المذآورة فاستسنت ذلك الفرس بعده

ة فقال أبو القاسم المطرز يصف سدقًا عمله السلطان ملكشاه بدجلة أشعل فيه النيران وقد ولعت الشعراء بوصف هذه الليل
والشموع في السماريات وآل نار على العشاق مضرمة من نار قلبي أو من ليلة السدق نار تجلت بها الظلماء واشتبهت بسدفة 

الغيظ والحنق مدت على األرض بسطًا من الليل فيها غرة الفلق وزارت الشمس فيها البدر واصطلحا على الكواآب بعد 
جواهرها ما بين مجتمع وار ومفترق مثل المصابيح إال أنها نزلت من السماء بال رجم وال حرق أعجب بنار ورضوان 

يسعرها ومالك قائم منها على فرق في مجلس ضحكت روض الجنان له لما جال ثغره عن واضح يقق وقال ابن حجاج من 
ليلتنا حسنها عجيب بالقصف والتيه قد تحقق لنارها في السما لسان عن نور ضوء الصباح ينطق   : الدولة أبيات يمدح بها عضد

والجو منها قد صار جمرًا والنجم منها قد آاد يحرق ودجلة أضرمت حريقًا بألف نار وألف زورق تغيب النجوم الزهر عند 
ر نظمها عيله وقد السنين الخواليا هي الليلة الغراء في آل شتوة تغادر طلوعها وتحسد أيام الشهور اللياليا قالدة مجد أعفل الده

وهو في الثالث عشر م تيرماه م شهور الفرس زعموا أن أرس رمى سهمه لما   : جيد الدهر أبلج حاليا العيد الرابع الشرآان
ن جبال طبرستان إلى أعالي وقعت المصالحة بين منوجهر وقراسياب الترآي من المملكة على ريمة سهم فامتد السهم م

   . طخارستان

وهي خمسة أيام أولها السادس والعشرون من أبان ماه من شهور الفرس ومعناه تربية الروح   : العيد الخامس أيام الفرودجان
   . ألنهم آانوا يعملون فيها أطعمة وأشربة ألرواح موتاهم ويزعمون أنها تغتذي بها
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ويعمل في أول يوم من أدرماه من شهور الفرس وسنتهم فيه أن يرآب في آل بلد من بالدهم   : العيد السادس رآوب الكوسج
رجل آوسج قد أعد لما يصنع به بأآل األطعمة الحارة آالجوز والثوم واللحم السمين ونحوها وبشرب الشراب الصرف أيامًا 

ه غرابًا ويتبعه الناس يصبون عليه الماء قبل حلول الشهر فإذا حل الشهر لبس غاللة سابوية ورآب بقرة وأخذ على يد
آرم آرم أي الحر الحر يفعل ذلك سبعة أيام ومعه أوباش   : ويضربونه بالثلج ويروحون عليه بالمراوح وهو يصيح بالفارسية

   . واالناس ينهبون ما يجدون من األمتعة في الحوانيت وللسلطان عليهم مال فإذا وجدوا بعد عصر اليوم السابع ضربوا وحبس

   . وال يعرف ذلك إال بالعراق وأرض العجم وأهل الشام والجزيرة ومصر واليمن ال يعرفون ذلك  : قال المسعودي

ويقال إن هذا الفعل آان يتداوله أهل آل بيت منهم آوسج وحكى الزمخشري في آتابه ربيع األبرار أن سبب ذلك أن آوسجًا 
قد رآب الكوسج يا صاح فانزل على   : نه فيها فغلب عليها وفي ذلك يقول الشاعرآان يشرب في هذه األيام الدواء ويطلي بد

الزهرة والراح وأنعم بآدرماه عيشًا وخذ من لذة العيش بأفياح والسنة عندهم منقسمة على أقسام في أول آل قسم منها خمسة 
   . ليقة فهم يتخذونها أعيادًا لذلكأيام تسمى الكنبهارت زعم زرادشت أن في آل يوم خلق اهللا تعالى نوعًا من الخ

ويتخذونه في يوم بهمن من شهر بهمن ماه وسنتهم فيه أنهم يآآلون فيه البهمن األبيض باللبن   : العيد السابع عيد بهمنجة
الحامض على أنه ينفع الحفظ ورؤساء خراسان يعملون فيه الدعوات على طعام يطبخون فيه آل حب مأآول ولحم حيوان 

   . حضر ما يوجد في ذلك الوقت من بقل أو نباتيؤآل وي

الجملة الثالثة في أعياد القبط واعلم أن أعياد القبط آثيرة وقد أتينا على ذآر تفصيلها سردًا في خالل شهور القبط مع ذآر 
ى أن منها ما غيرها وأوردنا آل عيد منها في يومه من شهور القبط وربما ذآرنا بعضها أيضًا في شهور السريان والروم عل

ال يتعلق بوقت مقيد آالفصح األآبر عندهم فإنه متعلق بفطرهم من صومهم األآبر وهو غير مؤقت بوقت معين بل يتغير 
بالتقديم والتأخير قليًال على ما سيأتي بيان ذلك إن شاء اهللا تعالى ونحن نقتصر في هذا الفصل على المشهور من أعيادهم دون 

   . رح أسبابهاغيره ونبين أوقاتها ونش

   . وهي أربعة عشر عيدًا

   . آبار وصغار  : وهي على ضربين

الضرب األول الكبار وهي سبعة العيد األول البشارة ويعنون به بشارة غبريال وهو جبريل على زعمهم لمريم عليها السالم 
   . قبطبميالد عيسى صلوات اهللا عليه يعملونه في التاسع والعشرين من برمهات من شهور ال

الثاني الزيتونة وهو عيد الشعانين وتفسيره بالعربية التسبيح يعملونه في سابع أحد من صومهم وسنتهم فيه أن يخرجوا بسعف 
النخل نم الكنيسة وهو يوم رآوب المسيح للعفور وهو الحمار في القدس ودخوله صهيون وهو راآب والناس يسبحون بين 

   . ريديه يأمر المعروف ينهى عن المنك

الثالث الفصح وهو العيد الكبير عندهم يعملونه يوم الفطر من صومهم األآبر يزعمون أن المسيح قام فيه بعد الصلبوت بثالثة 
   . أيام وخلص آدم من الجحيم وأقام في األرض أربعين يومًا آخرها يوم الخميس ثم صعد إلى السماء

   . "  قاتلهم اهللا أنى يؤفكون  "  

الرابع خميس األربعين ويسميه الشاميون السالق وهو الثاني واألربعون من الفطر ويقولون إن المسيح عليه السالم تسلق فيه 
   . من تالميذه إلى السماء بعد القيام ووعدهم بإرسال الفارقليط وهو روح القدس عندهم

عنصرة يعملونه بعد خمسين يومًا من القيام وهو في السادس والعشرين من بشنس ويقولون الخامس عيد الخميس وهو عيد ال
إن روح القدس حلت في التالميذ وتفرقت عليهن ألسنة الناس فتكلموا بجميع األلسنة وذهب آل واحد منهم إلى بالد لسانه الذي 

   . تكلم به يدعوهم إلى دين المسيح
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يقولون إن المسيح ولد فيه ببيت لحم قرية من أعمال فلسطين ويعلمونه في التاسع والعشرين  السادس الميالد وهو اليوم الذي
من آيهك من شهور القبط وهم يقولون إنه ولد يوم االثنين فيجعلون عشية األحد ليلة الميالد فيوقدون فيها المصابيح بالكنائس 

   . ويزينونها

   . ه من شهور القبطالسابع الغطاس يعملونه في الحادي عشر من طوب

يقولون إن يحيى بن زآريا عليه السالم وينعتونه بالمعمدان غسل عيسى عليه السالم ببحيرة األردن وأن عيسى لما خرج من 
الماء اتصل به روح القدس على هيئة حمامة والنصارى يغمسون أوالدهم فيه في الماء على أنه يقع في شدة البرد أال أن عقبه 

   . غطستم صيفتم ونورزتم شتيتم  : ول المصريونيحمى الوقت يق

إن   : الضرب الثاني من أعياد القبط الصغار وهي سبعة أيام األول الختان ويعملونه في سادس بؤنة من شهور القبط ويقولون
   . المسيح ختن في هذا اليوم وهو الثامن من الميالد

إن سمعان الكاهن دخل بعيسى عليه السالم مع   : شهور القبط ويقولون الثاني األربعون يعملونه في الثامن من شهر أمشير من
أمه بعد أربعين يومًا من ميالده الهيكل وبارك عليه تلك عقول أضلها باريها وإال فأين مقام الكاهن من مقام عيسى عليه السالم 

   . وهو روح اهللا وآلمته

أنهم أن يأخذوا إناء ويمألوه ويزمزموا عليه ثم يغسل البطريرك به الثالث خميس العهد يعملونه قبل الفصح بثالثة أيام وش
أرجل جميع النصارى الحاضرين ويزعمون أن المسيح عليه السالم فعل هذا بتالميذه في هذا اليوم يعلمهم التواضع وأخذ 

العدس وهم يطبخون عليهم العهد أال يتفرقوا وأن يتواضع بعضهم لبعض والعامة من النصارى يسمون هذا الخميس خميس 
   . فيه العدس على ألوان

   . الرابع سبت النور وهو قبل الفصح بيوم

   . إن النور يظهر على مقبرة المسيح في هذا اليوم فتشتعل منه مصابيح آنيسة القمامة بالقدس  : يقولون

لقسيسون منهم ليستميلوا بها عقول عوامهم وما ذاك إال من تخييالتهم النيرنجية التي يفعلها ا  : قال صاحب مناهج الفكر وغيره
الضعيفة وذلك أنهم يعلقون القناديل في بيت المذبح ويتحيلون في إيصال النار إليها بأن يمدوا على جميعها شريطًا من حديد في 

وقد اشتعلت فيه غاية الدقة مدهونًا بدهن البلسان ودهن الزنبق فإذا صلوا وجاء وقت الزوال فتحوا المذبح فتدخل الناس إليه 
الشموع ويتوصل بعض القوم إلى أن يغلق النار بطرف الشريط الحديد فتسري عليه فتتقد القناديل واحدًا بعد واحد إذ من 

طبيعة دهن البلسان علوق النار فيه بسرعة مع أدنى مالمسة فيظن من حضر من ذوي العقول الناقصة أن النار نزلت من 
   . مد هللا على اإلسالمالسماء فأوقدت القناديل فالح

الخامس حد الحدود وهو بعد الفصح بثمانية أيام يعملونه أول أحد بعد الفطر ألن اآلحاد قبله مشغولة بالصوم وفيه يجددون 
   . اآلالت وأثاث البيوت ومنه يأخذون في االستعداد للمعامالت واألمور الدنيوية

   . من شهور القبط وآخره السابع والعشرون منهاالسادس التجلي ويعملونه في الثالث عشر من مسرى 

إن المسيح عليه السالم تجلى لتالميذه بعد أن رفع في هذا اليوم وتمنوا عليه ان يحضر لهم إيليا وموسى عليهما   : ويقولون
   . السالم فأحضرهما لهم بمصلى بيت المقدس ثم صعد وصعدا

من شهور القبط والنصارى يقولون إن قسطنطين بن هيالني انتقل عن السابع عيد الصليب وهو في السابع عشر من توت 
اعتقاد اليونان إلى اعتقاد النصرانية وبنى آنيسة قسطنطينة العظمى وسائر آنائس الشام ويزعمون أن سبب ذلك أنه آان 

تاوة في آل عام ليكفوا عنه مجاورًا للبرجان فضاق بهم ذرعًا من آثرة غاراتهم على بالده فهم أن يصانعهم ويفرض لهم عليه إ
فرأى ليلة في المنام أن مالئكة نزلت من السماء ومعها أعالم عليها صلبان فحاربت البرجان فانهزموا فلما أصبح عمل أعالمًا 
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 وصور فيها صلبانًا ثم قاتل بها البرجان فهزمهم فسأل من آان في بلده من التجار هل يعرفون فيما طافوه من البالد دينًا هذا
   . دين النصرانية وإنه في بلد القدس والخليل من أرض الشام  : زيه فقالوا له

   . فأمر أهل مملكته بالرجوع عن دينهم إليه وأن يقصوا شعورهم ويحلقوا لحاهم

رانية وإنما فعل ذلك ألنهم يزعمون أن رسل عيسى عليه السالم آانوا قد وردوا على اليونان قبل يأمرونهم بالتعبد بدين النص
   . فأعرضوا عنهم ومثلوا بهم هذه المثلة نكاًال لهم ففعلوا ذلك تأسيًا بهم

ولما تنصر قسطنطين خرجت أمه هيالني إلى الشام فبنت به الكنائس وسارت إلى بيت المقدس وطلبت الخشبة التي زعمت 
   . ًاالنصارى أن المسيح صلب عليها فحملت إليها فغشتها بالذهب واتخذت ذلك اليوم عيد

وسيأتي الكالم على ذلك مفصًال في ترجمة قسطنطين في خاتمة الكتاب عند ذآر الملوك الذين استولوا على الديار المصرية 
   . وفيما ذآرنا هنا مقنع واهللا سبحانه وتعالى أعلم

ز فارسية معربة وآأن وقد صار منن أعيادهم المشهورة بالديار المصرية النيروز وهو أول يوم من سنتهم وإن لفظة النيرو
القبط واهللا أعلم اتخذوا ذلك على طريقة الفرس واستعاروا اسمه منهم فسموا اليوم األول من سنتهم أيضًا نيروزًا وجعلوه عيدًا 

وهم يظهرون فيه من الفرح والسرور وإيقاد النيران وصب األمواه أضعاف ما يفعله الفرس ويشارآهم   : قال في مناهج الفكر
   . وام من المسلمينفيه الع

وأهل الشام يعملون مثل ذلك في أول سنتهم أيضًا وهو أول يوم من ينير من شهور الروم ويوافقه آانون الثاني   : قال المسعودي
وهو الشهر الرابع من شهور السريان وذلك في السادس من طوبة من شهور القبط ويسمونه القلنداس إال أن أهل مصر 

باألنطاع وربما حملهم ترك االحتشام على أن يتجرأوا على الرجل المطاع ولوال أن والة األمر يردعونهم  يزيدون فيه التصافع
   . ويمنعونهم من ذلك لمنعوا الطريق من السالك وهم مع ذلك من ظفروا به ال يترآونه إال بما يرضيهم

عمائة أنهم يقتصرون على رش األمواه والتصافع والذي استقر عليه الحال بالديار المصرية إلى آخر سنة إحدى وتسعين وسب
   . وترك االحتشام دون إيقاد النيران إال من يفعل ذلك من النصارى في بيته أو خاصته

عيد سيغورس وعيد   : ولهم أعياد ومواسم سوى ما تقدم ذآرها صاحب التذآرة ونحن نذآرها على ترتيب شهور القبط وهي
   . من توتمتى اإلنجيلي وهما في الثاني 

   . عيد سمعان الحبيس وهو في الرابع من توت

   . عيد ماما وهو في الخامس من توت

   . عيد شعيا وهو في السادس من توت

   . عيد ساويرس وهو في السابع من توت

   . عيد موسى النبي عليه السالم وهو في الثامن من توت

   . عيد توما التلميذ وهو في التاسع من توت

   . نوح عليه السالم من السفينة ومولد مريم عليها السالم وهما في العاشر من توت وخروج

   . عيد باسيلوس وهو في العشرين من توت
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   . ونياحة أب يجرج وهي في الثاني والعشرين من توت

   . عيد أوالد الفرس وهو في الثالث والعشرين من توت

   . تعيد أليصابات وهو في السادس والعشرين من تو

   . عيد اسطاتوا وانتقال يوحنا وهما في السابع والعشرين من بابه

   . عيد يعقوب بن حلفا وهو في الخامس من بابه عيد أبو بوال وهو في السابع من بابه

   . عيد توما وهو في الثامن من بابه

   . عيد أبي مسرجة وهو في العاشر من بابه

   . هعيد يعقوب وهو في الحادي عشر من باب

   . وشهادة متى وهي في الثاني عشر من بابه

   . عيد الفرات وهو في الثالث عشر من بابه

   . وشهادة يوحنا وهي في العشرين من بابه

   . وتذآار السيدة وهو في الحادي والعشرين من بابه

   . ابهعيد لوقا وهو في الثاني والعشرين من بابه عيد أبي جرج وهو في الثالث والعشرين من ب

   . ودخول السيدة الهيكل وهو في الحادي والعشرين من بابه عيد يعقوب ويوسف وهو في السادس والعشرين من بابه

   . عيد أبي مقار وهو في السابع والعشرين من بابه

   . عيد مرقص وهو في آخر يوم من بابه

   . عيد بطرس البطرك وهو ي أول يوم من هاتور

   . رابع من هاتورعيد زآريا وهو في ال

   . واجتماع التالميذ وهو في السادس من هاتور

   . وتكريز أبي جرج وهو في السابع من هاتور

   . وعيد األربع حيوانات وهو في الثامن من هاتور

   . وتذآار الثلثمائة وثمانية عشر وهو في التاسع من هاتور

   . هو في الثاني عشر من هاتورونياحة إسحاق وهو في العاشر من هاتور عيد ميكائيل و
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   . وشهادة أبي مينا وهو في الخامس عشر من هاتور

   . عيد فيلبس الرسول وهو في التاسع عشر من هاتور

   . عيد أساسياس وهو في العشرين من هاتور

   . عيد شمعون وهو في الحادي والعشرين من هاتور

   . تذآار الشهداء وهو الثاني والعشرين من هاتور

   . عيد مرآوريوس وهو في الرابع والعشرين من هاتور

   . عيد أبي مقورة وهو في الخامس والعشرين من هاتور

   . عيد ادفيانوس وهو في السادس والعشرين من هاتور

   . عيد يعقوب المقطع وهو في السابع والعشرين من هاتور

   . عيد ياهور وهو في الثاني من آيهك

   . الرابع من آيهك عيد اندراس وهو في

   . عيد سيورس وهو في الخامس من آيهك

   . عيد بزبارة وهو في السابع من آيهك

   . عيد أيامين وهو في الثامن من آيهك

   . عيد ماري نقوال وهو في العاشر من آيهك

   . عيد سمعان وهو في الرابع عشر من آيهك

   . لميالد وهو في الثالث والعشرين من آيهكونياحة يوحنا وهي في السادس عشر من آيهك وصوم ا

   . وقتل األطفال وهو في الثالث من طوبه

   . عيد يوحنا اإلنجيلي وهو يف الرابع من طوبه

   . وعيد توما وهو في السابع من طوبه

   . عيد الختان وهو في الثامن من طوبه

   . عيد إبراهيم وهو في التاسع من طوبه

   . لعاشر من طوبهوصوم الغاطس وأوله ا



 

386 
 

   . وصوم العذارى وهو في الثالث عشر من طوبه

   . عيد ملسوس وهو في الرابع عشر م طوبه

   . عيد غاريوس وهو في الخامس عشر من طوبه

   . عيد قيالنوس وهو في السادس عشر من طوبه

   . عيد يوحنس وهو في التاسع عشر من طوبه

   . ي العشرين من طبوهونزول اإلنجيل وتذآار السيد وهما ف

   . وصوم نينوى وهو ي الحادي والعشرين من طوبه

   . ومقتل يحيى وهو في الرابع والعشرين من طوبه عيد أبي بشارة وهو في الخامس والعشرين من طوبه

   . عيد الشهداء وهو في السادس والعشرين من طوبه

   . خر نياحة نقوال وهو في اليوم اآلخر من طوبهعيد طيمارس الرسول وهو في السابع والعشرين من طوبه وآ

   . عيد العذارى وعيد يهوذا وهما في األول من أمشير

   . عيد مقار وهو في الثاني من أمشير

   . ونياحة تيادرس وهو في السادس من أمشير

   . ونياحة برصوما وهو في التاسع من أمشير

   . شيرعيد بيطن وشهادة يعقوب وهما في العاشر من أم

   . عيد أبي مسرجة وهو في الرابع عشر من أمشير

   . عيد قالنوس وهو في السادس عشر من أمشير

   . عيد يعقوب الرسول وهو في السابع عشر من أمشير

   . عيد بطرس الشهيد وهو في التاسع عشر من أمشير

   . ونزول السيدة من الجبل وهو في الحادي والعشرين من أمشير

   . درس وهو في السادس والعشرين من أمشيروشهادة س

   . ووجود رأس يوحنا وهو في اليوم اآلخر من أمشير

   . عيد الجلبانة وهو في الثالث من شهر برمهات



 

387 
 

   . عيد أرمانوس وهو في السابع من برمهات

   . عيد المعمودة وهو في التاسع من برمهات

   . وظهور الصليب وهو في العاشر من برمهات

   . يد أبي مينا وهو في الحادي عشر من برمهاتع

   . عيد ميالخي وهو في الثاني عشر من برمهات

   . عيد إلياس الشهيد وهو في السابع عشر من برمهات

   . ونياحة بولص وهي في الثاني والعشرين من برمهات

   . عيد العزر وهو في الثالث والعشرين م برمهات

   . ع والعشرين من برمهاتعيد الشعانين وهو في الراب

   . عيد المرسونة وهو في الخامس والعشرين من برمهات

   . وغسل األرجل وهو في الثامن والعشرين م برمهات

   . وجمعة الصلبوت وهو في التاسع والعشرين من برمهات

   . عيد مرقص اإلنجيلي وهو في اليوم اآلخر من برمهات

   . ن برمودهعيد توما البطرك وهو في الثاني م

   . عيد حزقيال النجيب وهو في الخامس من برموده

   . عيد مرقص وهو في السابع من برموده

   . واألخذ بالحديد وهو في الثامن من برموده

   . عيد يوحنا األسقف وهو في الحادي عشر من برموده

   . عيد جرجس وهو في الثالث عشر من برموده

   . شر من برمودهعيد أبي متى وهو في السادس ع

   . عيد يعقوب عيد سنوطه وهما في التاسع عشر من برموده

   . وذآران الشهداء وهو في الحادي والعشرين من برموده

   . عيد ساويرس وهو في السادس والعشرين من برموده
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   . عيد أبي نيطس وهو في السابع والعشرين م برموده

   . ن من برمودهعيد أصحاب الكهف وهو في التاسع والعشري

   . عيد مرقص اإلنجيلي وهو في اليوم اآلخر من برموده

   . عيد تيادرس وهو في الثاني من بشنس

   . عيد شمعون وهو في الثالث من بشنس

   . عيد الحندس وهو في الرابع من بشنس

   . ونياحة يعقوب وهو في السابع من بشنس

   . عيد دفرى سوه وهو في السادس من بشنس

   . يد أساسياس وهو في السابعمن بشنسع

   . وصعود المسيح عندهم وهو في الثامن من بشنس

   . عيد دير القصير وهو في الحادي والعشرين من بشنس

   . ونزول السيد إلى مصر وهو في الرابع والعشرين من بشنس

   . عيد سوسى وهو في الخامس والعشرين م بشنس

   . ادس والعشرين من بشنسعيد توما التلميذ وهو في الس

   . عيد سمعون العجاس وهو في السابع والعشرين من بشنس

   . عيد طيمارس وهو في التاسع والعشرين من بشنس

   . عيد الورد بالشا وهو في اليوم اآلخر من بشنس

   . عيد أبي مقار وهو في الثاني من بؤنه

   . ووجود عظام لوقا وهو في الثالث من بؤنه

   . توما وعيد مامور وهما في الرابع من بؤنهوعيد 

   . عيد يوحنا ونزول صحف إبراهيم عليه السالم وهما في التاسع من بؤنه

   . عيد أبي مينا وهو في الخامس عشر من بؤنه

   . عيد أبي مقار وهو في السادس عشر من بؤنه
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   . عيد السيدة وهو في الحادي والعشرين من بؤنه

   . في الثالث والعشرين نم بؤنهعيد اتريب وهو 

   . عيد أبي مينا وهو في

   . والعشرين من بؤنه

   . وتذآار تيادرس وهو في أول أبيب

   . ونياحة بولص وهو في الثاني من أبيب والثالث منه أيضًا

   . وعيد المعينة وعيد القيصرية وهما في الخامس من أبيب

   . وعيد أبي سنوبة وهو في السابع من أبيب

   . وعيد اسنباط وهو في الثامن من أبيب

   . وشهادة هارون وعيد سمعان وهما في التاسع من أبيب

   . وعيد تادرس نطيره وهو في العاشر من أبيب

   . وعيد أبي هور وهو في الثاني عشر من أبيب

   . وعيد أبي مقار وهو في الرابع عشر من أبيب

   . عشر من أبيب وعيد اقدام السريان وهو في الخامس

   . عيد يوحنا وذآريا وهو في السادس عشر من أبيب

   . وعيد يعقوب التلميذ وهو في السابع عشر من أبيب

   . وعيد بوالق وهو في التاسع من أبيب

   . وعيد تادرس الشهيد وهو في العشرين من أبيب

   . وعيد السيدة

   . وعيد ميخائيل وهما في الحادي والعشرين من أبيب

   . وعيد سمعان البطرك وعيد شنوده وهما في الثالث والعشرين من أبيب

   . وعيد سمنود وهو في الرابع والعشرين من أبيب

   . وعيد مرقوريوص وهو فيالخامس والعشرين من أبيب
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   . وعيد حزقيل النبي عليه السالم وهو في السابع والعشرين من أبيب

   . مريم وهما في الثامن والعشرين من أبيبورفعة إدريس عليه السالم وعيد 

   . وحرم السيد وهو في اليوم اآلخر من أبيب

   . وعيد الخندق وهو في اليوم األول من مسرى

   . وعيد أبي مينا وهو في اليوم الثاني م مسرى

   . وعيد سمعان المعمودي وهو في الثالث من مسرى

   . ودخول نوح السفينة وهو في الثامن من مسرى

   . وعيد طورسينا وعيد السيدة وهما في التاسع من مسرى

   . وعيد اللباس وهو في العاشر من مسرى

   . وشهادة أنطونيوس وعيد العدوية وهو في الخامس عشر من مسرى

   . وعيد يعقوب الشهيد وهو في السابع عشر من مسرى

   . وعيد أبي مقار وهو في الثامن عشر من مسرى

   . وهو في التاسع عشر من مسرى وعيد اليسع

   . وعيد أصحاب الكهف وهو في العشرين من مسرى

   . وصوم األربعين وهو في الحادي والعشرين من مسرى

   . وعيد الحوزة بدمش وهو في الثالث والعشرين من مسرى

   . وعيد صوفيل وهو في السادس والعشرين من مسرى

   . والعشرين من مسرىوعيد إبراهيم وإسحاق وهو في الثامن 

   . وعيد موسى الشهيد وشهادة يوحنا وهو في اليوم اآلخر من مسرى

   . الجملة الرابعة في أعياد اليهود وهي على ضربين الضرب األول ما نطقت به التوراة بزعمه

   . وهي خمسة أعياد

ي عيد رأس الشهر وهو أول يوم من تشرى يتنزل رأس السنة يعملونه عيد رأس سنتهم ويسمونه عيد رأس هيشا أ  : العيد األول
   . إن اهللا تعالى أمر إبراهيم عليه السالم بذبح إسماعيل ابنه فيه وفداه بذبح عظيم  : عندهم منزلة عيد األضحى عندنا ويقولون
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ض عليهم صومه ومن لم عيد صوماريا ويسمونه الكبور وهو عندهم الصوم العظيم الذي يقولون إن اهللا تعالى فر  : العيد الثاني
   . يصمه قتل عندهم

ومدة هذا الصوم خمس وعشرون ساعة يبدأ فيها قبل غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشرى وتختم بمضي ساعة بعد 
   . غروبها في اليوم العاشر وربما سموه العاشور

هم تمام األربعين الثالثة التي صمها موسى عليه ويشترط فيه لجواز اإلفطار عندهم رؤية ثالثة آواآب عند اإلفطار وهي عند
   . السالم

وال يجوز أن يقع هذا الصوم عندهم في يوم األحد وال في يوم الثالثاء وال في يوم الجمعة ويزعمون أن اهللا يغفر لهم فيه جميع 
   . ذنوبهم ما خال الزنا بالمحصنة وظلم الرجل أخاه وجحده ربوبية اهللا تعالى

عيد المظلة وهو سبعة أيام أولها الخامس عشر من تشرى وآلها أعياد عندهم واليوم اآلخر منها يسمى عرايا أي   : لثالعيد الثا
   . شجر الخالف وهو أيضًا حج لهم

يجلسون في هذه األيام تحت ظالل من جريد النخل وأغصان الزيتون والخالف وسائر الشجر الذي ال ينتشر ورقه على 
   . ذلك تذآار منهم إلظالل اهللا إياهم في التيه بالغمام األرض ويزعمون أن

عيد الفطير ويسمونه الفصح ويكون في الخامس عشر من نيسان وهو سبعة أيام أيضًا يأآلون فيها الفطير   : العيد الرابع
يل من يد فرعون وأغرقه وينظفون بيوتهم فيها من خبز الخير ألن هذه األيام عندهم هي األيام التي خلص اهللا فيها بني إسرائ

   . فخرجوا إلى التيه فجعلوا يأآلون اللحم والخبز الفطير وهم بذلك فرحون وفي أحد هذه األيام غرق فرعون

عيد األسابيع ويسمى عيد العنصرة وعيد الخطاب ويكون بعد عيد الفطير بسبعة أسابيع واتخاذهم لهذا العيد في   : العيد الخامس
   . شهور اليهود وهو الثالث والعشرون من بشنس من شهور القبطالسادس من سيوان من 

إنه اليوم الذي خاطب اهللا في بني إسرائيل من طور سينا وفي جملة هذا الخطاب العشر آلمات وهي وصايا تضمنت   : يقولون
ابيع والفطير والمظلة وهم األس  : أمرًا ونهيًا وضمنت التوفيق لمن حصلها حفظًا ورعيًا وهو حج من حجوجهم وحجوجهم ثالثة

يعظمونه ويأآلون فيه القطائف ويتفننون في عملها ويجعلونها بدًال عن المن الذي أنزل اهللا عليهم في هذا اليوم ويسمى هذا 
   . العيد أيضًا عشرتا ومعناه االجتماع

الفوز وهو عندهم عيد   : عيد األولالضرب الثاني ما أحدثه اليهود زيادة على ما زعموا أن التوراة نطقت به وهو عيدان ال
إن سبب اتخاذهم له أن بختنصر لما أجلى من آان ببيت   : سرور ولهو وخالعة يهدي فيه بعضهم إلى بعض وهم يقولون

المقدس من اليهود إلى عراق العجم أسكنهم بحي وهي إحدى مدينتي أصفهان ثم ذهبت أيام الكلدانيين وملكت الفرس األولى 
ما ملك أردشير بن بابك وتسميه اليهود بالعبرانية أجشادوس وآان له وزير يسمونه بلغتهم هيمون ولليهود يومئذ واألخيرة فل

حبر يسمى بلغتهم مردوخاي فبلغ أردشير أن له ابنة عم من أحسن أهل زمانها وأآملهم عقًال فطلب تزويجها منه فأجابه لذلك 
فأراد هيمون إصغاره واحتقاره حسدًا له وعزم على إهالك طائفة اليهود  فحظيت عنده حظوة صار بها مردوخاي قريبًا منه

التي في جميع مملكة أردشير فرتب مع نواب الملك في جميع األعمال أن يقتل آل أحد منهم من يعلمه من اليهود وعين له 
سى ولد فيه وتوفي فيه وأراد يومًا وهو النصف من آذار وإنما خص هذا اليوم دون سائر األيام ألن اليهود يزعمون أن مو

بذلك المبالغة في نكايتهم ليتضاعف الحزن عليهم بهالآهم وبموت موسى فاتضح لمرودخاي ذلك من بعض بطانة هيمون 
فأرسل إلى ابنة عمه يعلمها بما عزم عليه هيمون في أمر اليهود وسألها إعالم الملك بذلك وحضها على إعمال الحيلة في 

إنما حمله على ذلك الحسد على قربنا منك ونصيحتنا لك فأمر   : ومها فأعلمت الملك بالحال وذآرت لهخالص نفسها وخالص ق
بقتل هيمون وقتل أهله وأن يكتب لليهود باألمان والبر واإلحسان في ذلك اليوم فاتخذوه عيدًا واليهود يصومون قبله ثالثة أيام 

ون بطنها نخالة وملحًا ويلقونها في النار حتى تحترق يخدعون بذلك وفي هذا العيد يصورون من الورق صورة هيمون ويمأل
   . صبيانهم
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عيد الحنكة وهو ثمانية أيام يوقدون في الليلة األولى من لياليه على آل باب من أبوابها سراجًا وفي الليلة الثانية   : العيد الثاني
يذآرون أن سبب اتخاذهم لهذا العيد أن بعض الجبابرة تغلب  سراجين وهكذا إلى أن يكون في الليلة الثامنة ثمانية سرج وهم

على بيت المقدس وفتك باليهود وافتض أبكارهم فوثب عليه أوًال آهانهم وآانوا ثمانية فقتله أصغرهم وطلب اليهود زيتًا لوقود 
إلى تمام ثمان ليال فاتخذوا هذه الهيكل فلم يجدوا إال يسيرًا وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج على أبوابهم في آل ليلة 

   . األيام عيدًا سموه الحنكة ومعناه التنظيف ألنهم نظفوا فيه الهيكل من أقذار شيعة الجبار وبعضهم يسميه الرباني

الجملة الخامسة في أعياد الصابئين ومدار أعيادهم على الكواآب وأعيادهم عند نزول الكواآب الخمسة المتحيرة وهي زحل 
ي والمريخ والزهرة وعطارد في بيوت شرفها وذلك أن من البروج ما يقوم لهذه الكواآب مقام قصر العز للملك والمشتر

يشتهر فيه ويعلو ويشرف وفيها درجات معلومة ينسب الشرف إليها ومنها ما يخمل فيه ويفسد حاله و يكون ذلك أيضًا في 
ويسمى ذلك هبوطًا فزحل شرفه في إحدى وعشرين درجة من درجات معلومة تقابل درجات الشرف به من البرج المقابل 

الميزان ويهبط في مثلها من الحمل والمشتري يشرف في خمس عشرة درجة من السرطان ويهبط في مثلها من الجدي 
والمريخ يشرف في ثمان عشرة درجة من الجدي ويهبط في مثلها من السرطان والزهرة تشرف في تسع وعشرين درجة من 

تهبط فيمثلها من السنبلة وعطارد شرفه في خمس عشرة درجة من السنبلة ويهبط في مثلها من الحوت وآذلك الشمس الحوت و
تشرف في تسع عشرة درجة من الحمل وتهبط في مثلها من الميزان والقمر يشرف في ثالث درجات من السنبلة ويهبط في 

   . مثلها من الحوت

   . يه الحمل ويلبسون فيه أفخر ثيابهموهم يعظمون اليوم الذي تنزل الشمس ف

   . وهو عندهم من أعظم األعياد

   . وآانت ملوآهم تبني الهياآل وتجعل لها أعيادًا بحسب الكواآب التي بنيت على اسمها فيه

 الباب الثاني من المقالة األولى فيما يحتاج إليه الكاتب من األمور العملية وهو الخط وتوابعه ولواحقه

النوفيه فص  

 الفصل األول في ذآر آالت الخط ومباديه وصوره   

الطرف األول في الدواة وآالتها وفيه مقصدان المقصد األول في نفس الدواة وفيه أربع جمل الجملة األولى في فضلها قد 
  " النون وهي الدواة  خلق اهللا  "   : اخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

لما خلق اهللا النون وهي الدواة وخلق القلم فقال اآتب فقال وما أآتب   "   : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
   .  " قال اآتب ما هو آائن إلى يوم القيامة 

بعضهم بغير ذلك إذ الدواة هي المناسبة في الذآر  وهذا الخبر واألثر داالن على أن المراد بالنون في اآلية هو الدواة وإن فسره
   .لذآر القلم وتسطير الكتابة في قوله تعالى :   "  ن والقلم وما يسطرون  "  

واالحتفال بشأنها فقد قال وبالجملة فإن الدواة هي أم آالت الكابة وسمطها الجامع لها وال يخفى ما يحب من االهتمام بأمرها 
يعني باألداة مثل السكين   : من خرج من بيته بغير محبرة وأداة فقد عزم على الصدقة قال المدائني  : عبد اهللا بن المبارك
   . والمقلمة وأشباههما

   . مثل الكاتب بغير دواة آمثل من يسير إلى الهيجاء بغير سالح  : قال محمد بن شعيب ابن سابور

دواة ودويات في أدنى العدد وفي الكثير ُدويُّ   : تقول العرب  : لة الثانية في أصلها في اللغة قال أبو القاسم بن عبد العزيزالجم
ِدويُّ بضم الدال وآسرها ويقال أيضًا ُدواء وَدواء بضم الدال وآسرها ودوايا مثل حوايا وأدويت دواة أي اتخذت دواة ورجل 

   . الواو إذا آان يبيعها آقولك ًعطار وَبزاردواء بفتح الدال وتشديد 
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الجملة الثالثة فيما ينبغي أن تتخذ منه وما تحلى به أما ما تتخذ منه فينبغي أن تتخذ من أجود العيدان وأرفعها ثمنًا آاألبنوس 
   . والساسم والصندل وهذا اعتماد منه على ما آان يعتاد أهل زمانه ويتعاناه أهل عصره

غلب على الكتاب في زماننا من أهل اإلنشاء وآتاب األموال اتخاذ الدوي من النحاس األصفر والفوالذ وتغالوا في وقد   : قلت
   . أثمانها وبالغوا في تحسينها

   . والنحاس أآثر استعماًال والفوالذ ٌأل لعزته ونفاسته واختصاصه بأعلى درجات الرياسة آالوزارة وما ضاهاها

رفضت وترآت إال األبنوس والصندل األحمر فإنه يتعاناه في زماننا قضاة الحكم وموقعوهم وبعض وأما دوي الخشب فقد 
   . شهود الدواوين

سبيل الدواة أن يكون عليها من الحلية أخف ما يكون ويمكن أن تحلى به الدوي وفي وثاقة   : وأما التحلية فقال الحسن بن وهب
وحق الحلية أن تكون ساذجة بغير حفر وال ثنيات فيه ليأمن من مسارعة   : لسه قالولطف ليأمن من أن تنكسر أو تنقصم في مج

   . القذى والدنس إليها

   . وال يكون عليها نقش وال صورة

   . وحق هذه الحلية مع ما ذآره ابن وهب أن تكون من النحاس ونحوه دون الفضة والذهب

لفضة وال يخفى أن حكم ذلك حكم الضبة في اإلناء فتحرم مع الكبر والزينة على أن بعض الكتاب في زماننا قد اعتاد التحلية با
وتكره مع الصغر والزينة والكبر والحاجة وتباح مع الصغر والحاجة من آسر ونحوه آما قرره أصحابنا الشافعية رحمهم اهللا 

   . ر شيء واهللا أعلمنعم يحرم التكفيت بالذهب والفضة وآذلك التمويه إذا آان يحصل منه بالعرض على النا

سبيل الدواة أن تكون متوسطة في قدرها ال بالقصيرة فتقصر أقالمها وتقبح وال   : في قدرها وصفتها قال الحسن بن وهب
   . بالكثيفة فيثقل محملها وتعجف

   . هفال بد لصاحبها أن يحملها ويضعها بين يدي ملكه أو أميره في أوقات مخصوصة وال يحسن أن يتولى ذلك غير

   . ويكون طولها بمقدار عظم الذراع أو فويق ذلك قليًال لتكون مناسبة لمقدار القلم  : قال الفضل

   . من التدوير والتربيع  : وقد اختلفت مقاصد أهل الزمان في هيئة الدواة  : قلت

نهم إنما يتعانون في آتابتهم الدرج وهو فأما آتاب اإلنشاء فإنهم يتخذونها مستطيلة مدورة الرأسين لطيفة القد طلبًا للخفة وأل
   . غير الئق بالدواة في الجملة على أن الصغير من الدرج ال يأبى جعله في الدواة المدورة

وأما آتاب األموال فإنهم يتخذونها مستطيلة مربعة الزوايا ليجعلوا في باطن غطائها ما استخفوه مما يحتاجون إليه من ورق 
اسب لهذه الدواة في القطع وعلى هذا األنموذج يتخذ قضاة الحكم وموقعوهم دويهم إال أنها في الغالب الحساب الديواني المن

   . تكون من الخشب آما تقدم

   . واعلم أنه ينبغي للكاتب أن يجتهد في تحسين الدواة وتجويدها وصونها

آلداب وأهدى أبو الطيب عبد الرحمن بن أحمد بن جود دواتك واجتهد في صونها إن الدوي خزائن ا  : وهللا المدائني حيث يقول
لم أر سوداء قبلها ملكت نواظر الخلق والقلب معًا ال   : زيد بن الفرج الكاتب إلى صديق له دواة آبنوس محالة وآتب معها

محبرة الطول أزرى بها وال قصر لكن أتت للوصول مجتمعا فوقك جنح من الظالم بها وبارق في الحسن آل من سمعا أما ال
بها يكتب القرآن والحديث   : المفردة عن الدواة فقد اختلف الناس فيها فمنهم من رجحها ومالوا إلى اتخاذها لخفة حملها وقالوا

   . والعلم
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   . وآرهها بعضهم واستقبحها من حيث إ ها آلة النسخ الذي هو من أشد الجرف وأتعبها وأقلها مكسبًا

   . أرم بها فإنها مشؤومة ال يبقى معها أهل وال ولد وال أم وال أب  : حبرة فقالويروى أن شعبة رأى في يد رجل م

الطرف الثاني في اآلالت التي تشتمل عليها الدواة وهي سبع عشرة آلة أول آل آلة منها ميم المزبر بكسر الميم وهو القلم أخذًا 
وفي حديث  له من قولهم زبرت الكتاب إذا اتقنت آتابته ومنه سميت الكتب زبرًا آما في قوله تعالى :   "  وإنه لفي زبر األولين  " 

   . أبي بكر أنه دعا في مرضه بدواة ومزبر أي قلم

ضرة الموت دعاني أبي حين ح  : الجملة األولى في فضله عن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال  : وفيه جملتان
اآتب   : يا رب وما أآتب قال  : اآتب قال  : أول ما خلق اهللا القلم فقال  "   : إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  : فقال

   . حسن غريب وابن أبي حاتم واللفظ له  : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال  " القدر وما هو آائن إلى األبد 

اآتب   : يا رب وما أآتب قال  : إن أول ما خلق اهللا القلم والحوت فقال له اآتب فقال  " رضي اهللا عنهما يرفعه وعن ابن عباس 
   . رواه الطبراني ووقفه ابن جرير على ابن عباس  " ن والقلم   " ثم قرأ   " آل شيء آائن إلى يوم القيامة 

اآتب القدر فجرى بما يكون من ذلك اليوم   : وما اآتب قال  : اآتب قال  : لم قالأول ما خلق اهللا الق  "   : وفي رواية قال ابن عباس
إلى يوم قيام الساعة ثم خلق النون ورفع بخار الماء فتفتقت منه السماء وبسطت األرض على ظهر النون فاضطرب النون 

   . ه ابن جرير وابن أبي حاتمروا  " فمادت األرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر على األرض ألنها أثبتت عليها 

ما   : اآتب قال  : إن أول ما خلق اهللا اليراع ثم خلق من اليراع القلم فقال له  "   : وروى محمد بن عمر المدائني بسنده إلى مجاهد
   .  " فزبر القلم بما هو آائن إلى يوم القيامة   : ما هو آائن قال  : أآتب قال

اآتب قضائي في خلقي إلى يوم القيامة   : وهو القصب المثقب فقال  : أول ما خلق اهللا اليراع  "   : الوأخرج بسنده إلى ابن عباس ق
 "  .   

بما هو آائن إلى يوم القيامة   : يا رب بما أجري قال  : قال  ! اجر  : ويروى أنه لما خلقه اهللا تعالى نظر إليه فانشق بنصفين ثم قال
   .  " تبت يدا أبي لهب   " وآان منه   " ك فجرى على اللوح المحفوظ بذل

   . ويروى أن خلقه قبل خلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة

واعلم أن القلم اشرف آالت الكتابة وأعالها رتبة إذ هو المباشر لكتابة دون غيره وغيره من آالت الكتابة آاألعوان وقد قال اهللا 
 فأقسم به وذلك في غاية الشرف .   تعالى :   "  ن والقلم وما يسطرون  " 

وهللا أبو الفتح البستي حيث يقول :  إذا أقسم األبطال يومًا بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم وقال تعالى :   "  اقرأ وربك 
 فأضاف التعليم بالقلم إلى نفسه .   األآرم الذي علم بالقلم  " 

   . من جاللة القلم أن اهللا عز وجل لم يكتب آتابًا إال به لذلك أقسم به  : قال ابن الهيثم

من قلم قلمًا يكتب به علمًا أعطاه اهللا شجرة في الجنة خير من   "   : وقد روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  : قال المدائني
   .  " يا وما فيها الدن

   . وقد قيل األقالم مطايا الفطن ورسل الكرم

   . القلم شجرة ثمرها األلفاظ والفكر بحر لؤلؤه الحكمة وفيه ري العقول الكامنة  : وقال عبد الحميد

   . القلم لسان البصر يناجيه بما ستر عن األسماع  : وقال جبل بن زيد
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   . علم يحث على البحر ويبحث عن خفي النظرالقلم يريد ال  : وقال ابن المقفع

   . ما عبرات الغواني في خدودهن بأحسن من عبرات األقالم  : وقال أحمد بن يوسف

   . القلم الطلسم األآبر  : وقيل

اللسان تدرسه  بيان لسان وبيان بنان ومن فضل بيان البنان أن ما تثبته األقالم باق على األبد وما ينبسه  : البيان اثنان  : وقيل
   . األيام

   . عقول الرجال تحت أسنة أقالمها بنوء األقالم يصوب غيث الحكمة  : ويقال

   . لم أر باآيًا أحسن تبسمًا من القلم  : وقال جعفر بن يحيى

   . يفتح نور بستانالقلم مجهز لجيوش الكالم تخدمه اإلرادة وال يمل من االستزادة آأنه يقبل بساط سلطان أو   : قال ابن المعتز

وآيف ال يكون ذلك وقلمهم هو اليراع   : ومن إنشاء الوزير ضياء الدين بن األثير الجزري من جواب آتبه للعماد األصفهاني
   . الذي نفثت الفصاحة في روعه وآمنت الشجاعة بين ضلوعه فإذا قال أراك آيف تنسق الفرائد في األجياد

يشرب ظلمة ويلفظ نورًا قد يكون قلم الكاتب أمضى من شاة   ! ما أعجب شأن القلم  : لسيومن آالم أبي حفص بن برد األند
   . المحارب القلم سهم ينفذ المقابل وشفرة تطيح بها المفاصل

قلم يطلق األجال واألرزاق وينفث السم والدرياق قلم تدق عن اإلدراك حرآاته   : ومن آالم العميد عمر بن عثمان الكاتب
النفائس فتكاته يسرع وال انحدار السيل إلى قراره وانقداح الضوء من شراره معطوفة الغايات على المبادي مصروفة وتحلى ب

   . األعجاز إلى الهوادي وإذا صال أراك آيف اختالف الرماح بين اآلساد

إمامًا يلقي درسًا وطورًا يرى  وله خصائص أخرى يبدعها إبداعًا فإذا لم يأت بها غيره تطبعًا أتى بها هو طبعًا فطورًا يرى
ماشطة تجلو عرسًا وطورًا يرى ورقاء تصدح في األوراق وطورًا يرى جوادًا مخلقًا بخلوق السباق وطورًا أفعوانًا مطرقًا 

ولطالما نفث سحرًا وجلب عطرًا وأدار في القرطاس خمرًا وتصرف في صنوف   ! والعجب أنه ال يزهو إال عند اإلطراق
في الفتح عمر وفي الهدي عمارًا وفي الكيد عمرًا فال تحظى به دولة إال فخرت على الدول واستغنت عن الخيل  الغناء فكان
   . والخول

   . لوال القلم ما قامت الدنيا وال استقامت المملكة  : وقال اإلسكندر

   . قلم والسيف تحت القلمالسيف وال  : أمور الدنيا تحت شيئين  : وآل شيء تحت العقل وقال بعض حكماء اليونان

   . فاقت صنعة القلم عند سائر األمم جمع الحكم في صحون الكتب  : وقال آخر

   . ببكاء القلم تبسم الكتب  : وقال العتابي

   . األقالم مطايا الفطن  : وقال البحتري

   . للبالقلم صائغ الكالم يفرغ ما يجمعه الفكر ويصوغ ما يسبكه ا  : وقال أبو دلف العجلي

   . القلم أنف الضمير إذا رعف أعلن أسراره وأبان آثاره  : وقال سهل بن هارون

   . ما أثرته األقالم لم تطمع في درسه األيام  : وقال ثمامة
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   . أحسن الصنيع صنيع القلم والخط الذي هو جنى العقول  : وقال هشام بن الحكم

   . ةبنور القلم تضيء الحكم  : وقال علي بن منصور

   . من عرف النعمة في بيان اللسان آان بفضل النعمة في بيان القلم أعرف  : وقال الجاحظ

   . بالقلم تزف بنات العقول إلى خدور الكتب  : وقال غيره

   . هللا در القلم آيف يحوك وشي المملكة  : وقال المأمون

   . ما ال يبلغه البيان القلم ينهض بما يظلع بحمله اللسان ويبلغ  : وقال بعض األعراب

القلم يجعل للكتب ألسنًا ناطقة وأعينًا مالحظة وربما ضمنها من ودائع القلوب ما ال تبوح به اإلخوان عند   : وقال بعضهم
   . المشاهدة

   . الخط شيء أظهره العقل بواسطة سن القلم فلما قابل النفس عشقته بالعنصر  : وقال أوميرس الحكيم

   . الخط بالقلم ينمي الحكمة  : كيموقال مرطس الح

   . القلم الطلسم األآبر  : وقال جالينوس

   . القلم على إيقاع الوتر والمهنة المنطقية مقدمة على المهنة الطبيعية  : وقال بقراط

   . القلم طبيب المنطق  : وقال بليناس

   . والخط العلة الصورية والبالغة العلة التمامية القلم العلة الفاعلة والمداد العلة الهيوالنية  : قال أرساطاليس

   . وقد أآثر الشعراء القول في شرف القلم وفضله

إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب وذلت خوفه األمم فالموت والموت ال شيء   : فمن ذلك قول أبي تمام الطائي
لك القلم األعلى   : الم مذ بريت أن السيوف لها مد أرهفت خدم وقولهيغالبه ما زال يتبع ما يجري به القلم آذا قضى اهللا لألق

الذي بشباته صاب من األمر الكلي والمفاصل لعاب األفاعي القائالت لعابه وأري الجنى اشتارته أيد عواسل له ريقة ظل ولكن 
راجل إذا ما امتطى الحمس  وقعها بآثاره في الشرق الغرب وابل فصيح إذا استنطقته وهو راآب وأعجم إن خاطبته وهو

اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل أطاعته أطراف القنا وتقوضت لنجواه تقويض الخيام الجحافل رأيت جليًال 
انظر إلى قلم ينكس رأسه ليضم بين موصل   : شأنه وهو مرهف ضنًا وسمينًا خطبه وهو ناحل وقول أبي هالل العسكري

يث ضيغم وغرار مسنون المضارب مفصل يبدو لناظره بلون أصفر ومدامع سود وجسم منحل ومفصل تنظر إلى مخالب ل
فالدرج أبيض مثل خد واضح يثنيه أسود مثل طرف أآحل قسم العطايا والمنايا في الورى فإذا نظرت إليه فاحذر وأمل طعمان 

ت فيه مؤمًال بمؤمل ومذلًال بمعزز ولربما شوب حالوة بمرارة آالدهر يخلط شهده بالحنظل فإذا تصرف في يديك عنانه ألحق
لك القلم الجاري ببوس وأنعم فمنها بواد ترتجى وعوائد إذا مأل القرطاس سود سطوره فتلك   : ألحقت فيه معززًا بمذلل وقوله

سمي   : قيلأسود تتقى وأساود وهن حياة للولي رضية وهن حتوف للعدو رواصد الجملة الثانية في اشتقاقه وقد اختلف في ذلك ف
قال بعض المفسرين تشاحوا في  قلمًا الستقامته آما سميت القداح أقالمًا في قوله تعالى :   "  إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم  " 

هو مأخوذ من القالم وهو شجر رخو فلما   : آفالتها فضربوا عليها بالقداح والقداح مما يضرب بها المثل في االستقامة وقيل
   . سمي قلمًا لقلم رأسه فقد قيل إنه ال يسمى قلمًا حتى يبرى أما قبل ذلك فهو قصبة  : ضارعه القلم في الضعف سمي قلمًا وقيل
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قلم   : األزدي بقولهآما ال يسمى الرمح رمحًا إال إذا آان عليه سنان وإال فهو قناة ومنه قالمة الظفر وإلى ذلك يشير أبو الطيب 
ما القلم ففكر   : قلم أظفار العدا وهو آاإلصبع مقصوص الظفر أشبه الحية حتى إنه آلما عمر في األيدي قصر وقيل ألعرابي

   . هو عود قلم من جوانبه آتقليم الظفر فسمي قلمًا  : توهمه قال  : ال أدري قيل له  : ساعة وقلب يده ثم قال

ليكن قلمك صلبًا بين الدقة والغلظ وال تبره عند عقدة فإن فيه   : براهيم بن العبا لغالم بين يديه يعلمه الخطالجملة الثالثة قال إ
تعقيد األمور وال تكتب بقلم ملتوي وال ذي شق غيرمستوي وإن أعوزك البحري والفارسي واضطررت إلى األقالم النبطية 

   . فاختر منها ما يميل إلى السمرة

ينبغي للكاتب أن يتخير من أنابيب القصب أقله عقدًا وأآثفه لحمًا وأصلبه قشرًا وأعدله   : بن محمد الشيباني وقال إبراهيم
   . استواء

ما نشف بالهجير ماؤه وستره   : أي األنابيب للكتابة أصلح وعليها أصبر فقلت  : سألني األصمعي يومًا بدار الرشيد  : وقال العتابي
   . لتبرية القشور الدرية الظهور الفضية الكسورمن تلويحه غشاؤه من ا

أما بعد فإنا على طول الممارسة لهذه الكتابة التي غلبت إلى االسم   : وآتب علي بن األزهر إلى صديق له يستدعي منه أقالمًا
في الجود  ولزمت لزوم الوسم فحلت محل األنساب وجرت مجرى األلقاب وجدنا األقالم الصخرية أجرى في الكواغد وأمر

آما أ البحرية منها أساس في القراطيس وألين في المعاطف وأشد لتصرف الخط فيها ونحن في بلد قليل القصب رديئه وقد 
أحببت أن تتقدم في اختيار أقالم صخرية وتتنوق في أقتنائها قبلك وتطلبها من مظانها ومنابتها من شطوط األنهار وأرجاء 

ها الشديدة الصلبة النقية الجلود القليلة الشحوم الكثيرة اللحوم الضيقة األجواف الرزينة المحمل الكروم وأن تتيمن باختيارك من
فإنها أبقى على الكتابة وأبعد من الخفاء وأن تقصد بانتقائك الرقاق القضبان المقومات المتون الملس المعاقد الصافية القشور 

الجواهر المعتدلة القوام المستحكمة يبسًا وهي قائمة على أصولها لم تعجل عن الطويلة األنابيب البعيدة ما بين الكعوب الكريمة 
إبان ينعها ولم تؤخر إلى األوقات المخوفة عليها من خصر الشتاء وعقن األنداء فإذا استجمعت عندك أمرت بقطعها ذراعًا 

   . دتها وأصنافها من غير تأخير وال توانذراعًا قطعًا رقيقًا ثم عبأت منها حزمًا فيما يصونها من األوعية وتكتب معه بع

إنه لما آانت الكتابة أبقاك اهللا أعظم األمور وقوام الخالفة   : وأهدى ابن الحرون إلى رجل من إخوانه الكتاب أقالمًا وآتب إليه
النابت في  وعمود المملكة اتحفتك من آلتها بما يخف محمله وتنقل قيمته ويعظم نفعه ويجل خطره وهي أقالم من القصب

الصخر الذي نشف بحر الهجير في قشره ماؤه وستره ن تلويحه غشاؤه وهي آالآلليء المكنونة في الصدف واألنوار 
المحجوبة في السدف تبرية القشور درية الظهور فضية الكسور قد آستها الطبيعة جوهرًا آالوشي المحبر ورونقًا آالديباج 

   . المنير

وأضفت إليها أقالمًا سليمة من المعايب مبرأة من   : ابئ يصف فيه أقالمًا أهداها في جملة أصنافومن آتاب ألبي الخطاب الص
المثالب جمة المحاسن بعيدة عن المطاعن لم ير بها طول وال قصر وال ينقصها ضعف خور وال يشينها لين وال رخاوة ولم 

فية للممادح بسائر صفاتها صلبة المعاجم لدنة المقاطع يعبها آزازة وال قساوة وهي آخذة بالفضائل من جميع جهاتها مستو
موفية القدود واأللوان محمودة المخبر والعيان وقد استوى في المالسة خارجها وداخلها وتناسب في السالسة عاليها وسافلها 

ها الشفان بصرده نبتت بين الشمس والظل واختلف عليها الحر والقر فلفحها وقدان الهواجر ولفعها سمائم شهر ناجر ووقد
وقذفها الغمام ببرده وصابتها األنواء بصيبها واستهلت عليها السحائب بشآبيبها فاستمرت مرائرها على إحكام واستحصد 
   . سجلها باإلبرام جاءت شتى الشيات متغايرة الهيئات متباينة المحال والبلدان تختلف بتباعد ديارها وتأتلف بكرم نجارها

سبت رماح الخط في أجناسها وشاآلت الذهب في ألوانها وضاهت الحريرر في لمعانها مضابطة الحفاء نمرة فمن أنانيب قنًا نا
   . القوى ال يسيطها القط وال يشعب بها الخط

ومن مصرية بيض آأنها قباطي مصر نقاء وغرقئ البيض صفاء غذاها الصعيد من ثراه بلبه وسقاها النيل من نميره وعذبه 
ألجزاء سليمة من االلتواء تستقيم شقوقها في أطوالها وال تنكب عن يمينها وال شمالها مقترن بها صفراء آأنها فجاءت ملتئمة ا

معها عقيان قرن بلجين أو ورق خط بعين تختال في صفر مالحفها وتميس في مذهب مطارقها بلون غياب الشمس ومن 
القلوب ويحل الطرف لها حبوة الحليم اللبيب آأنها اختالف منقوشة تروق العين وتونق النفس ويهدي حسنها األريحية إلى 

   . الزهر الالمع وأصناف الثمر اليانع
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ومن بحرية موشية الليط رائقة التخطيط آأن داخلها قطرة دم أو حاشية رداء معلم وآأن خارجها أرقم أو متن واد مفعم نشرت 
   . ألوانًا تزري بورد الخدود وأبدت قامات تفضح تأود القدود

خير األقالم ما استحكم نضجه وخف بزره قد تساعدت عليه السعود في فلك البروج حوًال آامًال تؤلفه   : ومن آالم ابن الزيات
بمختلف أرآانها وطباعها ومتباين أنوائها وأنحائها حتى إذا بلغ أشده واستوى وشقت بوازله ورقت شمائله وابتسم من غشائه 

ثوب المصف بانقضاء الخريف وآشف عن لون البيض المكنون والصدف المخزون قطع ولم وتأدى من لحائه وتعرى عنه 
يعجل عن تمام مصلحته ولم يؤخر إلى األوقات المخوفة عاهاتها عليه منخصر الشتاء وعفن األنداء فجاء مستوي األنابيب 

   . معتدلها مثقف الكعوب مقومها

اط الحاجة من هذه األوصاف واقتصر على الضروري منها في ألفاظ قالئل وقد حرز الوزير أبو علي بن مقلة رحمه اهللا من
خير األقالم ما استحكم نضجه في جرمه ونشف ماؤه في قشره وقطع بعد إلقاء بزره وبعد الجملة الرابعة في مساحة   : فقال

إلى اثني عشر وامتالؤه ما بين غلظ خير األقالم ما آان طوله من ستة عشر إصبعًا   : األقالم في طولها وغلظها قال ابن مقلة
   . السبابة إلى الخنصر

   . وهذا وصف جامع لسائر أنواع األقالم على اختالفها

فتى لو حوى الدنيا ألصبح   : أحسن قدود القلم أال يتجاوز به الشبر بأآثر من جلفته ويشهد له قول الشاعر  : وقال في موضع آخر
من الشكر له ترجمان أخرس اللفظ صامت على قاب شبر بل يزيد على الشبر وقال الشيخ عماد عاريًا من المال معتاضًا ثيابًا 

أحمد األقالم ما توسطت حالته في الطول والقصر والغلظ والدقة فإن الدقيق الضئيل تجتمع عليه األنامل   : الدين الشيرازي
   . فيبقى مائًال إلى ما بين الثلث والغليظ المفرط ال تحمله األنامل

إذا آانت الصحيفة لينة ينبغي أن يكون القلم لين األنبوب وفي لحمه فضل وفي قشره صالبة وإن آانت صلبة   : وقال في الحلية
آان يابس األنبوب صلبه ناقص الشحم ألن حاجته إلى آثرة المداد في الصحيفة الرخوة أآثر من حاجته إليه في الصحيفة 

ه غزارة االستمداد ويكفي في الصحيفة الصلبة ما وصل إليها في القلم الصلب الخالي من الصلبة فرطوبته ولحمه يحفظان علي
   . المداد واهللا جل ذآره أعلم

الجملة الخامسة في بري القلم وفيه خمسة أنظار النظر األول في اشتقاقه وأصل معناه يقال بريت القلم أبريه بريًا وبراية غير 
يا باري القوس بريًا ليس يحكمه ال تفسد القوس أعط القوس   : للقلم بغير همز أيضًا قال الشاعرمهموز وهو قلم مبري وأنا باٍر 

   . َبَرْوُت القلم والُعوَد بروًا بالواو والياء أفصح  : باريها ويقال أيضًا

ة اسم لكل فضلة تفضل من الشيء ويقال لما سقط منه حالة البري ُبًرايُة بضم الموحدة ي أوله على وزن ُنَزالٍة وُحَثالٍة والُفعال
   . ابر قلمك  : وتقول في األمر

جودة َبْري القلم وإطالة جلفته   : يحتاج الكاتب إلى ِخالٍل منها  : النظر الثاني في الحث على معرفة الِبَراية قال الحسن بن وهب
تحرز عند فراغها من الكشوف وترك وتحريف قطته وحسن التأتي المتطاء األنامل وإرسال المدة بعد إشباع الحروف وال

   . الشكل على الخطإ واإلعجام على التصحيف

من لم يحسن االستمداد وبري القلم والقط وإمساك الطومار وقسمة   : ومن آالم المقر العالئي ابن فضل اهللا طيب اهللا مهجعه
   . حرآة اليد حال الكتابة فليس هو من الكتابة في شيء

   . الخط آله القلم  : إذا أراد أن يبري قلمًا توارى بحيث ال يراه أحد ويقول ويحكى أن الضحاك آان

   . وآان األنصاري إذا أراد أن يبري فعل ذلك فإذا أراد أن يقوم من الديوان قطع رؤوس األقالم حتى ال يراها أحد

  : رجًال يأخذ على جارية قلم الثلث فقال ال حذق لغير مميز لصنوف البراية ورأى إبراهيم بن المحبس  : وقال إسحاق بن حماد
   . آيف تحسن أن تكتب بما ال تحسن برايته تعلم البراية أآبر من تعليم الخط  : ال قال  : أعلمتها البراية قال
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حسنها سهل رأيت بخط أبي علي بن مقلة رحمه اهللا َنَعْم َنَعْم ِمالك الخط حسن البراية ومن أ  : قال المقر العالني ابن فضل اهللا
عليه الخط وال يقتصر على علم فين منها دون فن فإنه يتعين على من تعاطى هذه الصناعة أن يحفظ آل فن منها على مذهبه 
من زيادة في التحريف ومن النقصان منه ومن اختالف طبقاته ومن وعي قلبه آثرة أجناس قط األقالم آان مقتدرًا على وقال 

أجناس األقالم آاللحن من أجناس األلحان في الصناعة والبراية الواحدة من أجناس البراية  القلم من  : الضحاك بن عجالن
   . آذلك

   . جودة البراية نصف الخط  : ومن آالم المقر العالني ابن فضل اهللا

الصاحب بن ومنهم من ذهب إلى أن العبرة بحسن الصنعة دون بري القلم حتى حكى الغزالي رحمه اهللا في نصيحة الملوك أن 
عباد آان وزيرًا لبعض الملوك وآان معه ستة وزراء غيره فكانوا يحسدونه ولم يزالوا حتى ذآروا للملك أنه ال يحسن براية 
القلم وعمدوا إلى أقالمه فكسروا رؤوسها ثم إن الملك أمره يكتب آتاب في المجلس فوجد أقالمه آلها مكسرة الرؤوس فأخذ 

إن هؤالء يزعمون أنك ال تحسن بري القلم   : ن انتهى إلى آخر الكتاب بخط فائق رائق فقال له الملكقلمًا منها وآتب به إلى أ
   . إن أبي علمني آاتبًا ولم يعلمني نجارًا  : فقال

ني يجب أن يكون البري من جهة نبات القصبة يع  : النظر الثالث في معرفة محل البراية من القلم قال إبراهيم بن محمد الشيباني
من أعالها إذا آانت قائمة على أصلها فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس وإلى هذا المعنى أشار أبو تمام 

إذا أخذ القلم   : إذا استغزر الذهن القوي وأقبلت أعاليه في القرطاس وهي أسافل وقال أبو القاسم  : الطائي بقوله في أبياته المتقدمة
استقامة في البنية أو اعوجاج في الخلقة فإن آان مستويًا فالبرية من رأسه وهو حيث استدق وإن آان  ليبريه فال يخلو من

   . معوجًا ودعت الضرورة إليه فالبرية من أسفله ألن أسفله أقل التواء من أعاله

السكني باليد اليمنى واألنبوبة  إذا بدأت بالبراية فأمسك  : النظر الرابع في آيفية إمساك السكين حال البري قال ابن البربري
   . باليسرى وضع إبهامك اليمنى على قفا السكين ثم اعتمد على األنبوبة اعتمادًا رفيقًا

  : أي نوع من البري أصوب وأآتب فقلت  : سألني األصمعي يومًا بدار الرشيد  : النظر الخامس في صنعة البراية قال العتابي
ن يمين سنها برية تأمن معها المجة عند المدة والمطة والهواء في شقها فتيق والريح في جوفها البرية المستوية القطة التي ع

   . خريق والمداد في خرطومها رفيق

إن األحول المحرر آان عجيب   : واعلم أنه ربما حسن الخط باعتبار براية القلم وإن لم يكن على قواعد الخط وهندسته فقد قيل
   . ه رائقًا بهجًا من غير إحكام وال إتقانالبراية للقلم فكان خط

آنت أآتب في ديوان األحول فقربت منه وأخذت من خطه وسرقت من دواته قلمًا من أقالمه فجاد   : قال األنصاري المحرر
في  في صفته ومقداره  : المعنى األول  : خطي به فالحت منه نظرة إلى دواتي فرأى القلم واعلم أن البري يشتمل على معان

   . الطول والتقعير

   . ويجب أن يكون في القلم الصلب أآثر تقعيراًَ وفي الرخو أقل وفي المعتدل بينهما  : قال الوزير أبو علي بن مقلة رحمه اهللا

وصفته أن تبتدئ بنزولك بالسكين على االستواء ثم تميل القطع إلى ما يلي رأس القلم ويكون طول الفتحة مقدار عقدة اإلبهام 
وطولها آعقدة اإلبهام ال أعلى   : أو آمناقير الحمام وإلى ذلك أشار الشيخ عالء الدين السرمري رحمه اهللا في أرجوزته بقوله

آل قلم تقصر جلفته فإن الخط يجيء به أوقص والوقص   : وال أدنى يكون أرذال قال األستاذ أبو الحسن بن البواب رحمه اهللا
   . في عروض الكامل إذ حذفت منه التاء أوقص وآأنه يريد بالقصر ما دون عقدة اإلبهامقصر العنق ولذلك سمي متفاعلن 

   . أطل خرطوم قلمك  : وقد قال إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب

آأن أنوف الطير في عرصاتها خراطيم أقالم تخط وتعجم وقال عبد الحميد بن يحيى   : نعم وأنشد  : أله خرطوم قال  : فقيل له
فأطل جلفة قلمك وأسمنها وحرف   : نعم قال  : أتريد أن يجود خطك قال  : آاتب مروان لرغبان وآان يكتب بقلم قصير البرية

   . ففعلت ذلك فجاد خطي  : القطعة وأيمنها قال رغبان
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لى وإذا قصرت جاء إذا طالت البرية فإنه يجيء الخط بها أخف وأضعف وأج  : وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه اهللا
   . الخط بها أصفى وأثقل وأقوى

   . النحت  : المعنى الثاني

نحت حواشيه ونحت بطنه أما نحت حواشيه فيجب أن يكون متساويًا من جهتي   : وهو نوعان  : قال الوزير أبو علي بن مقلة
   . لجلفة القلم دق أو غلظ السن معًا وال يحمل على إحدى الجهتين فيضعف سنه بل يجب أن يكون الشق متوسطًا

ويجب أن يكون جانباه مسسيفين والتسيف أن يكون أعاله ذاهبًا نحو رأس القلم أآثر من أسفله فيحسن جري المداد من   : قال
   . وأما نحت بطنه فيختلف بحسب اختالف األقالم في صالبة الشحم ورخاوته  : القلم قال

ه فقط ثم يجعل مسطحًا وعرضه آقدر عرض الخط الذي يؤثر الكاتب أن يكتبه وأما فأما الصلب الشحمة فينبغي أن ينحت وجه
الرخو الشحمة فيجب أن تستأصل شحمته حتى تنتهي إلى الموضع الصلب من جرم القلم ألنك إن آتبت بشحمته تشظى القلم 

   . ولم يصف جريانه

أن   : قلم فإن ذلك حياآة وإذا آان ثم الجلفة على أنحاء منهاال تقصع البراية وال تخالف بين حدي ال  : ومن آالم ابن البربري
   . يرهف جانبي البرية ويسمن وسطها شيئًا يسيرًا وهذا يصلح للمبسوط والمعلق والمحقق

   . ومنها ما تستأصل شحمته آلها وهذا يصلح للمرسل والممزوج والمفتح

   . من وهذا يصلح للطوامير وما شابههاومنها ما يرهف من جانبه األيسر ويبقى فيه بقية في األي

   . ومنها ما يرهف من جانبي وسطه ويكون مكان القطة منه أعرض مما تحتها وهذا يصلح في جميع قلم الثلث وفروعه

مشقوق ما  لو آان القلم غير  : المهيع األول في فائدته قال الوزير أبو علي بن مقلة رحمه اهللا  : الشق وفيه مهيعان  : المعنى الثالث
استمرت به األنامل وال اتصل الخط للكاتب ولكثر االستمداد وعدم المشق ولمال المداد إلى أحد جنبي القلم على قدر فتل 

   . الكاتب له

ويختلف ذلك بحسب اختالف القلم   : المهيع الثاني في صفة الشق وفيه مدرآان المدرك األول في قدره في الطول قال ابن مقلة
   . ورخاوته في صالبته

   . فأما المعتدل فيجب أن يكون شقه إلى مقدار نصف الفتحة أو ثلثيها

   . والمعنى فيه أنه إذا زاد على ذلك انفتحت سنا القلم حال الكتابة وفسد الخط حينئذ

   . وإذا آان آذلك أمن من ذلك

   . ر إفراطه في الصالبةوأما الصلب فينبغي أن يكون شقه إلى آخر الفتحة وربما زاد على ذلك بمقدا

وأعلم بأن الشق أيضًا يختلف بحسب األقالم فافهم ما   : وقد نظم ذلك الشيخ عالء الدين السرمري رحمه اهللا في أرجوزته فقال
أصف فإن يكن معتدًال شق إلى مقدار ثلث الجلفة أنقل واقبال والرخو للنصف أو الثلثين ذد والصلب بالفتحة ألحق تستفد وربما 

دوا على ذاك إذا أفرط في الصالبة أعرف ذا وذا المدرك الثاني في محله من الجلفة في العرض وقد تقدم من آالم ابن مقلة زا
رحمه اهللا في المعنى الثالث أنه يجب أن يكون الشق متوسطًا لجلفة القلم وعليه جرى األستاذ أبو الحسن بن البواب رحمه اهللا 

   . ًا سواءوليكن غلظ السنين جميع  : فقال
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ويجوز أن يكون األيمن أغلظ من األيسر دون العكس على آل حال وهذا إنما يأتي إذا آانت الكتابة أخذة من جهة اليمين   : قال
إلى جهة اليسار أما إذا آانت آخذة من جهة اليسار إلى جهة اليمين آالقبطية فإنه يكون بالعكس من ذلك ألنه يقوي االعتماد 

   . اليمينعلى اليسار دون 

القطع   : إذا قطعت سنه وأصل القط  : المهيع األول اشتقاقه ومعناه يقال قططت القلم أقطه قطًا فأنا قاط وهو مقطوط وقطيط
   . والقط والقد متقاربان إال أن القط أآثر ما يستعمل فيما يقع السيف في عرضه والقد ما يقع في طوله

يفه قده وإذا عرضه قطه وذلك أن مخرج الطاء والدال متقاربان فأبدل أحدهما من األخر إذا عال الرجل الشيء بس  : وآان يقال
   . آما يقال مط حاجبيه ومد حاجبيه

المهيع الثاني في صفته واعلم أن أجناس القط تختلف بحسب مقاصد الكتاب وهو المقصود األعظم من البراية وعليه مدار 
   . الكتابة

   . ن وعى قلبه آثرة أجناس قط األقالم آان مقتدرًا على الخطم  : قال الضحاك بن عجالن

آان بعض الكتاب إذا أخذ األنبوية ليبريها تفرس فيها قبل ذلك فإذا أراد أن   : وقال المقر العالئي ابن فضل اهللا تغمده اهللا برحمته
   . يقط توقف ثم تحرى فتوقف ثم يقط على تثبت

المحرف وطريق بريه أن يحرف السكين في حال القط   : النوع األول  : والقط على نوعين  : قال الشيخ عماد الدين بن العفيف
قائم ومصوب أما القائم فهو ما جعل فيه ارتفاع الشحمة آارتفاع القشرة وأما المصوب فهو ما آان القشر فيه   : وهو ضربان
وأحمدها ما   : صرح بذلك الوزير أبو علي بن مقلة فقالالمستوي وهو ما تساوى سناه وأجودهما المحرف وقد   : النوع الثاني

آان ذا سن مرتفع من الجهة اليمنى ارتفاعًا قليًال إذا آان القلم مصوبًا وهذا معنى التحريف وذلك إذا آانت الكتابة آخذة من 
   . إلى جهة اليمين جهة اليمن إلى جهة اليسار آما تقدم عند ذآر سني القلم بخالف ما إذا آان آخذًا من جهة اليسار

وأجودها المحرفة المعتدلة التحيف وأفسدها المستوية ألن المستوي أقل تصرفًا   : قال الشيخ عماد الدين ابن العفيف رحمه اهللا
   . من المحرف

ظاهره وقد آان بعض من ال يعتد به يقط القلم على ضد ما يعتمده األستاذون فيصير الشحم من القلم هو المشرف على   : قال
   . فكان خطه ال يجيء إال رديئًا وإذا آانت القطة على الضد من ذلك آان الكاتب متصرفًا في الخط متمكنًا من القرطاس

وأضجع السكين قليًال إذا عزمت على القط وال تنصبها نصبًا يريد بذلك أن تكون القطة أقرب إلى   : قال الوزير ابن مقلة
   . التحريف وأن تكون مصوبة

سألت الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه اهللا عن الكتابة باألقالم والتحريف والتدوير   : ل الشيخ شمس الدين بن أبي رقيبةقا
الرقاع والتوقيع أميل إلى التدوير بين بين قطة مربعة والنسخ والمحقق والمشعر أميل إلى التحريف والمحقق أآثر   : فقال

   . تحريفًا منهما

لكن جملة ما أقول بأنه ما بين تحريف الىتدوير أن المعنى أن لكل قلم قط صفة فقطة   : الوحيد قول ابن البوابوقد فسر ابن 
   . الريحاني أشدها تحريفًا ثم يقل التحريف في آل نوع من أنواع قط األقالم حتى تكون الرقاع أقلها تحريفًا

وما لكل من سني القلم من الحروف قال الشيخ عماد الدين بن  النظر السادس في معرفة صفات القلم فيما يتعلق بالبراية
   . من لم يدر وجه القلم وصدره وعرضه فليس من الكتابة في شيء  : العفيف

اعلم أن للقلم وجهًا وصدرًا وعرضًا فأما وجهه فحيث تضع السكين وأنت تريد   : وقد فسر ذلك الوزير أبو علي نب مقلة فقال
   . ة القلم وما صدره فهو ما يلي قشرته وأما عرضه فهو نزولك فيه على تحريفهقطه وهو ما يلي لحم
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   . وحرف القلم هو السن العليا وهي اليمنى  : قال

الجملة السادسة في مساحة رأس القلم ومقدارها من حيث موضع النقطة وتفرعها عن قلم الطومار ونسبتها من مساحته 
   . لظ والتوسطعلىاختالف مقاديرها في الدقة والغ

أما مساحة رأس القلم فاعلم أن رؤوس األقالم تختلف باختالف األقالم التي   : وما ينبغي أن يكون في دواة الكاتب من األقالم
جرى االصطالح عليها بين الكتاب وأعظمها وأجلها وأآثرها مساحة في العرض هو قلم الطومار وهو قلم آانت الخلفاء تعلم 

   . وغيرهابه في المكاتبات 

وصفته أن يؤخذ من لبب الجريد األخضر ويؤخذ منه من أعلى الفتحة ما يسع رؤوس األنامل ليتمكن الكاتب من إمساآه فإنه 
إذا آان على غير هذه الصورة ثقل على األنامل ليتمكن الكاتب من إمساآه فإنه إذا آان على غير هذه الصورة ثقل على 

   . من القصب الفارسي وال بد من ثالثة شقوق لتسهل الكتابة به ويجري المداد فيه األنامل وال تحتمله ويتخذ أيضًا

ولهم قلم دونه ويسمى مختصر الطومار وبه بكتب النواب والوزراء ومن ضاهاهم االعتماد على المراسيم ونحوها وقدروا 
شعرة وقلم الثلث مقدر بثمان شعرات مساحة عرضه من حيث البراية بأربع وعشرين شعرة وقلم النصف مقدر باثنتي عشرة 

   . ومختصر الطومار ما بين الكامل منه والثلثين

   . وآل من هذه األقالم فيه ثقيل وهو ما آان إلى الشبع أميل وخفيف وهو ما آان إلى الدقة أقرب

ئة وستًا وسبعين شعرة إذا تقرر ذلك فطول األلف في آل قلم معتبر بأن تضرب نسبة عرضه في مثله ويجعل في مثلها خمسما
وهو طولها وفي قلم الثلث تضرب نسبة عرضه من الطومار وهو ثمان شعرات في مثلها بأربع وستين فيكون طولها أربعًا 

   . وستين شعرة وآذلك الجميع فاعلمه

ن الخطوط وآأنه يريد أن ينبغي أن تكون أقالمه على عدد ما يؤثره م  : وأما عدد أقالم الدواة فقد قال الوزير أبو علي بن مقلة
   . يكون في دواته قلم مبري للقلم الذي هو بصدد أن يحتاج إلى آتابته ليجده مهيًأ فال يتأخر ألجل برايته

اآللة الثانية المقلمة وهي المكان الذي يوضع فيه األقالم سواء آان من نفس الدواة أو أجنبيًا عنها وقد ال تعد من اآلالت لكونها 
   . اء الدواة غالبًامن جملة أجز

تقال بضم الميم وفتحها وآسرها   : الوجه األول في معناها واشتقاقها قال الجاحظ  : اآللة الثالثة المدية والنظر فيها من وجهين
وهي السكين وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا   : وتجمع على مدى

إنما ذهب بابنك وقالت   : آانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها  "   : يقول عليه وسلم
   . إنما ذهب بابنك  : األخرى

 ال  : ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى  : فتحاآما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال
   . قال أبو هريرة إن سمعت بالسكين إال يومئذ ما آنا نقول إال المدية  " تفعل رحمك اهللا هو ابنها فقضى به للصغرى 

ومن   : يرى ناصحًا لي ما بدا فإذا خال فذلك سكين على الحلق حاذق قال الكسائي  : ثم األصل في السكين التذآير قال أبو ذؤيب
   . يث في السنام غداة قر بسكين موثقة النصاب ويقال سكينة بالهاء وهو قيلفع  : أنث أراد المدية وأنشد

وتجمع على سكاآين سميت مدية   " ائتني بالسكينة   "   : أنه لما شق الملك بطنه صلى اهللا عليه وسلم قال  : وفي حديث المبعث
   . ت سكينًا ألنها تسكن حرآة الحيوان بالموتأخذًا من مدى األجل وهو آخره ألنها تأتي باألجل في القتل على آخره وسمي

   . ونصاب السكين أصلها ونصاب آل شيء أصله

   . وإن نصابي إن سألت وأسرتي من الناس حي يقتنون المزنما أي وإن أصلي  : قال الشاعر
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جعلت لها قرابًا وأغلفتها إذا  ويقال أنصبت السكين إذا جعلت لها نصابًا آمنا يقال أقبضتها إذا جعلت لها مقبضًا وأقربتها إذا
   . جعلت لها غالفًا والحديدة الذاهبة في النصاب سيالن

أحدده   : ويقال أحددت السكين فأنا أحده إحدادًا وحد السكين نفسه صار حادًا وأحد فهو محد وسكين حاد فإذا أمرت من أحده قلت
   . حده  : ومن حده قلت

هي مسن األقالم تستحد بها إذا آلت وتطلق بها إذا وقفت وتلها إذا تشعثت فتجب   : تابالوجه الثاني في صفتها قال بعض الك
المبالغة في سقيها وإحدادها ليتمكن من البري فيصفو جوهر القلم وال تتشظى قطته ويبغي أال يستعملها في غير البراية لئال 

   . تكل وتفسد

   . وأحدد سكينك وال تستعملها لغير ذلك  : قال الصولي

   . قال الوزير أبو علي بن مقلة رحمه اهللا واستحد السكين حدًا ولتكن ماضية جدًا فإنها إذا آانت آالة جاء رديئًا مضطربًا

   . فساد البرية من بالد السكني  : وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف

اتخاذ   : وى المدائني عن األعمش عن إبراهيم أنه قالينبغي أن تكون لطيفة القد معتدلة الحد فقد ر  : قال محمد بن عمر المدائني
   . الرجل السكين في خفه من المروءة

   . وأحسنها ما عرض صدره وأرهف حده ولم يفضل عن القبضة نصابه واستوى من غير اعوجاج  : قالوا

هي التي صدرها أعرض من ورأيت والدي وجماعة من الكتاب يستحسنون العقابية و  : قال الشيخ عماد الدين بن العفيف
   . أسفلها

وسيكن عتيقة الحديد وثيقة الشعيرة محكمة النصاب جامعة األسباب أحد من البين وأحسن من   : ووصف بعضهم سكينًا فقال
   . اجتماع محبين وأمضى من الحسام في بري األقالم

مام أنا في السلم خادم لدواة وبحدي تقوم األقالم اآللة أنا إن شئت عدة لعدو حين يخشى على النفوس الح  : وهللا القائل في وصفها
   . مقطة بالتأنيث  : الرابعة المقط بكسر الميم آما ضبطه الجوهري في الصحاح إال أنه قال فيه

   . ينبغي أن يكون المقط صلبًا فتمضي القطة مستوية ال مشظية  : قال الصولي

ا قطعت فال تقط إال على مقط أملس صلب غير مثلم وال خشن لئال يتشظى القلم إذ  : قال الوزير أبو علي بن مقلة رحمه اهللا
ويتعين أن يكون من عود صلب آاألبنوس والعاج ويكون مسطح الوجه الذي يقط عليه وال   : وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف

   . دارات والتشعيرات غير جيدةيكون مستديرًا ألنه إذا آان مستديرًا تشظى القلم وريما تهللت القطة فتأتي اإل

الجونة   : الصنف األول  : وينبغي أال يكون مع اآللة الخامسة المحبرة وهي المقصود من الدواة وتشتمل على ثالثة أصناف  : قلت
   . وهي الظرف الذي فيه الليقة والحبر

ين قائمتين يوقدهما خط وال يكون مربعًا وينبغي أن تكون شكًال مدور الرأس يجتمع على زاويت  : قال بعض فضالء الكتاب
مربعًا على حال ألنه إذا آان مربعًا يتكاثف المداد في زواياه فيفسد المداد فإذا آان مستديرًا آان أبقى للمداد وأسعد في 

   . االستمداد

حوال آما سيأتي والنظر فيها الليقة وتسميها العرب الكرسف تسمية لها باسم القطن الذي تتخذ منه في بعض األ  : الصنف الثاني
فالن ال تليق آفه درهمًا أي ال تحبسه وال تمسكه   : الوجه األول في اشتقاقها يقال ألقت الدواة ولقتها أخذًا من قولهم  : من وجهين



 

404 
 

ما   : الآفاك آف ما تليق درهمًا جودًا وآف تعط بالسيف الدما يصفه بالجود أي آفاك ما تمسك درهمًا ويق  : وأنشد الكسائي
   . القت المرأة عند زوجها أي ما علقت

ال تكلمني   : ما حبستني فقال  : ما معنى أال قتني قال  : دخل األصمعي على الرشيد عنه فلما تفرق أهل المجلس قال له  : قال المبرد
   . في مجلس العامة بما ال أعلم

   . النقس وهو المدادوال تستحق اسم الليقة حتى تالق في الدواة ب  : قال الجاحظ

تكون من الحرير والصوف والقطن ويقال فيه الكرسف والبرس   : الوجه الثاني فيما تتخذ منه وتتعاهد به قال بعض الكتاب
   . ألن انتفاشها في المحبرة وعدم تلبدها أعون على الكتابة  : والطوط والعطب واألولى أن تكون من الحرير الخشن

  : تعين على الكاتب أن يتفقد الليقة ويطيبها بأجود ما يكون فإنها تروح على طول الزمن وهللا القائلوي  : قال بعض الكتاب
متظرف شهدت عليه دواته أن الفتى ال آان غير ظريف إن التفقد للدواة فضيلة موصوفة للكاتب الموصوف وآان بعض 

ألني أآتب به اسم اهللا تعالى واسم رسوله صلى اهللا   : الكتاب يطيب دوائه بأطيب ما عنده من طيب نفسه فسئل عن ذلك فقال
   . عليه وسلم واسم أمير المؤمنين أطال اهللا بقاءه وربما سبق القلم بغير إرادتنا فنلحسه بألسنتنا ونمحوه بأآمامنا

ابة يطبق المحبرة ويتعين على الكاتب تجديد الليقة في آل شهر وأنه حين فراغه من الكت  : قال الشيخ عالء الدين السرمري
   . ألجل ما يقع فيها من التراب ونحوه فيفسد الخط

وجدد الليقة آل شهر فشيخنا آان بهذا يغري ألجل ما يقع فيها من قذى فينتشي من ذاك في الخط   : ونظم ذلك في أرجوزته فقال
ن عمر المدائني أن بعض العلماء أذى وينبغي له مع ذلك أن يصونها عن األشياء القذرة آالبصاق ونحوه فقد حكى محمد ب

   . امنع الصبيان عن مثل هذا فإنما يكتبون به آالم اهللا  : رأى صبيًا يبصق في دواته فزجره وقال لمعلمه

   . آأنه تحرج أن يكتب القرآن بمداد غير نظيف  : قال محمد بن عمر المدائني

الرجل في دواته فسألت أحمد بن عمرو البزاز عن ذلك فأنكره  وآان بلغني عن ابن عباس أنه أجاز أن يبصق  : قال المدائني
هو آذاب يجب أن   : هذا حديث آذب وضعه عاصم بن سليمان الكوذن وآان آذابًا ذآرته ألبي داود الطيالسي فقال  : وقال

ما تقول   : ال له عمرفجئت أنا وعمر بن موسى الحارثي في جماعة فق  : تعرفوا آذبه صفوا له مسألة حتى يحدثكم بحديث فقال
حدثنا عبد اهللا بن نافع عن ابن عمر أنه آان يبزق في   : في الرجل يبزق في الدواة ويستمد منها وآان قد ذهب بصره فقال

آان   : فهمز بعض أصحابنا وقال  : وحدثنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذلك قال  : الدواة ويستمد منها ثم قال
   . نعم آان ابن عباس ال يرى بذلك بأسًا  : ففهم فقال  :  يبصر قالابن عباس ال

الوجه األول في تسميتهما واشتقاقهما أما المداد   : المداد والحبر وما ضاهاهما والنظر فيه من أربعة أوجه  : الصنف الثالث
رأت بارقات باألآف آأنها مصابيح سرج   : لفسمي بذلك ألنه يمد القلم أي يعينه وآل شيء مددت به شيئًا فهو مداد قال األخط

أوقدت بمداد سمي الزيت مدادًا ألن السراج يمد به فكل شيء أمددت به الليقة مما يكتب به فهو مداد وقال ابن قتيبة في قوله 
   هو من المداد ال من اإلمداد .  :تعالى :   "  قل لو آان البحر مدادًا لكلمات ربي  "  

   .ومده في الشر مثل  "  ونمد له من العذاب مدًا  "   ويقال :  أمد القلم في الخير مثل  "  وأمددناهم بفاآهة ولحم  " 

   . نقس بكسر النون وفتحها مع إسكان القاف ومع السين المهملة فيهما والكسر أفصح ويجمع على أنقاسويقال فيه أيضًا نقس و

يريد   : وأما الحبر فأصله اللون يقال فالن ناصع الحبر يراد به اللون الخالص الصافي من آل شيء قال ابن أحمر يذآر امرأة
   . بكسر الحاء المهملة والسين فيهما  " ر رجل قد ذهب حبره وسبره يخرج من النا  " سواد شعرها وبياض لونها وفي الخبر 

يقال   : سألت الفراء عن المداد لم سمي حبرًا فقال  : قال التوزي  : حسنه وسبره هيئته وقال المبرد  : حبره  : قال ابن األعرابي
   . فحذفوا مداد وجعلوا مكانه حبرًاللمعلم َحبر وِحبر يعني بفتح الحاء وآسرها فأرادوا مداد حبر أي مداد علم 
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على أسنانه حبر إذا آثرت صفرتها حتى صارت   : ليس هذا بشيء إنما هو لتأثيره يقال  : فذآرت ذلك لألصمعي فقال  : قال
راد لقد أشمتت بي آل فيد وغادرت بجلدي حبرًا بنت مصان باديًا أ  : األثر يبقى في الجلد وأنشد  : تضرب إلى السواد والحبر

وأنا أحسب أنه سمي بذلك ألن الكتاب يحبر به أي يحسن أخذًا من   : بالحبر األثر يعني أثر الكتابة في القرطاس قال المبرد
   . حبرت الشيء تحبيرًا إذا حسنته  : قولهم

هيد يوم القيامة فيوضع يؤتى بمداد طالب العلم ودم الش  " الوجه الثاني في شرف المداد والحبر واختيار السواد لذلك في الخبر 
صورة المداد في   : قال بعض الحكماء  " أحدهما في آفة الميزان واآلخر في الكفة األخرى فال يرجح أحدهما على اآلخر 

   . آواآب الحكم في ظلم المداد  : األبصار سوداء وفي البصائر بيضاء وقد قيل

   . يا هذا إن المداد من المروءة  : ستره منه فقال لهونظر جعفر بن محمد إلى فتى على ثيابه أثر المداد وهو ي

وأنشد أبو إذا ما المسك طيب ريح قوم آفتني ذاك رائحة المداد وما شيء بأحسن من ثياب على حافاتها حمم السواد وقال 
   . عطروا دفاتر اآلداب بسواد الحبر  : بعض األدباء

المال فرع   : لو مسحته بغيره فقال  : المًا فأسقط فمسحه بكمه فقيل لهوآان في حجر إبراهيم بن العباس قرطاس يمشق فيه آ
   . والقلم أصل واألصل أحق بالصون من الفرع

من آان يعجبه أن مس عارضه مسك   : إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوي عطر الرجال وأنشد غيره  : وأنشد في ذلك
المداد   : ق أنملتي إذا األصابع يومًا مست القلما على أن بعضهم قد أنكر ذلك وقاليطيب منه الريح والنسما فإن مسكي مداد فو

تعلمت القرآن والكتابة وما شعر بي أهلي وما رؤي في ثوبي   : في ثوب الكاتب سخافة ودناءة منه وقلة نظافة قال أبو العالية
   . مداد قط

ياد يشبه ثوبه للمحو فيه إذا أبصرته ثوب الحداد وقال فارس بن دخيل في الكتابة يدعيها آدعوى آل حرب في ز  : وأنشدوا
   . ببريق الحبر تهتدي العقول لخبايا الحكم ألنه أبقى على الدهر وأنمى لذآر وأزيد لألجر  : حاتم

والربع حسن ربع الكتابة في سواد مدادها   : واعلم أن المداد رآن من أرآان الكتابة وعليه مدار الربع منها وأنشدوا في ذلك
: صناعة الكتاب والربع من قلم تسوى بريه وعلى الكواغد رابع األسباب قال بعض العلماء رحمهم اهللا وإنما اختير فيه السواد   

   . دون غيره لمضادته لون الصحيفة

الفرع مثل الليل فالوجه مثل الصبح مبيض و  : وليس شيء من األلوان يضاد صاحبه آمضادة السواد للبياض قال الشاعر  : قال
أسود قاتم وهو أول درجة السواد وحالك وحانك   : مسود ضدان لما استجمعا حسنًا والضد يظهر حسنه الضد يقال في المداد

   . وحلكوك وحلبوب وداج ودجوجي وديجور وأدهم ومدهام

   . حدثني بذلك محمد بن نصر عن أحمد بن الضحاك عن أبي عبيدة  : قال المدائني

يا أخي للوداد للمداد وصديقي من بين هذا العباد أنا أشكو   : ر بن حدار بن محمد إلى دعلج بن محمد يستهديه مدادًاآتب جعف
وسوداء مقلتها مثلها وأجفانها من لجين   : إليك حال دواتي أصبحت تقتضي قميص حداد وهللا منصور بن إسماعيل حيث يقول

واعلم   : في مادتهما  : النظر األول  : أسيل الوجه الثالث في صنعتهما وفيه نظرانصقيل إذا أذرفت عبرة خلتها آغالية فوق خد 
أن المواد لذلك منها ما يستعمل بأصله وال يحتاج فيه إلى آبير عالج وتدبير آالعفص والزاج والصمغ وما أشبهها ومنها ما 

   . يحتاج إلى عالج وتدبير وهو الدخان

ويتوخى في الدخان أن يكون من شيء له دهنية وال يكون م دخن شيء يابس في   : لكاتبقال أبو القاسم خلوف بن شعبة ا
   . األصل ألن دخان آل شيء مثله وراجع إليه
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آان يأتينا رجل في أيام خمارويه بمداد لم أر أنعم منه وال أشد سوادًا منه فسالته من أي شيء   : قال أحمد بن يوسف الكاتب
من دهن بزر الفجل والكتان أضع دهن ذلك في مسارج وأوقدها ثم   : ثم تلطفت به بعد ذلك فقال لياستخرجته فكتم ذلك عني 

   . أجعل عليها طاسًا حتى إذا نفد الدهن رفعت الطاس وجمعت ما فيها بماء األس والصمغ العربي

ماء وتأخذ ما يعلو فوقه وتجمعه وإن شئت أخذت من دخان مقالي الحمص وشبهه وتلقي عليه   : وإنما جمعه قال صاحب الحلية
   . بماء األس والعسل والكافور والصمغ العربي والملح وتمده وتقطعه شوابير والدخان األول أجود واهللا أعلم

المسلك األول في صنعته المداد وبه آانت آتابة األولين من أهل الصنعة وغيرهم   : في صنعتهما وفيه مسلكان  : النظر الثاني
وأجود المداد ما اتخذ من سخام النفظ وذلك أن يؤخذ منه ثالثة أرطال فيجاد نخله   : أبو علي بن مقلة رحمه اهللا قال الوزير

وتصفيته ثم يلقى في طنجير ويصب عليه من الماء ثالثة أمثاله ومن العسل رطل واحد ومن الملح خمسة عشر درهمًا ومن 
دراهم وال يزال يساط على نار لينة حتى يثخن جرمه ويصير في الصمغ المسحوق خمسة عشر درهمًا ومن العفص عشرة 

   . هيئة الطين ثم يترك في إناء ويرفع إلى وقت الحاجة

   . وما ذآره فيه إشارة إلى أنه ال ينحصر في سخام النفط بل يكون من دخان غيره أيضًا آما تقدم

إن الكافور   : حته والصبر ليمنع من وقوع الذباب عليه وقيلنعم ذآر صاحب الحلية أنه يحتاج مع ذلك إلى الكافور لتطيب رائ
   . يقوم مقام الملح في غير الطيب

وهو حبر الدخان ونحن نذآر منه   : ما يناسب الكاغد أي الورق  : المسلك الثاني في صنعة الحبر وهو صنفان الصنف األول
   . صفات إن شاء اهللا تعالى

ر رطل يدق جريشًا وينقع في ستة أرطال ماء مع قليل من األس وهو المرسين أسبوعًا ثم يؤخذ من العفص الشامي قد  : صفة
يغلى على النار حتى يصبر على النصف أو الثلثين ثم يصفتى من مئزر ويترك ثالثة أيام ثم يصفى ثانيًا ثم يضاف لكل رطل 

ليه من الدخان المتقدم ذآره ما يكفيه من الحالآة من هذا الماء أوقية من الصمغ العربي ومن الزاج القبرسي آذلك ثم يضاف إ
وال بد له مع ذلك من الصبر والعسل ليمتنع بالصبر وقوع الذباب فيه ويحفظ بالعسل على طول الزمن ويجعل من الدخان لكل 

   . رطل من الحبر

قه وال تصحنه في صالية وال بعد أن تسحق الدخان بكلوة آفك بالسكر النبات والزعفران الشعر والزنجار إلى أن تجيد سح
   . هاون يفسد عليك

ما يناسب الرق ويسمى الحبر الرأس وال دخان فيه ولذلك يجيء بصاصًا براقًا وبه إضرار للبصر في النظر   : الصنف الثاني
فيجرش  يؤخذ من العفص الشامي رطل واحد  : صفة حبر وهي  : إليه من جهة بريقه ويفسد الكاغد على طول ونحن نذآر منه

ويلقى عليه من الماء العذب ثالثة أرطال ويجعل في طنجير ويوضع على النار ويوقد تحته بنار لينة حتى ينضج وعالمة 
نضجه أن نكتب به فتكون الكتابة حمراء بصاصة ثم يلقى عليه من الصمغ العربي ثالث أواٍق ومن الزاج أوقية ثم يصفى 

   . ويودع في إناء جديد ويستعمل عند الحاجة

يعمل على البارد من غير نار ويؤخذ العفص فيجرش جرشًا جيدًا ويسحق لكل أوقية عفص درهم واحد من   : حبر سفري  : صفة
   . الزاج ودرهم من الصمغ العربي ويلقى عليه ويرفع إلى وقت الحاجة

   . فإذا احتاج إليه صب عليه من الماء قدر الكفاية واستعمله

من األبواب والفصول واالبتداءات ونحوها وال مدخل لشيء   : االفتتاحات وهي ما يكتب به فواتح الكالمالوجه الرابع في ليق 
من ذلك في فني اإلنشاء والديونة إال الذهب فإنه يكتب به في الطغراوات في آتب القانات وفي األسماء الجليلة منها آما سيأتي 

 تعالى وباقي ذلك إنما يحتاج إليه آتاب النسخ إال أنه ال بأس بالعلم به فإنه في موضعه من المكاتبات من فن اإلنشاء إن شاء اهللا
   . آمال الكاتب
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الذهب وطريق الكتابة به أن يحل ورق الذهب وصفة حله   : الصنف األول  : ونحن نذآر منه ما الغالب استعماله وهو أصناف
شراب الليمون الصافي النقي ويقتل فيه في إناء صيني أو  أن يؤخذ ورق الذهب الذي يستعمل في الطالء ونحوه فيجعل مع

نحوه حتى يضمحل جرمه فيه ثم يصب عليه الماء الصافي النقي ويغسل من جوانب اإلناء حتى يمتزج الماء والشارب ويترك 
عل معه ساعة حتى يرسب الذهب ثم يصفى الماء عنه ويؤخذ ما رسب في اإلناء فيجعل في مفتلة زجاج ضيقة األسفل ويج
   . قليل ن الليقة والنزر اليسير من الزعفران بحيث ال يخرجه عن لون الذهب وقليل من ماء الصمغ المحلول ويكتب به

   . فإذا جف صقل مصقلة من جزع حتى يأخذ حده ثم يزمك بالحبر من جوانب الحرف

ال يناسب الكتابة وإنا يستعمل في الدهانات  الالزورد وأنواعه آثيرة وأجودها المعدني وباقي ذلك مصنوع  : الصنف الثاني
ونحوها وطريق الكتابة به أن يذاب بالماء ويلقى عليه قليل من ماء الصمغ العربي ويجعل في دواة آدواة الذهب المتقدم ذآرها 

   . وآلما رسب حرك بالقلم وال يكثر به الصمغ آي ال يسود ويفسد

وطريق الكتابة به أن يسحق بالماء حتى ينعم وإن سحق بماء الرمان الحامض فهو الزنجفر وأجوده المغربي   : الصنف الثالث
   . أحسن ثم يضاف عليه ماء الصمغ ثم يالق بليقة آما يالق الحبر ويجعل في دواة ويكتب به

   . المعرة العراقية وهي مما يكتب به نفائس الكتب وربما آتب بها عن الملوك في بعض األحيان  : الصنف الرابع

   . وطريقه في الكتابة آما في الزنجفر واهللا أعلم

   . الملواق بكسر الميم وهو ما تالق به الدواة أي تحرك به الليقة

   . وأحسن ما يكون من األبنوس لئال يغيره لون المداد  : قال بعض الكتاب

ها القديم المتربة جعال لها آلة للتراب إذ آان ويكون مستديرًا مخروطًا عريض الرأس ثخينه اآللة السابعة المرملة واسم  : قال
   . الظرف الذي يجعل فيه الرمل وهو المسمى بذلك  : األول  : هو الذي يترب به الكتب وتشتمل على شيئين

   . ويكون من جنس الدواة إن آانت الدواة نحاسًا أو من النحاس ونحوه إن آانت خشبًا على حسب ما يختاره رب الدواة

من الدواة ما يلي الكاتب مما بين المحبرة وباطن الدواة مما يقابل المنشاة اآلتي ذآرها ويكون في فمها شباك يمنع من ومحلها 
   . وصول الرمل الخشن إلى باطنها

   . وربما اتخذت مرملة أخرى أآبر من ذلك تكون في باطن الدواة الحتمال أن تضيق تلك عن الكفاية لصغرها

الوزراء واألمراء ونحوهم يتخذون مرملة آبيرة تقارب حبة الرانج لها عنق في أعالها وتكون في الغالب  وأرباب الرياسة من
   . من جنس الدواة من نحاس ونحوه وربما اتخذت من خشب لقضاة الحكم ونحوهم

ولكن ليس تغتلم آأنها ظريفة الشكل والتمثال قد صنعت تحكي العروس   : ومما ألغز فيها القاضي شهاب الدين ابن بنت األعز
يا مادحًا أمرًا   : من ذوي االلباب خاشعة تبكي الدماء على ما سطر القلم وتسمى المتربة أيضًا وفي ذلك يقول الوجيه المناوي

مل الرمل وقد اختار الكتاب لذلك الر  : ولم يأته ولم ينل منه وال جربه ال تغبط الكاتب في حاله فإنه المسكين ذو المتربه الثاني
   . األحمر دون غيره ألنه يكسو الخط األسود ن البهجة ما ال يكسوه غيره من أصناف الرمل وخيره ما آن دقيقًا

ما يؤتى به من الجبل األحمر المالصق للجبل المقطم من الجهة الشرقية وهو أآثر األنواع   : النوع األول  : وهو على أنواع
   . وأعمها وجودًا بالديار المصرية

يؤتى به من الواحات وهو رمل متحجر شديد الحمرة يتخذ منه الكتاب حجارة لطافًا ُتحُت بالسكين ونحوها على   : وع الثانيالن
   . الكتابة وأآثر ما يستعملها آتاب الصعيد والفيوم وما واالهما



 

408 
 

ن قريب من الزعفران وله بهجة يؤتى به من جزيرة ببحر القلزم من نواحي الطور وهو رمل دقيق أصفر اللو  : النوع الثالث
   . على الخط إال أنه عزيز الوجود

رمل بين الحمرة والصفرة به شذور بصاصة يخالها الناظر شذور الذهب وهو عزيز الوجود جدًا وبه يرمل   : النوع الرابع
   . الملوك ومن شابههم

اله آحال المرملة في الهيئة والمحل من الدواة من جهة الظرف وح  : األول  : اآللة الثامنة المنشاة وتشتمل على شيئين أيضًا
الغطاء إال أنه ال شباك في فمه لتوصل إلى اللصاق وربما اتخذ بعض ظرفاء الكتاب منشاة أخرى غير التي في صدر الدواة 

لنحاس من رصاص على هيئة حق لطيف ويجعلها في باطن الدواة آالمرملة المتوسطة فإن اللصاق قد يتغير بمكثه في ا
   . بخالف الرصاص

أحدهما النشا المتخذ من البر وطريقه أن يطبخ على النار آما يطبخ للقماش إال أنه يكون أشد   : اللصاق وهو على نوعين  : الثاني
منه ثم يجعل في المنشاة وهو الذي يستعمله آتاب اإلنشاء وال يعلون على غيره لسرعة اللصاق به وموافقة لونه للورق في 

عة البياض والثاني المتخذ من الكثيراء و هو أن تبل الكثيراء بالماء حتى تصير في قوام اللصاق ثم تجعل في المنشاة نصا
   . وآثيرًا ما يستعمله آتاب الديونة وهو سريع التغير إلى الخضرة وال يسرع اللصاق به

   . وينبغي أن يستعمل في اللصاق في الجملة الماورد والكافور لتطيب رائحته

اآللة التاسعة المنفذ وهي آلة تشبه المخرز تتخذ لخرم الورق وينبغي أن يكون محل الحاجة منها متساويًا في الدقة والغلظ أعاله 
وأسفله سواء لئال تختلف أثقاب الورق في الضيق والسعة خال أن يكون ذبابة دقيقًا ليكون أسرع وأبلغ في المقصود وحكمه في 

   . غلظ حكم المدية وقد سبقالنصاب في الطول وال

   . وأآثر من يحتاج إلى هذه اآللة من الكتاب آتاب الدواوين وربما احتاج إليها آاتب اإلنشاء في بعض أحواله

   . الملز بالكسر خشبتان تشد أوساطهما بحديدة تكون مع الصياقلة واألبارين ولم يزد على ذلك  : الملزمة قال الجوهري

لنحاس ونحوه ذات دفتين يلتقيان على رأس الدرج حال الكتابة ليمنع الدرج من الرجوع على الكاتب وهي آلة تتخذ من ا
   . ويحبس بمحبس على الدفتين

بطانة وظهارة أو من صوف ونحوه تفرش تحت األقالم وما في   : اآللة الحادية عشر المفرشة وهي آلة تتخذ من خرق آتان
   . معناها مما يكون في بطن الدواة

اآللة الثانية عشر الممسحة وتسمى الدفتر أيضًا وهي آلة تتخذ من خرق متراآبة ذات وجهين ملونين من صوف أو حرير أو 
غير ذلك من نفيس القماش يمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة لئال يجف عليه الحبر فيفسد والغالب في هذه اآللة أن 

آانت مستطيلة ممسحة نهارها يجن ليل الظلم آأنها مذ خلقت منديل آم القلم وقال  تكون مدورة مخرومة من وسطها وربما
وممسحة الحت آأفق تبددت به قطع الظلماء والصبح طالع ولما أطال الليل فيها   : نور الدين عليل بن سعيد المغربي فيها

وممسحة تناهى الحسن فيها فأضحت في   : روروده حكته ومدت للصباح المطالع وقال المولى ناصر الدين شافع بن عبد الظاه
المالحة ال تباري وال نكر على القلم الموافي إذا في وصلها خلع العذارا اآللة الثالثة عشر المسقاة وهي آلة لطيفة تتخذ لصب 

وأيضًا فإن  ألن الغالب أن يجعل في المحبرة عوض الماء ماورد لتطيب رائحتها  : الماء في المحبرة وتسمى الماوردية أيضًا
   . المياه المستخرجة آماء الورد والخالف والريحان ونحو ذلك ال تحل الحبر وال تفسده بخالف الماء

وتكون هذه اآللة في الغالب من الحلزون الذي يخرج من البحر الملح وربما آانت من نحاس ونحوه والمعنى فيها أال تخرج 
   . م آالكوز ونحوه فربما زاد الصب على قدر الحاجةالمحبرة من مكانها وال يصب من إناء واسع الف

اآللة الرابعة عشر المسطرة وهي ألة من خشب مستقيمة الجنبين يسطر عليها ما يحتاج إلى تسطيره من الكتابة ومتعلقاتها 
   . وأآثر من يحتاج إليها المذهب
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   . من آالت الدواة ال محالة اآللة الخامسة عشر المصقلة وهي التي يصقل بها الذهب بعد الكتابة وهي

   . اآللة السادسة عشرة الُمْهَرُق بضم الميم وفتح الراء وهو القرطاس الذي يكتب فيه ويجمع على مهارق

   . وعد صاحبنا الشيخ زين الدين شعبان اآلثاري منها المداد وهو ظاهر والمحيط وفي عده بعد  : قلت

حجازي وقوصي   : أآهب اللون ويسمى الرومي وأخضر وهو على نوعين  : وعانالمسن هو آلة تتخذ إلحداد السكين وهو ن
   . والرومي أجودها والحجازي أجوده األخضر

الطرف الثالث فيما يكتب فيه وهو أحد أرآان الكتابة األربعة آما سبقت اإلشارة إليه في بعض األبيات المتقدمة وفيه ثالث 
جمل :  الجملة األولى فيما نطق به القرآن الكريم من ذلك وقد نطق القرآن بثالثة أجناس من ذلك :  األول اللوح قال تعالى :   "  بل 

قرأ العامة بفتح الالم على أن المراد اللوح واحد األلواح سمي بذلك ألن المعاني تلوح  هو قرآن مجيد في لوح محفوظ  " 
ه ثم اختلفوا فقرأ نافع برفع محفوظ على أنه نعت للقرآن بتقدير بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح وصفة بالحفظ بالكتابة في

   . لحفظه عن التغيير والتبديل والتحريف

 وقرأ الباقون بالجر على نعت اللوح .   قال تعالى :   "  إنا نحن نزلنا الذآر وإنا له لحافظون  " 

وهو الوجه ألن اآلثار الواردة في اللوح المحفوظ تصدق ذلك وهو أم القرآن منه نسخ القرآن الكريم والكتب   : قال أبو عبيد
   . المنزلة ومنه تنسخ المالئكة أعمال الخلق

مشرق والمغرب وحافتاه الدر وهو لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء واألرض وعرضه ما بين ال  : قال ابن عباس
   . والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء وأصله في حجر ملك

   . اللوح المحفوظ عن يمين العرش  : اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل عليه السالم وقال مقاتل  : وقال أنس

اإلسالم ومحمد عبده ورسوله فمن آمن باهللا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له دينه   "   : وفي صدر اللوح مكتوب  : قال ابن عباس
   .  " وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة 

   . حفظه بما ضمنه  : وسمي محفوظًا ألن اهللا تعالى حفظه عن الشياطين وقيل

   . اللوح صدر المؤمن  : وقيل

للوح والمعنى أنه شيء يلوح للمالئكة وقرأ يحيى بن يعمر في لوح بضم الالم وهو الهواء يقال لما بين السماء واألرض ا
وآتبنا له في األلواح من آل شيء موعظة   "   : فيقرأونه وهو ذو نور وعلو وشرف وقد ورد في القرآن بلفظ الجمع قال تعالى

   . يريد ألواح التوراة  " وتفصيًال لكل شيء 

   . آانت من زبرجدة خضراء  : قال الكلبي

   . اقوتةمن ي  : وقال سعيد بن جبير

   . من زمرد أخضر  : وقال مجاهد

   . من برد  : وقال أبو العالية والربيع بن أنس

األلواح التي أنزلت على موسى من سدر الجنة وآان طول   "   : خشب وقد روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  : وقال الحسن
   .  " آل لوح منها اثني عشر ذراعًا 
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   . من صخرة صماء أالنها اهللا له فقطعها بيده ثم قطعها بأصبعه  : وقال وهب بن منبه

لوحان رواه أبو صالح عن ابن عباس أيضًا   : سبعة ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وقيل  : واختلف في عددها فقيل
يريد داود وسليمان  وجمعت على عادة العرب في إيقاع الجمع على التثنية آما في قوله تعالى :   "  وآنا لحكمهم شاهدين  " 

   . عليهما السالم واختاره الفراء

   . عشرة قال له ابن منبه  : وقيل

   . تسعة قاله مقاتل  : وقيل

   . نزلت التوراة وهي سبعون وقر بعير  : وقال أنس

 قال المبرد :  هو ما يرقق من الجلود ليكتب فيه .   الثاني الرق بفتح الراء قال تعالى :   "  والطور وآتاب مسطور في رق منشور  " 

ومن ثم استبعد حمله على اللوح المحفوظ والمنشور المبسوط واختلف في الكتاب المسطور فيه   : قال المعافي بن أبي السيار
   . ما آتبه اهللا تعالى لموسى وهو يسمع صرير األقالم  : القرآن وقيل  : ظ وقيلاللوح المحفو  : فقيل

الثالث القرطاس والصحيفة وهما بمعنى واحد وهو الكاغد أما القرطاس فقال تعالى :   "  ولو نزلنا عليك آتابًا في قرطاٍس 
قال ابن أبي السيار :  القرطاس آاغد يتخذ من بردي مصر وآل آاغد  فلمسوه بأيديهم لقال الذين آفروا إن هذا إال سحر مبين  " 

والجمهور على آسرها وضمها أبو زيد وعكرمة وطلحة ويحيى بن يعمر والذي حكاه الجوهري عن أبي زيد   : قرطاس قال
ء والمراد بالكتاب في اآلية الكريمة المتوب ال نفس قرطس بفتح القاف من غير ألف بعد الرا  : يخالف ذلك فإنه قال فيه
   . الصحيفة قاله المعافي

   . وأما الصحيفة فإنها لم ترد إال بلفظ الجمع

قال تعالى :   "  أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى  "  وقال جل وعز :   "  إن هذا لفي الصحف األولى صحف 
 وتجمع أيضًا على صحائف وسمي المصحف مصحفًا لجمعه الصحف .   إبراهيم وموسى  " 

وسمي الجملة الثانية فيما آانت األمم السالفة تكتب فيه في الزمن القديم وقد آانت األمم في ذلك متفاوتة فكان   : قال الجوهري
والكإل وعنهم أخذ الناس صنعة الورق وأهل الهند يكتبون في خرق  أهل الصين يكتبون في ورق يصنعونه من الحشيش

الحرير األبيض والفرس يكتبون في الجلود المدبوغة من جلود الجواميس والبقر والغنم والوحوش وآذلك آانوا يكتبون في 
وهي   : سين المهملةوهي حجارة بيض رقاق وفي النحاس والحديد ونحوهما وفي عسب النخل بال  : اللخاف بالخاء المعجمة

   . الجريد الذي ال خوص عليه واحدها عسيب وفي عظم أآتاف اإلبل والغنم

   . وعلى هذا األسلوب آانت العرب لقربهم منهم

واستمر ذلك إلى أن بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم ونزل القرآن والعرب على ذلك فكانوا يكتبون القرآن حين ينزل ويقرأه 
فجعلت   "   : اهللا عليه وسلم في اللخاف والعسب فعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنه قال عند جمعه القرآن عليهم النبي صلى

   .  " أتتبع القرآن من العسب واللخاف 

وربما آتب النبي صلى اهللا عليه وسلم   " قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقرآن في العسب   "   : وفي حديث الزهري
   . مع رأي الصحابة رضي اهللا عنهم على آتابة القرآن في الرق لطول بقائه أو ألنه الموجود عندهم حينئذبعض وأج

وبقي الناس على ذلك إلى أن ولي الرشيد الخالفة وقد آثر الورق وفشا عمله بين الناس أمر أال يكتب الناس إال في الكاغد ألن 
   . زوير بخالف الورق فإنه متى محي منه فسد وإن آشط ظهر آشطهالجلود ونحوها تقبل المحو واإلعادة فتقبل الت
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   . وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر األقطار وتعاطاها من قرب وبعد واستمر الناس على ذلك إلى اآلن

لقليل والكثير الجملة الثالثة في بيان أسماء الورق الواردة في اللغة ومعرفة أجناسه الورق بفتح الراء اسم جنس يقع على ا
   . واحده ورقة وجمعه أوراق وجمع الورقة ورقات وبه سمي الرجل الذي يكتب وراقًا

   . وقد نطق القرآن الكريم بتسميته قرطاسًا وصحيفة آما مر بيانه

اء ويسمى أيضًا الكاغد بغين ودال مهملة ويقال للصحيفة أيضًا طرس ويجمع على طروس وُمْهَرٌق بضم الميم وإسكان اله
   . وفتح الراء المهملة بعدها قاف ويجمع على مهارق وهو فارسي معرب قاله الجوهري

   . وأحسن الورق ما آان ناصع البياض غرفًا صقيًال متناسب األطراف صبورًا على مرور الزمان

وافر جدًا وال يكتب  وأعلى أجناس الورق فيما رأيناه البغدادي وهو ورق ثخين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء وقطعه
فيه في الغالب إال المصاحف الشريفة وربما استعمله آتاب اإلنشاء في مكاتبات القانات ونحوها آما سيأتي بيانه في المكاتبات 

   . السلطانية

 نوع يعرف بالحموي وهو دون القطع البغدادي ودونه في القدر وهو المعروف  : ودونه في الرتبة الشامي وهو على نوعين
القطع المنصوري وقطع   : بالشامي وقطعه دون القطع الحموي ودونهما في الرتبة الورق المصري وهو أيضًا على قطعين

   . العادة والمنصوري أآبر قطعًا وقلما يصقل وجهاه جميعًا

   . المصلوح  : أما العادة فإن فيه ما يصقل وجهاه ويسمى في عرف الوراقين

   . عال ووسط  : وغيره عندهم على رتبتين

   . وفيه صنف يعرف بالفوي صغير القطع خشن غليظ خفيف الغرف ال ينتفع به في الكتابة يتخذ للحلوى والعطر ونحوه ذلك

أحدهما أال نخلي آتابنا من بيان الورق الذي هو أحد أرآان الكتابة الثاني أنه   : وإنما نبهت على ذلك وإن آان واضحًا ألمرين
إلى إقليم ال يعرف فيه تفاصيل أمر الورق المصري آما ال يعرف المصريون ورق غير مصر معرفتهم بورق  قد ينتقل الكتاب

   . مصر فيقع اإلطالع على ذلك لمن أراده

ودون ذلك ورق أهل الغرب والفرنجة فهو رديء جدًا سريع البلى قليل المكث ولذلك يكتبون المصاحف غالبًا في الرق على 
بًا لطول وسيأتي الكالم على مقادير قطع الورق عند أهل التوقيع وأهل الديونة عند ذآر ورق آل فن وما العادة األولى طل

   . يناسبه من القطع إن شاء اهللا تعالى

وذلك بأن تميز الفصول المشتمل آل فصٍل منها على نوع من   : الصنف الخامس مراعاة فواصل الكالم قال في مواد البيان
لتعرف مباديء الكالم ومقاطعه فإن الكالم ينقسم فصوًال طواأل وقصارًا فالطوال آتقسيم منثور المترسل إلى   : هالكالم عما تقدم

رسائله ومنظوم الشاعر إلى قصائده ومثل هذا ال يحتاج إلى تفصيل ألنه ال يشكل الحال فيه في الرسالة أو القصيدة بغيرها 
   . اتصاًال وانفصاًال

قسام الرسالة إلى الفصول والقصيدة إلى األبيات ومثل هذا قد يشكل فينبغي أن تميز تمييزًا يؤمن معه من والفصول القصار آان
   . األختالط فإن ترتيب الخط يفيد ترتيب اللفظ

وذلك أن اللفظ إذ آان مرتبًا تخلص بعض المعاني من بعض وإذا آان مخلطًا أشكلت معانيه وتعذر على سامعه إدراك 
   . محصوله
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وآذلك الخط إذا آان متميز الفصول وصل معنى آل فصل منه إلى النفس على صورته وإذا آان متصًال دعا إلى إعمال الفكر 
   . في تخليص أغراضه

   . وقد اختلفت طرق الكتاب في فصول الكالم الذي لم يميز بذآر باب أو فصل ونحوه

رسائل يجعلون للفواصل بياضًا يكون بين الكالمين من سجع أو فالنساخ يجعلون لذلك دائرة تفصل بين الكالمين وآتاب ال
   . فصل آالم إال أن بياض فصل الكالمين يكون في قدر رأس إبهام وفصل السجعتين يكون في قدر رأس خنصر

ل الكالم بل وينبغي إال تكون الجملة في آخر السطر والفاصلة في أول السطر الذي يليه فإنه ملبس التصا  : قال في مواد البيان
ال يجعل في أول السطر بياضًا أصًال ألنه يقبح بذلك لخروجه عن نسبة السطور وال أن يفسح بين السطر والذي يليه إفساحًا 
زائدًا عما بين آل سطرين ولكن يراعي ذلك من أول شروعه في آتابة السطر فيقدر الخط بالجمع والمشق حتى يخلص من 

   . هذا العيب

سن التدبير في قطع الكالم ووصله في أواخر السطور وأوائلها ألن السطور في المنظر آالفصول فإذا قطع الصنف السادس ح
السطر على شيء يتعلق بما بعده آان قبيحًا آما إذا آتب بعض حروف الكلمة في آخر السطر وبعضها في أول السطر الذي 

   . يليه

الصنف األول فصل بعض حروف الكلمة الواحدة عن بعض   : نفانثم للفصل المستقبح في آخر السطر وأول الذي يليه ص
وتفريقها في السطر والذي يليه مثل أن تقع معه لفظة آتاب في آخر السطر فيكتب الكاف والتاء واأللف في آخر السطر والباء 

   . ال يجوز فصل األسم عن بعضهوهو قبيح جدًا ألنه   : في أول السطر الذي يليه أو يقع في آخر السطر لفظ قال في مواد البيان

وأآثر ما يوجد ذلك في مصاحف العامة وخطوط الوراقين والحامل لهم على ذلك في الغالب هو ضيق آخر السطر عن   : قال
   . الكلمة بكمالها ومن هنا احتاج الكاتب إلى النظر في ذلك بالجمع والمشق من حين شروعه في آتابة أول السطر على ما تقدم

وإنما وقع مثل ذلك في المصاحف التي آتبت في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اهللا   : اب منهاج األصابةقال ص
   . عنه ألنها آتبت بقلم جليل مبسوط فربما وقع في بعض األماآن اللفظة فيقطعها في آخر السطر ويجعل باقيها في السطر الثاني

إذ ال جائز أن يكون   " إن في المصحف لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها   "   :  عنه قالوعلى ذلك حمل ما روي أن عثمان رضي اهللا
   . ذلك لحنًا في اللفظ فقد أجمع الصحابة رضوان اهللا عليهم على أن ما بين دفتي المصحف قرآٌن ومحال أن يجتمعوا على لحن

ومن روى ستقيم   : إلى ذلك الشاطبي بقوله في الرائيةعلى أن هذه الراوية غير مشهورة عن عثمان رضي اهللا عنه آما أشار 
العرب ألسنها لحنًا به قول عثمان فما شهرا الصنف الثاني فصل الكلمة التامة وصلتها مثل أن يكتب وصل آتابك وأيدك اهللا 

في أول الذي مفصالت فيكتب وصل في آخر السطر وآتابك في أول الذي يليه أو يكتب أيدك في آخر سطر واسم اهللا تعالى 
   . يليه وما جرى مجرى ذلك

واألحسن تجنبه إذا أمكن فإن لم يمكن فيتجنب القبيح منه وهو الفصل بين المضاف والمضاف إليه آعبد   : قال في مواد البيان
لنسب آقولك اهللا وغالم زيد وما أشبه ذلك ألن المضاف والمضاف إليه بمنزلة األسم الواحد و الفصل بين األسم وما يتلوه في ا
   . زيد بن محمد فال يجوز أن يفصل بين األسم والمنسوب إليه آما ال يجوز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه

   . فإن آان المراد بلفظة ابن تثبيت البنوة آقولك لزيد ابن جاز قطع األبن عما تقدمه  : قال

   . بس بخالف غالم زيد ونحوهوآأنه إنما امتنع ذلك ألن لزيد ال يستقل بنفسه فال يدخله ل

   . حضرموت وتأبط شرًا وذي يزن وأحد عشر  : ومما يقبح فصله الفصل بين آل اسمين جعال اسمًا واحدًا نحو  : ثم قال

   . وباب الخط وأقالمه وحسن تدبيره متسع ال يسع استيفاؤه  : قلت
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الخط الفصل الثالث من الباب الثاني من المقالة األولى في لواحق     

 وفيه مقصدان 

 المقصد األول في النقط   

ينبغي للكاتب أن   : وفيه أربع جمل الجملة األولى في مسيس الحاجة الى النقط الحاجة الى النقط قال محمد بن عمر المدائني
   . لتحريفيعجم آتابه ويبين إعرابه فإنه متى أعراه عن الضبط وأخاله عن الشكل والنقط آثر فيه التصحيف وغلب عليه ا

   .  " لكل شيء نوٌر ونور الكتاب العجم   "   : وأخرج بسنده إلى ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال

   . وعن األوزاعي نحوه

   . أي قلم لم تعجم فصوله استعجم محصوله  : قال أبو مالك الحضرمي

   .  " الخطوط المعجمة آالبرود المعلمة   "   : ومن آالم بعضهم

   . قدم في الكالم على عدد الحروف أن حروف المعجم تسعٌة وعشرون حرفًا وقد وضعت أشكالها على تسعة عشر شكًالثم قد ت

   . آالدال والذال والراء والزاي والسين والشين  : فمنها ما يشترك في الصورة الواحدة منه الحرفان

   . اء والثاء والجيم والحاء والخاءآالباء والت  : ومنها ما يشترك في الصورة الواحدة منه الثالثة

   . ومنها ما ينفرد بصورة واحدة آاأللف

ومنها ما ال يلتبس حالة األفراد فإذا رآب ووصل بغيره التبس آالنون والقاف فإن النون في حالة األفراد منفردٌة بصورة فإذا 
اف إذا آانت منفردة ال تلتبس فإذا وصلت بغيرها رآبت مع غيرها في أول آلمة أو وسطها اشتبهت بالباء وما في معناها والق
من نقط أو إهمال ليزول اللبس ويذهب   : أوًال أو وسطًا التبست بالفاء فاحيتج إلى مميز يميز بعض الحروف من بعض

   . األشتراك

تهما الخاصة بهما ال ينقطان ولذلك ينبغي أن القاف والنون إذا آتبا في حالة األفراد على صور  : قال الشيخ أثير الدين أبو حيان
   . ألنه ال شبه بينهما وال يشبهان غيرهما فيكونان إذ ذاك آالكاف والالم

   . الصورة والنقط مجموعهما داٌل على آل الحرف  : ومنع بعض مشايخنا األشتراك في صورة الحروف وقال  : قال

أما مع أمن اللبس فاألولى ترآه لئال يظلم الخط من غير  إذا تقرر ذلك فالنقط مطلوب عند خوف اللبس ألنه إنما وضع لذلك
   . فائدة

لوال أنه وقد حكى محمد بن عمر المدائني أن   ! ما أحسنه  : فقد حكي أنه عرض على عبد اهللا بن طاهر خط بعض الكتاب فقال
قع على الحاء نقطة فجمع العامل جعفرًا المتوآل آتب إلى بعض عماله أن أحص من قبلك من المدنيين وعرفنا بمبلغ عددهم فو

   . من آان في عمله منهم وخصاهم فماتوا غير رجلين أو واحد

   . آثرة النقط في الكتاب سوء ظن بالمكتوب إليه  : وقد حكى المدائني عن بعض األدباء أنه قال

   . أما آتاب األموال فإنهم ال يرون النقط بحال بل تعاطيه عندهم عيٌب في الكتابة
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ملة الثانية في ذآر أول من وضع النقط ذآر أول من وضع النقط قد تقدم في الكالم على وضع الحروف العربية أن أول الج
مرار بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة   : من وضع الحروف العربية ثالثة رجال من قبيلة بوالن على أحد األقوال وهم

   . رًأ وضع األعجاموأن مرارًا وضع الصور وأسلم فصل ووصل وعام

   . وقضية هذا أن األعجام موضوع مع وضع الحروف

   . وقد روي أن أول من نقط المصاحف ووضع العربية أبو األسود الدؤلي من تلقين أمير المؤمنين علي آرم اهللا وجهه

إذ يبعد أن الحروف قبل ذلك مع  فإن أريد بالنقط في ذلك األعجام فيحتمل أن يكون ذلك ابتداء لوضع األعجام والظاهر ما تقدم
   . تشابه صورها آانت عرية عن النقط إلى حين نقط المصحف

   . وقد روي أن الصحابة رضوان اهللا عليهم جردوا المصحف من آل شيء حتى من النقط والشكل

   . اهللا تعالىعلى أنه يحتمل أن يكون المراد بالنقط الذي وضعه أبو األسود الشكل على ما سيأتي بيانه إن شاء 

وللنقط   : الجملة الثالثة في بيان صور النقط وآيفية وضعه صور النقط وآيفية وضعه قال الوزير أبو علي بن مقلة رحمه اهللا
   . إحداهما شكٌل مربع واألخرى شكل مستدير  : صورتان

في سطٍر معًا وإذا آان بجوار ذلك وإذا آانت نقطتان على حرف فإن شئت جعلت واحدة فوق أخرى وإن شئت جعلتهما   : قال
الحرف حرف ينقط لم يجز أن يكون النقط إذا اتسعت إال واحدة فوق أخرى والعلة في ذلك أن النقط إذ آن في سطر خرجن 

وإذا آان   : عن حروفهن فوقع اللبس في األشكال فإذا جعل بعضها على بعض آان على آل حرف قسطه من النقط فزال قلت
ث نقط فإن آانت ثاء جعلت واحدة فوق اثنتين وإن آانت شينًا فبعض الكتاب ينقطه آذلك وبعضهم ينقطه على الحرف ثال

   . ثالث نقط سطرًا وذلك لسعة حرف الشين بخالف الثاء المثلثة

   . أما السين إذا نقطت من أسفلها فإنهم ينقطونها ثالثًة سطرًا واحدًا

لنقط وما النقط له فيما يختص بكل حرف من النقط قد تقدم أن حروف المعجم الجملة الرابعة فيما يختص بكل حرف من ا
ثمانية وعشرون حرفًا سوى الالم ألف وأن ذلك على عدد منازل القمر الثمانية والعشرين وأن المنازل أبدًا منها أربعة عشر 

تفيٌة تحت الشفق فكانت الحروف فوق األرض وأربعة عشر تحت األرض ثم إنه ال بد أن يبقى مما فوق األرض منزلٌة مخ
وهي األربعة عشر التي تحت األرض والواحدة التي تحت الشعاع إشارة   : المنقوطة خمسة عشر حرفًا بعدد المنازل المختفية

غين وهي الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين والضاد والظاء وال  : إلى أنها تحتاج إلى األظهار الختفائها
   . والفاء والقاف والنون والياء آخر الحروف

وهي األلف والحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين   : وآانت الحروف العاطلة ثالثة عشر بعدد المنازل الظاهرة
   . والكاف والالم والميم والهاء والواو

   . في الحروف ما يشبهها في حالتي األفراد والترآيبفأما األلف فإنها ال تنقط النفرادها بصورٍة واحدٍة إذ ليس 

وأما الباء فإنها تنقط من أسفل لتخالف التاء المثناة من فوق والثاء المثلثة في حالتي األفراد والترآيب والياء المثناة من تحت 
   . والنون في حالة الترآيب ابتداًء أو وسطًا ونقطت من أسفل لئال تلتبس بالنون حالة الترآيب

وأما التاء فإنها تنقط باثنتين من فوق لتخالف ما قبلها وما بعدها من الصورتين في حالة األفراد وتخالفهما مع الياء والنون حالة 
   . الترآيب ابتداًء أو وسطًا

أيضًا في الترآيب وأما الثاء فإنها تنقط بثالٍث من فوق لتخالف ما قبلها من الصورتين في األفراد وتخالفهما مع النون والياء 
   . ابتداًء أو وسطًا
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   . وأما الجيم فإنها تنقط بواحدة من تحت لتخالف الصورتين بعدها

وأما الحاء فإنها ال تنقط ويكون األهمال لها عالمًة وحذاق الكتاب يجعلون لها عالمة غير النقط وهي حاء صغيرٌة مكان النقطة 
   . من الجيم

   . ال تعلم ويكون ترك العالمة لها عالمًةوأما الدال فإنها ال تنقط و

   . وأما الذال فتنقط بواحدة من فوق فرقًا بينها وبين أختها

   . وأما الراء فإنها ال تنقط وال تعلم ويكون األهمال لها عالمًة

   . وأما الزاي فإنها تنقط بواحدٍة من فوق فرقًا بينها وبين الراء

   . عالمتها األهمال آغيرها وبعض الكتاب ينقطها بثالث نقٍط من أسفلها وأما السين فإنها ال تنقط وتكون

وأما الشين فإنها تنقط بثالث من فوق فرقًا بينها وبين أختها فإن آات مدغمة فال بد من جرة فوقها ثم إن آانت محققة فالالئق 
   . الث نقط سطرًا واحدًاالتأسيس بنقطتين وجعل نقط ثالث من أعالهما وإن آانت مدغمة فاألولى جعل الث

   . وأما الصاد فإنها ال تنقط نعم حذاق الكتاب يجعلون لها عالمة آالحاء وهي صاد صغيرة تحتها

   . وأما الضاد فإنها تنقط بواحدة من أعالها فرقًا بينها وبين أختها

   . وأما الطاء فإنها ال تنقط لكن لها عالمة آصاد والحاء وهي طاء صغيرة تحتها

   . أما الظاء فإنها تنقط بواحدة من فوقها فرقًا بينها وبين أختهاو

   . وأما الغين فإنها تنقط بواحدة فرقًا بينها وبين أختها

   . وأما الفاء فمذهب أهل الشرق أنها تنقط بواحدة من أعالها ومذهب أهل الغرب أنها تنقط بواحدة من أسفلها

ها تنقط من أعالها إال أ من نقط القاء بواحدة من أعالها نقط القاف باثنتين من أعالها وأما القاف فال خالف بين أهل الخط أن
   . ليحصل الفرق بينهما ومن نقط الفاء من أسفلها نقط القاف بواحدة من أعالها

لخاصة بها أن القاف إذا آتبت على صورتها ا  : وقد تقدم من آالم الشيخ أثير الدين أبي حيان رحمه اهللا عن بعض مشايخه
   . ينبغي إال تنقط إذ ال شبه بينهما وذلك في حالتي األفراد والتطرف أخيرًا

وأما الكاف فإنها ال تنقط إال أنها إذا آانت مشكولة علمت بشكلة وإن آانت معراة رسم عليها آاف صغيرة مبسوطة ألنها ربما 
   . التبست بالالم

   . عالمة لها عالمٌةوأما الالم فإنها ال تنقط وال تعلم وترك ال

   . وأما الميم فإنها ال تنقط وال تعلم أيضًا النفرادها بصورة

وأما النون فإنها تنقط بواحدة من أعالها وآان ينبغي اختصاص النقط بحالة الترآيب ابتداًء أو وسطًا اللتباسها حينئذ بالباء 
فراد والتطرف في الترآيب أخيرًا فإنها تختص بصورة فال والتاء والثاء أوائل الحروف والياء آخر الحروف بخالف حالة األ

   . تلتبس آما أشار إليه الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه اهللا إال أنها غلبت فيها حالة الترآيب فروعيت
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   . وأما الهاء فإنها ال تنقط بجميع أشكالها وإن آثرت ألنه ليس في أشكالها ما يلتبس بغيره من الحروف

واو فإنها ال تنقط وإن آانت في حالة الترآيب تقارب الفاء وفي حالة األفراد تقارب القاف ألن الفاء ال تشابهها آل وأما ال
   . المشابهة وألن القاف أآبر مساحًة منها

   . وأما الالم ألف فإنها ال تنقط النفرداها بصورة ال يشابهها غيرها

إن آانت في حالة األفراد والتطرف في الترآيب لها صورة تخصها ألنها في حالة وأما الياء فإنها تنقط بنقطتين من أسفلها و
الترآيب في األبتداء والتوسط تشابه الباء والتاء والنون فيحتاج إلى بيانها بالنقط لتغليب حالة الترآيب على حالة األفراد آما 

   . واهللا سبحانه وتعالى أعلم في النون وربما نقطها بعض الكتاب في حالة األفراد بنقطتين في بطنها

 المقصد الثاني في الشكل 

هو مأخوذ من شكل الدابة ألن الحروف تضبط بقيد فال يلتبس   : وفيه خمس جمل في اشتقاقه ومعناه قال بعض أهل اللغة
   . إعرابها آما تضبط الدابة بالشكال فيمنعها من الهروب

معجمًا لديه ومشكوًال إذا آان مشكوال الجملة الثانية في أول من وضع الشكل وقد ترى األمر معجومًا إذا آان   : قال أبو تمام
اختلفت الرواية في ذلك على ثالث مقاألت فذهب بعضهم إلى أن المبتديء بذلك أبو األسود الدؤلي وذلك أنه أراد أن يعمل 

   . الناسآتابًا في العربية يقوم الناس به ما فسد من آالمهم إذا آان ذلك قد فشا في 

   . أرى أن أبتديء بإعراب القرآن أوًال فأحضر من يمسك المصحف وأحضر صبغًا يخالف لون المداد  : فقال

إذا فتحت فاي فاجعل نقطًة فوق الحرف وإذا آسرت فاي فاجعل نقطة تحت الحرف وإذا   : وقال للذي يمسك المصحف عليه
   . ًا من هذه الحرآات غنة يعني تنوينًا فاجعل نقطتينضممت فاي فاجعل نقطًة أمام الحرف فإن اتبعت شيئ

   . ففعل ذلك حتى أتى على آخر وذهب آخرون إلى أن المبتديء بذلك نصر بن عاصم الليثي وأنه الذي خمسها وعشرها

   . وذهب آخرون إلى أن المبتديء بذلك يحيى بن يعمر

   . ة من جلة تابعي البصريينوهؤالء الثالث  : قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه اهللا

وأآثر العلماء على أبا األسود جعل الحرآات والتنوين ال غير وأن الخليل بن أحمد هو الذي جعل الهمز والتشديد والروم 
   . واألشمام

الحث الجملة الثالثة في الترغيب في الشكل والترهيب عنه وقد اختلف مقاصد الكتاب في ذلك فذهب بعضهم إلى الرغبة فيه و
   . عليه لما فيه من البيان والضبط والتقييد

   . اشكلوا قرائن األداب لئال تند عن الصواب  : قال هشام بن عبد الملك

   . حلوا غرائب الكلم بالتقييد وحصنوها عن شبه التصحيف والتحريف  : وقال علي بن منصور

وآأن أحرف خطه شجر والشكل في أغصانه   : شكالها وهللا القائلإعجام الكتب يمنع من استعجامها وشكلها يصونها عن إ  : ويقال
   . ألن يشكل الحرف على القارىء أحب إلي من أن يعاب الكاتب بالشكل  : ثمر قال سعيد بن حميد الكاتب

   . لو عرفته ما شكلته  : ونظر محمد بن عباد إلى أبي عبيد وهو يقيد البسملة فقال
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عليهم المصحف حين جمعوا القرآن من النقط والشكل وهو أجدر بهما فلو آان مطلوبًا لما  وقد جرد الصحابة رضوان اهللا
   . جردوه منه

   . وقد وردت الكراهة بنقط المصاحف عن عبد اهللا بن عمر وقال بذلك جماعة من التابعين  : قال الشيخ أبو عمرو الداني

ال وآتاب األنشاء منهم من منع ذلك محاشاة للمكتوب إليه عن نسبته وأعلم أن آتاب الديونة ال يعرجون على النقط والشكل بح
   . للجهل بأنه ال يقرأ إال ما نقط أو شكل ومنهم من ندب إليه للضبط والتقييد آما تقدم

والحق التفريق في ذلك بين ما يقع فيه اللبس ويتطرق إليه التحريف لعالقته أو غرابته وبين ما تسهل قراءته لوضوحه 
   . لتهوسهو

منهم ربيعة بن عبد الرحمن وابن وهب وصرح أصحابنا الشافعية رضي اهللا   : وقد رخص في نقط المصاحف باألعراب جماعة
عنهم بأنه يندب نقط المصحف وشكله أما تجريد الصحابة رضوان اهللا عليهم له من ذلك فذلك حين ابتداء جمعه حتى ال يدخلوا 

   . آن ولذلك آرهه من آرههبين دفتي المصحف شيئًا سوى القر

وأما أهل التوقيع في زماننا فإنهم يرغبون عنه خشية األظالم بالنقط والشكل إال ما فيه إلباس على ما مر وأهل الديونة ال 
   . يرون بشيء من ذلك أصًال ويعدون ذلك من عيوب الكتابة وإن دعت الحاجة إليه واهللا سبحانه وتعالى أعلم

ما ينشأ عنه الشكل ويترتب عليه واعلم ان الشكل جار مع األعراب آيفما جرى فينقسم إلى السكون وهو الجملة الرابعة في
   . الجزم وإلى الفتح وهو النصب وإلى الضم وهو الرفع وإلى الجر وهو الخفض

   . أما السكون فألنه األصل

مشاآل لحرآة الفلك الرتفاعها والجر مشاآل لحرآة  فالرفع  : وأما الحرآات الثالث فقد قيل إنها مشاآلة للحرآات الطبيعية
األرض والماء النخفاضها والنصب مشاآل لحرآة النار والهواء لتوسطها ومن ثم لم يكن في اللغة العربية أآثر من ثالثة 

   . أحرف بعدها ساآن إال ما آان معدوًال

لين وهي األلف والواو والياء اعتمادًا على أن الحروف ثم الذي أآثر النحاة أن الحرآات الثالث مأخوذة من حروف المد وال
رأيت زيدًا ولقيت عمرًا   : قبل الحرآات والثاني مأخوذة من األول فالفتحة مأخوذة من األلف إذ الفتحة عالمة النصب في قولك

ويكون إطالقًا للروي رأيت أباك وأآرمت خالك   : وضربت بكرًا واأللف عالمة النصب في األسماء المعتلة المضافة آقولك
المذهبا وأنت تريد المذهب فلما أشبعت الفتحة نشأت عنها األلف والكسرة مأخوذة من الياء ألنها أختها ومن   : المنصوب آقولك

مررت بزيد وأخذت عن زيد حديثًا والياء عالمة الخفض أيضًا في األسماء المعتلة   : مخرجها والكسرة عالمة الخفض في قولك
  : من الشفتين وهي عالمة الرفع في قولك  : مررت بأبيك وأخيك وذي مال والضمة من الواو ألنها من مخرجها  : آقولكالمضافة 

   . جاءني أخوك وأبوك وذو مال  : جاءني زيد وقام عمرو وخرج بكر والواو عالمة الرفع في األسماء المعتلة المضافة آقولك

خوذة من الحرآات الثالث األلف من الفتحة والواو من الضمة والياء من الكسرة وذهب بعض النحاة إلى أن هذه الحروف مأ
اعتمادًا على أن الحرآات قبل الحروف بدليل أن هذه الحروف تحدث عند هذه الحرآات إذا أشبعت وأن العرب قد استغنت في 

   . صل على فرعهلداللة األ  : بعض آالمها بهذه الحرآات عن هذه الحروف اآتفاًء باألصل عن الفرع

وذهب آخرون إلىأن الحروف ليست مأخوذًة من الحرآات وال الحرآات مأخوذة من الحروف اعتمادًا على أن أحدهما لم 
   . يسبق األخر وصححه بعض النحاة

غالب الجملة الخامسة في صور الشكل ومحال وضعه على طريقة المتقدمين والمتأخرين واعلم أن المتقدمين يميلون في الشكل 
   . الصور إلى النقط بلون يخالف لون الكتابة
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الحمرة والصفرة فتكون الحمرة للحرآات والتنوين   : ورأى أن يستعمل للنقط لونان  : وقال الشيخ أبو عمر الداني رحمه اهللا
   . والتشديد والتخفيف والسكون والوصل والمد وتكون الصفرة للهمزة خاصة

   . المدينةوعلى ذلك مصاحف أهل   : قال

   . وإن استعملت الخضرة لالبتداء بألفات الوصل على ما أحدثه أهل بالدنا فال أرى بذلك بأسًا  : ثم قال

   . وال أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم  : قال

   . وقد وردت الكراهة لذلك عن عبد اهللا بن مسعود وعن غيره من علماء األمة

تأخرون فقد أحدثوا لذلك صورًا مختلفة األشكال لمناسبة تخص آل شكل منها ومن أجل اختالف صورها وتباين وأما الم
   . أشكالها رخصوا في رسمها بالسواد

األولى عالمة السكون والمتقدمون يجعلون عالمة ذلك جرٌة بالحمرة فوق الحرف سواء   : ويتعلق بالمقصود من ذلك سبع صور
   . اذهب  : لم يشأ أو غيرها من الحروف آالذال من قولك  : ن همزة آما في قولكآان الحرف المسك

فإنهم رسموا لها دائرة تشبه الميم إشارة إلى الجزم إذ الميم آخر حرف من الجزم وحذفوا عراقة الميم استخفافًا   : أما المتأخرون
تمل أن يكونوا أتوا بتلك الدائرة على صورة الصفر في وسموا تلك الدائرة جزمة أخذًا من الجزم الذي هو لقب السكون ويح

حساب الهنود ونحوهم إشارة إلى خلو تلك المرتبة من األعداد ألن الصفر هو الخالي ومنه قولهم صفر اليدين بمعنى أنه فقير 
   . ليس في يديه شيء من المال

   . وحذاقق الكتاب يجعلونها جيمًا لطيفة بغير عراقة إشارة إلى الجزم

الثانية عالمة الفتح أما المتقدمون فإنهم يجعلون عالمة الفتح نقطًة بالحمرة فوق الحرف فإن أتبعت حرآة الفتح تنوينًا جعلت 
   . نقطتين إحداهما للحرآة واألخرى للتنوين

وها بأعلى الحرف والمتأخرون يجعلون عالمتها ألفًا مضطجعة لما تقدم من أن األلف عالمة الفتح في األسماء المعتلة ورسم
موافقة للمتقدمين في ذلك وسموا تلك األلف المضطجعة نصبه أخذًا من النصب ويجعلون حالة التنوين خطتين مضطجعتين من 

   . فوقه آما جعل المتقدمون لذلك نقطتين وعيروا عن الخطتين بنصبتين

   . منهماويكون بينهما بقدر واحدة   : قال الشيخ عماد الدين بن الفيف رحمه اهللا

الثالثة عالمة الضم أما المتقدمون فإنهم يجعلون عالمة الضمة نقطة بالحمرة وسط الحرف أو أمامه فإن الحق حرآة الضم 
   . إحداهما للحرآة واألخرى للتنوين على ما تقدم في الفتح  : تنوين رسموا لذلك نقطتين

ا تقدم أن الواو من عالمة الرفع في األسماء المعتلة وسموها رفعة وأما المتأخرين فإنهم يجعلون عالمة الضمة واوًا صغيرة لم
   . لذلك ورسموها بأعلى الحرف ولم يجعلوها في وسطه آيال تشين الحرف بخالف المتقدمين لمخالفة اللون ولطافة النقطة

ة إشارة للتنوين وعبروا عنهما الواو إشارة للضم والخط  : فإن الحق حرآة الضم تنويٌن رسموا لذلك واوًا صغيرة بخطة بعدها
   . برفعتين

   . وبعضهم يجعل عوض الخطة واوًا أخرى مردودة األخر على رأس األولى

   . الرابعة عالمة الكسر والمتقمون يجعلون عالمة الجرة نقطة بالحمرة تحت الحرف
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   . فإن لحق حرآة الكسر تنوين رسموا لذلك نقطتنين

سر شظيًة من أسفل الحرف إشارة إلى الياء التي هي عالمة الجر في األسماء المعتلة على ما مر والمتأخرون جعلوا عالمة الك
   . وسموا تلك الشظية خفضًة أخذًا من الخفض الذي هو لقب الكسر ولم يخالفوا بينها وبين عالمة النصب الختالف محلهما

   . للحرآة واألخرى للتنوين إحداهما  : فإن لحق حرآة الكسر تنوين رسموا له خطتين من أسفله

فمذهب أهل المدينة أنهم يرسمون عالمة التشديد على هذه الصورة وال يجعلون   : الخامسة عالمة التشديد والمتقدمون اختلفوا
  : معها عالمات األعراب بل يجعلون عالمة الشد مع الفتح فوق الحرف ومع الكسر تحت قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه اهللا

   . عليه عامة أهل بلدناو

   . ومنهم من يجعل مع ذلك نقطًة عالمة لإلعراب وهو عندي أحسن  : قال

وعامة أهل الشرق على أنهم يرسمون عالمة التشديد صورة شين من غير عراقة على هذه الصور آأنهم يريدون أول شديد 
مفتوحًا جعلوا مع الشدة نقطة فوق الحرف عالمة الفتح ويجعلون تلك العالمة فوق الحرف أبدًا ويعربونه بالحرآات فإن آان 

وإن آان مضمومًا جعلوا مع الشدة نقطة أمام الحرف عالمة الضم وإن آان مكسورًا جعلوا مع الشدة تحت الحرف عالمة 
   . الكسر

ات األعراب التي وعلى هذا المذهب استقر رأي المتأخرين أيضًا غير أنهم يجعلون بدل النقط الدالة على األعراب عالم
اصطلحوا عليها من النصبة والرفعة والخفضة فيجعلون النصبة والرفعة بأعلى الشدة ويجعلون الخفضة بأسفل الحرف الذي 

   . عليه الشدة وبعضهم يجعلها أسفل الشدة من فوق الحرف

   . وال فرق في ذلك بين أن يكون المشدد من آلمة واحدة أو من آلمتين آاألدغام من آلمتين

السادسة عالمة الهمزة والمتقدمون يجعلونها نقطة صفراء ليخالفوا بها نقط األعراب آما تقدم في آالم الشيخ أبي عمرو الداني 
رحمه اهللا ويرسمونها فوق الحرف أبدًا إال أنهم يأتون معها بنقط األعراب الدالة علىالسكون والحرآات الثالث بالحمرة على 

انت صورة الهمزة واوًا أو ياًء وألفًا إذ حق الهمزة أن تلزم مكانًا واحدًا من السطر ألنها حرف من ما تقدم وسواء في ذلك آ
   . حروف المعجم

   . والمتأخرون يجعلونها عينًا بال عراقة وذلك لقرب مخرج الهمزة من العين وألنها تمتحن بها آما سيأتي

آانت الهمزة ساآنة جعلت الهمزة من أعلى الحرف مع جزمة ثم إن آانت الهمزة مصورة بصورة حرف من الحروف فإن 
   . بأعالها

   . وإن آانت مفتوحة جعلت بأعلى الحرف أيضًا مع نصبة بأعالها

   . وإن آانت مضمومة جعلت بأعلى الحرف مع رفعة بأعالها

   . بأسفلهوإن آانت مسكورة جعلت بأسفل الحرف مع خفضة بأسفلها وربما جعلت بأعلى الحرف والخفضة 

الطرف   : وقد اختلف القدماء من النحويين في أي الطرفين من الالم هي الهمزة فحكي عن الخليل بن أحمد رحمه اهللا أنه قال
   . األول هو الهمزة والطرف الثاني هو الالم

أن رسم هذه الكلمة آانت وإلى هذا ذهب عامة أهل النقط واستدلوا على صحة ذلك ب  : قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه اهللا
آنحو رسم ما أشبه ذلك مما هو على حرفين من سائر حروف   " ال   " أوًال المًا مبسوطة في طرفها ألف على هذه الصورة 
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وما أشبههما إال أنه استثقل رسم ذلك في الالم ألف خاصة العتدال طرفيه لمشابهة آتابة األعاجم فحسن   " يا وها   " المعجم مثل 
   . بالتضفير فضم أحد الطرفين إلى األخر فأيهما ضم إلى صاحبه آانت الهمزة ضرورًة رسمه

وتعتبر حقيقة ذلك بأن يؤخذ شيء من خيط ونحوه فيضفر ويخرج آل واحد من الطرفين إلى جهة ثم يقام الطرفان فيتبين من 
   . لتضفيرالوجهين أن األول هو الثاني في األصل وأن الثاني هو األول ال محالة في ا

وأيضًا فقد اتفق أهل صناعة الخط من الكتاب القدماء وغيرهم على أنه يرسم الطرف األيسر قبل الطرف األيمن وال يخالف 
وشبهه مما هو على حرفين فثبت بذلك   " ما   " ذلك إال من جهل صناعة الرسم إذ هو بمنزلة من ابتدأ برسم األلف قبل الميم في 

لهمزة وأن الطرف الثاني هو الالم إذ األول في أصل القاعدة هو الثاني والثاني هو األول على ما مر أن الطرف األول هو ا
   . وإنما اختلف طرفاها من أحل التضفير

وخالف األخفش فزعم أن الطرف األول ههو الالم والطرف الثاني هو الهمزة واستشهد لذلك بأن ما تلفظ هو المرسوم أوًال وما 
   . ألنت ونازعه في ذلك الشيخ أبو عمر الداني  " هو المرسوم آخرًا ونحن إذا قرأنا  تلفظ به آخرًا

والحق أن ذلك يختلف باختالف الالم ألف على ما رتبه متأخرو الكتاباآلن ففي المضفورة على ما تقدم وفي المصورة بهذه 
   . بالعكس  " ال   " الصورة 

حروف آالهمزة في جزء وخبٍء جعلت العالمة في محل الهمزة من الكلمة مع وإن آانت الهمزة غير مصورة بحرف من ال
   . من سكون وفتح وضم وآسر  : عالمة األعراب

فإن عرض للهمزة مع حرآة من الحرآات الثالث تنويٌن جعل مع الهمزة عالمة التنوين من نصبتين أو رفعتين أو خفضتين 
   . على ما مر في غير الهمزة

وتمتحن الهمزة في موضعها من الكالم بالعين فحيث وقعت العين وقعت الهمزة مكانها   : عمرو الداني رحمه اهللا قال الشيخ أبو
   . وسواء آانت متحرآة أو ساآنة لحقها التنوين أو لم يلحقها

ئون مبرعون فتقول في آمنوا عامنوا وفي وآتى المال وعاتى المال وفي مستهزئين مستهزعين وفي خاسئين خاسعين وفي مبر
وفي متكئون متكعون وفي ماء ماع وفي سوء سوع وفي أولياء أولياع وفي تنوء تنوع وفي لتنوء لتنوع وفي أن تبوأ أن تبوعا 

   . وفي تبوء تبوع وفي من شاطيء من شاطع وآذلك ما أشبهه حيث وقع فالقياس فيه مطرد

   . لها وجعلوا محلها تابعًا للحرآة التي قبل ألف الوصلأما المتقدمون فإنهم رسموا لها جرًة بالحمرة في سائر أحوا

جعلت الصلة جّرة حمراء على رأس األلف على هذه الصورة  ) آ (  وإن  فإن وليها فتحة آما في قوله تعالى :   "  تتقون الذي  " 
جعلت الصلة جّرة تحت األلف على هذه الصورة  ) ا (  وإن وليها ضمة آما  وليها آسرة آما في قوله تعالى :   "  رب العالمين  " 

جعلت الصلة جّرة حمراء في وسطها على هذه الصورة فإن لحق شيئًا من الحرآات التنوين  في قوله تعالى :   "  نستعين اهدنا  " 
جعلت الصلة أبدًا تحت األلف ألن التنوين مكسور للساآنين ما لم يأت بعد الساآن الواقع بعد ألف الوصل ضمٌة الزمة نحو 

   .  "و  "  عيوٍن ادخلوها   قوله تعالى :   "  فتيًال انظر  " 

   . يضم التنوين فتجعل الجّرة على ذلك في وسط األلف  : قال بعضهم

وأما المتأخرون فإنهم رسموا لذلك صادًا لطيفة إشارة إلى الوصل وجعلوها بأعلى الحرف دائمًا ولم يراعوا في ذلك الحرآات 
   . اآتفاًء باللفظ

   . تنبيه قد تقدم في
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لهجاء أن اللفظ قد يتعين في الهجاء إلى الزيادة والنقصان وال شك أن الشكل يتغير بتغير ذلك ونحن نذآر من ذلك األول من ا
   . ما يختص بالهجاء العرفّي دون الرسمّي أما الزيادة فمثل أولئك وأولو وأوالت ونحوها

فرة في وسط ألف أولئك وأولو وأوالت وتجعل نقطة وسبيلك أن تجعل عالمة الهمزة نقطة بالّص  : قال الشيخ أبو عمر و الدانّي
   . بالحمرة أمامها في السطر لتدل على الضمة

   . وإن شئت جعلتها في الواو الزائدة ألنها صورتها وهو قول عاّمة أهل النقط  : قال

   . هذه طريقة المتقدمين

تقدم من اعتبار الهمزة بالعين فإنها لو امتحنت بالعين أما المتأخرون فإنهم يجعلون عالمة الهمزة على الواو وهو مخالف لما 
   . لكان لفظها عولئك وآذلك البواقي

وأما النقص فمثل النبئين إذا آتبت بياء واحدة وهؤالء ويا آدم إذا آتبنا بحذف األلف بعد الهاء في هؤالء واأللف الثانية في يا 
على رأي المتقدمين وصورة العين على رأي المتأخرين قبل الياء آدم فترسم عالمة الهمزة من النقطة الصفراء وحرآتها 

   . الثانية في النبيين وتجعل ذلك على األلف الثانية في يا آدم ألنها صورتها وعلى الواو في هؤالء ألنها صورتها

علقات القراءة ليس هذا و وراء ما تقّدم من الشكل أمور تتعلق باألدغام واألظهار واألخفاء واألقالب والمّد وغيرها من مت
   . موضع ذآرها واهللا أعلم

   . وال بّد من تناسب الشكل والنقط وتناسب البياضات في ذلك للحروف  : فائدة قال الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه اهللا

 الفصل الرابع من الباب الثاني من المقالة األولى في الهجاء   

 وفيه مقصدان 

حه الخاص المقصد األول في مصطل   

وهو على ضربين الضرب األّول المصطلح الرسمّي وهو ما اصطلح عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم في آتابة المصحف 
عند جمع القرآن الكريم على ما آتبه زيد بن ثابت رضي اهللا عنه ويسّمى األصطالح الّسلفي أيضًا ونحن نورد منه ما جّر إليه 

  الكالم أو وافق المصطلح العرفّي

المصطلح العروضّي وهو ما اصطلح عليه أهل العروض في تقطيع الشعر واعتمادهم في ذلك على ما يقع في السمع دون 
المعنى إذ المعتّد به في صنعة العروض إنما هو اللفظ ألنهم يريدون به عدد الحروف التي يقوم بها الوزن متحّرآًا وساآنًا 

ا في الوقف ويكتبون الحرف المدغم بحرفين ويحذفون الالم وغيره مما يدغم في فيكتبون التنوين نونًا وال يراعون حذفه
آالرحمن والذاهب والضارب ويعتمدون في الحروف على أجزاء التفعيل فقد تتقطع الكلمة بحسب ما يقع   : الحرف الذي بعده

األخبار من لم تزّود فيكتبونه على هذه ستبدي لك األيام ما آنت جاهًال ويأتيك ب  : من تبيين األجزاء آما في قول الشاعر
ستبدي لكاألييا مماآن تجاهلن ويأتي آباألخبار مّلم تزّودي المقصد الثاني في المصطلح العام وهو ما اصطلح عليه   : الصورة

   . الكّتاب في غير هذين األصطالحين

األّول في بيان األصل المعتمد في ذلك وما يكتب الجملة األولى في األفراد والحذف واألثبات واألبدال وفيه مدرآان المدرك 
على األصل واعلم أن األصل في الكتابة مطابقة المنطوق المفهوم وقد يزيدون في وزن الكلمة ما ليس في وزنها ليفصلوا 

ا آان فيه دليل بالزيادة بينه وبين المشبه له وينقصون من الكلمة عما هو في وزنها استخفافًا واستغناء بما أبقي عما انتقص إذ
على ما يحذفون آما أن العرب تتصرف في الكلمة بالزيادة والنقصان ويحذفون ما ال يتم الكالم في الحقيقة إال به استخفافًا 

   . وإيجازًا إذا عرف المخاطب ما يقصدون
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آقولك   : عليه من متقدم أو متأخر وربما ترآوا األشتباه على حاله ولم يفصلوا بين المتشابهين واآتفوا بما يدل  : قال ابن قتيبة
يغزوا ولالثنين لن يغزوا وللجميع لن يغزوا بالواو واأللف في الجميع من غير تفريق بين الواحد واألثنين   : للرجل الواحد

   . والجمع وبقوه على أصله

صه من الحروف الضرب القسم األول ما له صورة تخ  : إذا علمت ذلك فالمكتوب على المصطلح المعروف هو على قسمين
األول ما هو على أصله المعتبر فيه ذوات الحروف وعددها بتقدير األبتداء بها والوقوف عليها سواء بقي لفظه على حاله أم 
أنقلب النطق به إلى حرٍف آخر فيكتب لفظ امحى بغير نون بعد ألف وإن آان أصله انمحى على وزن انفعل من المحو ألن 

دة بخالف ما إذا آان األدغام من آلمتين فيكتب لفظ من مال بنون في من منفصلة من ميم ماٍل وإن آانت األدغام من آلمة واح
   . النون الساآنة تدغم في الميم

   . ويكتب لفظ خنٍق مصدر خنق ولفظ أنت وما أشببهها بنون وإن آانت النون مخفاة في القاف ومن خنٍق وفي التاء من أنت

   . حو من آافٍروآذلك حالة الترآيب ن

   . ويكتب عنبر وما أشبهها بنون أيضًا وإن آانت النون ساآنة تنقلب عند الباء ميمًا وآذلك في حالة الترآيب نحو من بعد

ويكتب مثل اضربوا القوم ويغزو الرجل بواو وآذلك آل ما فيه حرف مد حذف لساآن يليه ألنه لوال التقاء الساآنين لثبتت هذه 
   . الواو لفظًا

لكنا هو   " ويكتب أنا بألف بعد النون وإن آانت في وصل الكالم ال إشباع في الفتحة ألن الوقف عليه بألف ومن أجل ذلك آتبت 
   . بألف بعد النون في لكنا إذ أصله لكن أنا  " اهللا 

نه يوقف عليه باأللف بخالف رأيت زيدًا وضربت عمرًا باأللف أل  "   : ويكتب المنون المنصوب مثل زيدًا وعمرًا من قولك
المنون المرفوع والمجرور ونحو جاء زيد ومررت بزيد إذ الوقف عليه بحذف نون التنوين وإسكان األخر على الصحيح 

وتكتب إذًا المنونة باأللف على رأي المازني رحمه اهللا ومن تابعه ألن الوقف عليها باأللف لضعفها والمبرد واألآثرون على 
   . نونأنها تكتب بال

وهو الصحيح ألن آل نون يوقف عليها باألف آتبت باأللف وما يوقف عليها نفسها آما توصل آتبت   : قال األستاذ ابن عصفوٍر
   . بالنون وهذه يوقف عليها عنده بالنون وأيضًا فإنها إذا آتبت بالنون آانت فرقًا بينها وبين إذا الطرفية لئال يقع األلباس

   . إن ألغيت آتبت باأللف وإن أعملت آتبت بالنون لقوتها  : وفصل الفراء فقال

أشتهي أن أآوي يد من يكتب إذن باأللف ألنها مثل أن ولن وال يدخل   : ويحكى عن أبي العباس محمد بن يزيد أنه آان يقول
   . التنوين في الحروف

زيدًا وال تضربًا عمرًا باأللف على رأي من ادعى أنه ويكتب نحو لنسفعًا باأللف ألن الوقف عليها باأللف وآذلك يكتب اضربًا 
   . األآثر ووجهه بأن النون الخفيفة تنقلب ألفًا إذا آان ما قبلها مفتوحًا في الوقف

وذهب بعضهم إلى أنها تكتب بالنون تشبيهًا لنونه بنون الجمع نحو اضربن للجمع المذآر وبه جزم الشيخ أثير الدين أبو حيان 
لو آتب باأللف اللتبس بأمر األثنين ونهيهما في الخط وإن آنت إذا وقفت عليه وقفت باأللف فلم تراع حالة الوقف ووجهه بأنه 

في ذلك ألن الوقف منع من اعتباره ما عرض فيه من آثرة األلباس ألنهم لو أرادوا على الوقف باأللف آتابته باأللف آثر 
   . اساللبس بالوقف والخط فتجنبوا ما آثر به األلب

ويكتب آل اسم في آخره ياء نحو قاضي وغازي وداعي وحادي وساري ومشتري ومهتدي ومستدعي ومفتري في حالتي 
جاء قاٍض ومررت بقاٍض وآذا في الباقيات وفي حالة النصب بالياء مع زيادة ألٍف بعدها   : الرفع والجر بغير ياء آما في قولك

   . اعيًا وما أشبههرأيت قاضيًا وغازيًا ود  : آما في قولك
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هؤالء جواٍر   : وإن آان جمعًا فإن آان غير منصرف آتب في حالتي الرفع والخفض بغير ياء على ما تقدم فيكتب في الرفع
   . مررت بجواٍر وسواٍر وغواٍش ودواٍع بغير ياء في الحالتين  : وغواٍش وسواٍر ودواع وفي الخفض

   . د األلف بعدها فتكتب رأيت جواري وسواري ودواعيويكتب في النصب بالياء إال أنه ال تزا

فإذا دخلت األلف والالم في جميع هذه األسماء أثبتت فيها الياء سواء المنصرف وغير المنصرف فيكتب هذا الداعي والغاز 
   . والقاضي والمستدعي وهؤالء الجواري والسواري والدواعي بالياء في الجميع

   . حذفها وليس بمستعمل إال في آتابة المصحف وقد يجوز  : قال ابن قتيبة

ره أمرًا بالرؤية ولم يره نفيًا للرؤية وقه أمرًا بالوقاية ولم يقه نفيًا لذلك وما أشبهه بالهاء وإن آانت الهاء تسقط   : ويكتب نحو
لى ما األستفهامية بعد حذف ممه أتيت ومجيء مه جئت ألن الوقف ع  : منه حالة الدرج ألن الوقف عليها بالهاء وآذلك قولهم

حتام واألم وعالم فإنه ال تلحقها الهاء لشدة   : ألفه بالهاء فيكتب بالهاء بخالف ما إذا وقعت ما المحذوف ألفها بعد الجار نحو
   . األتصال فال تكتب بالهاء

وقف عليها بالهاء على الصحيح رحمة ونعمة ونقمة وقسمة وخدمة وطلحة وقمحة بالهاء ألن ال  : وتكتب تاء التأنيث في نحو
   . وبعضهم يقف عليها بالتاء وهي لغة قليلة فتكتب بالتاء موافقًة للوقف

آتبوا أفبنعمت بالتاء واألآثر ما   " أفبنعمت اهللا يكفرون   "   : وقد وقع في رسم المصحف الكريم مواضع من ذلك نحو قوله تعالى
   . تقدم

   . على آتابة السالم عليك ورحمت اهللا وبرآاته في أول الكتاب وآخره بالتاءوأجمع الكتاب   : قال ابن قتيبة

   . شجرتك وناقتك ورحمتك وما أشبهه بالتاء  : فإن أضفت تاء التأنيث إلى مضمر صارت تاًء فتكتب  : قال

قامت وقعدت   : خر الفعل نحوقائمات وصائمات وتائبات وتاء التأنيث الساآنة في آ  : أما أخت وبنت وجمع المؤنث السالم مثل
   . وما أشبه ذلك فإنه يكتب جميع ذلك بالتاء ألن الوقف عليها بالتاء

النوع األول أن   : وهيهات يوقف عليها بالهاء والتاء واألجماع على آتابتها بالتاء ثم اللفظ الذي يكتب على نوعين  : قال ابن قتيبة
وجهين الوجه األول أن يكون اسمًا قاصرًا على الحرف لم يسم به غيره وله يكون اسمًا لحرف من حروف الهجاء وهو على 

   . جيم إذا سئل آتابته فيكتب بجيم وياء وميم  : أن يقصد اسم ذلك الحرف ال مسماه فيكتب الملفوظ به نحو - حاألن أحدهما 

كلمة ويكتب بصورة ذلك الحرف مثل ق أن يقصد مسماه ال اسمه فيجب األقتصار في الكتابة على أول حرف في ال -والثاني 
ص ولذلك آتبت الحروف المفتتح بها السور على نحو ما آتبوا حروف المعجم وذلك ألنهم أرادوا أن يضعوا أشكاأل لهذه 

الحروف تتميز بها فهي أسماٌء مدلوالتها اشكال خطية ولو لم يضعوا لها هذه األشكال الخطية لم يكن للخط داللة على المنطوق 
و اقتصروا على آتبها على حسب النطق ولم يضعوا لها أشكاأل مفردة تتميز بها لم يمكن ذلك ألن الكتابة بحسب النطق ول

   . متوقفٌة على معرفة آل حرف حرف وشكل آل حرف حرف غير موضوع فاستحال آتبها على حسب النطق

ه الصورة جعفر والملفوظ بلسان األمر بالكتابة جيم والمكتوب فإنما تكتب هذ  ! اآتب جيم عين فاء راء  : إال ترى أنك إذا قيل لك
   . ج ولو آان تصوير اللفظ بصور هجائه لكان المكتوب جيم آالملفوظ على قياس غيره من األلفاظ

تم باألسم إنما نطق  : آيف تنطقون بالجيم من جعفر فقالوا جيم فقال  : ويشهد لذلك ما حكي أن الخليل رحمه اهللا قال يومًا لطلبته
الجواب جه ألنه المسمى من الكتاب يريد جيمًا مفتوحة وإنما أتى فيها بالهاء ليمكن الوقف   : ولم تلفظوا بالمسؤول عنه ثم قال

   . عليها
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الوجه الثاني األ يكون األسم قاصرًا على الحرف بأن يسمى به غيره أيضًا آما إذا سمي رجل بقاف أو بياسين فللكتاب فيه 
   . أن تكتب صورة الحرف هكذا ق و يس - أحدهما   : مذهبان

   . أن يكتب الملفوظ به هكذا قاف وياسين وهو اختيار أبي عمرو ابن الحاجب رحمه اهللا -والثاني 

النوع الثاني األ يكون اسمًا لحرف من حروف المعجم وهو على وجهين أيضًا الوجه األول أن يكون له معنى واحٌد فقط الوجه 
فإن دلت القرينة على أن المراد هذا   ! اآتب شعرًا  : أن يكون له أآثر من معنى واحد فيكتب بحسب القرينة آما إذا قيل لكالثاني 

   . اللفظ آتب هكذا شعرًا واأل فيكتب ما ينطبق عليه الشعر إذ هو معنى الشعر

بالزيادة والزيادة تقع في الكتابة بثالثة أحرف الضرب الثاني ما تغير عن أصله وهو على ثالثة أنواع النوع األول ما تغير 
الحرف األول األلف وتزاد في مواضع منها تزاد بعد الميم في مائة فتكتب على هذه الصورة مائة فرقًا بينها وبين منه وإنما 

ن الفتحة من جنس آانت الزيادة من حروف العلة دون غيرها ألنها تكثر زيادتها وآان حرف العلة ألفًا ألنها تشبه الهمزة وآل
األلف ولم تكن الزيادة ياء ألنه يستثقل في الخط أن يجمع بين حرفين مثلين في موضع مأمون فيه اللبس إال ترى إلى آتابتهم 

خطيئة على وزن فعيلة بياء واحدة وياء هي صورة الهمزة ولم تكن الزيادة واوًا الستثقال الجمع بين الياء والواو وجعل الفرق 
  : لم يجعل في منه ألن مائة أسم ومنه حرف واألسم أحمل للزيادة من الحرف وألن المائة المحذوفة الالم بدليل قولهمفي مائة و

أمأيت الدراهم فجعل الفرق في مائة بدًال من المحذوف مع آثرة األستعمال ثم اختلف في المثنى منه فقيل ال يزاد في مائتين 
   . التثنية والراجح الزيادة آما في األفراد ألن التثنية ال تغير الواحد عما آان عليهألن موجب الزيادة اللبس وال لبس في 

أما في حالة الجمع فقد اتفقوا على منع الزيادة فكتبوا مئين ومئات بغير ألف بعد الميم ألن جمع التكسير يتغير فيه الواحد وجمع 
   . السالمة ربما تغير فيه أيضًا فتغلبت

   . وقد رأيت بخط بعض النحاة مأة على هذه الصورة بألف عليها نبرة الهمزة دون ياء  : الدين أبو حيان رحمه اهللا قال الشيخ أثير

وآثيرًا ما أآتب أنا مئة بغير ألف آما تكتب فئة ألن آتب مائة باأللف خارج عن القياس فالذي أختاره أن تكتب باأللف   : قال
   . بالياء دون األلف على وجهه تسهيلها دون الياء على وجه تحقيق الهمزة أو

ومنها تزاد بعد واو الجمع المتطرفة في آخر الكلمة إذا اتصلت بفعل ماٍض أو فعل أمر مثل ضربوا وما أشبههما فتكتب بألف 
   . بعد الواو

العطف فإنك لو آتبت  وسمى ابن قتيبة هذه األلف ألف الفصل ألنها تفصل بين الفعل آي ال تلتبس الواو في آخر الفعل بواو
   . أوردوا وصدروا مثًال بغير ألف ثم اتصلت بكالم بعدها ظن القارىء أنها واو العطف

ولما فعلوا ذلك في األفعال التي تنقطع واوها عن الحرف آالفعلين المتقدمين فعلوا ذلك في األفعال التي تتصل واوها بالحرف 
   . و في جميع المواضع واحدًاقبلها نحو آانوا وبانوا ليكون حكم هذه الوا

لن يضربوا ولن يذهبوا فمذهب بعض البصريين أنه ال تلحقها األلف   : فلو اتصلت واو الجمع المذآورة بفعل مضارع نحو
   . ومذهب األخفش لحوقها آالماضي واألمر

   . ضاربوهم وضاربو زيد  : ولو اتصلت باسم نحو

   . األسم تلو الواوفمذهب البصريين أنها ال تلحق بل يجعل 

   . ومذهب الكوفيين أنها تلحق فيكتبون ضاربوا زيد وقاتلوا عمرو وهموا بألف بعد الواو في الجميع والراجح األول

ومنها زادها الفراء في يدعو ويغزو في المفرد حالة الرفع خاصة تشبيهًا بواو الجمع وأطلق ابن قتيبة النقل عن بعض آتاب 
ق في مثل ذلك ألن العلة التي أدخلت هذه األلف ألجلها في الجمع ال تلزم هنا ألنك إذا آتبت الفعل الذي زمانه بأنها ال تلح
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أنا أرجو وأنا أدعو لم تشبه واوه واو العطف أيضًا إال بأن تزيل الكلمة عن معناها ألن   : تتصل واوه به من هذا الباب مثل
والواو في صدروا ووردوا واو جمع مكتف بنفسه يمكن أن يجعل للواحد  الواو من نفس الفعل ال تفارقه إال في حال جزمه

   . وتتوهم الواو عاطفًة لشيء عليه

   . وقد ذهبوا مذهبًا  : قال

   . غير أن متقدمي الكتاب لم يزالوا على إلحاق ألف الفصل بهذه الواوات آلها ليكون الحكم في آل موضع واحدًا

إن لم يتصل به ضمير نحو لن يدعو آتب بألف وإن   : وفصل الكسأئي في حالة النصب فقال  : نقال الشيخ أثير الدين أبو حيا
   . اتصل به ضمير نحو لن يدعوك آتب بغير ألف فرقًا بين الحالين

األصل  ومنها تزاد شذوذًا بعد الواو المبدلة من األلف في الربو فتكتب بألف بعد الواو على هذه الصورة الربوا تنبيهًا على أن
   . يكتب باأللف

   . ووجه الشذوذ أنه من ذوات الواو فكان قياسه أن يكتب باأللف

تنبيهًا على أنه آان ينبغي أن تكون صورة  وقد زيدت في المواضع من المصحف آما في قوله تعالى :   "  إن امرٌؤا هلك  " 
ى آل حال وال يعتد بالضم والكسرة إذ اللغة األصلية فيها إنما هي فتح الراء دائمًا والقياس آتابته بصورة الهمزة ألفًا عل

الحرآة التي قبل الهمزة وآذلك آتبوا ال أوضعوا بزيادة ألف بعد الالم ألف وذلك مختص برسم المصحف الكريم دون غيره 
   . فال يقاس عليه واهللا أعلم

وتزاد في مواضع أيضًا منها تزاد في عمرو بعد الراء إذا آان علمًا في حالتي الرفع والجر فرقًا بينه وبين الحرف الثاني الواو 
   . عمر

   . وآانت الزيادة واوًا ولم تكن ياء لئال يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم وال ألفًا لئال يلتبس المرفوع بالمنصوب

أخف من عمر من حيث بناؤه على أما في حالة النصب فال تزاد فيه الواو  وجعلت الزيادة في عمرو دون عمر ألن عمرًا
ويكتب عمرو بألف وعمر ال يكتب بألف ألنه ال ينصرف وآذلك المحلى بالالم آالعمر والمضاف آعمره والواقع قافية شعر 

وهو اللحم الذي بينها   : ر األسنانإنما أنت في سليم آواٍو ألحقت في الهجاء ظلمًا بعمر وآذلك عمر واحد عمو  : آقول الشاعر
   . لعمر اهللا ال تزداد فيه الواو إذ ال لبس  "   : وما هو بمعنى المصدر مثل قولهم 

   . ولم يفرقوا في الكتابة بين عمر العلم وعمر جمع عمرة ألنهما ليسا من جنس واحد فال يلتبسان

ين إليك إذ حذفوا ألف أولئك الذي بعد الالم لكثرة األستعمال فالتبست بإليك ومنها تزاد في أولئك بين األلف والالم فرقًا بينها وب
وآانت الواو أولى بالزيادة من الياء لمناسبة ضمة الهمزة ومن األلف الجتماع صورتي األلف وهم يحذفون الواحدة إذا 

ف وألن أولئك قد حذف منه األلف اجتمعت صورتاها وجعلت الزيادة في أولئك دون إليك ألن األسم أحمل للزيادة من الحر
   . فكان أولى بالزيادة لتكون آالعوض من المحذوف

   . وحملوا أولى عليه مع عدم اللبس آما حملوا مائتين على مائة  : قال ابن الحاجب

لى أولي بالياء ومنها تزاد في أولي وفي أولو بين األلف والالم أما في أولي فللفرق بينها وبين إلى وأما في أولو فبالحمل ع
   . وحمل التأنيث في أوالت على التذآير في أولي  : صرح به الشيخ أبو عمرو ابن الحاجب وقاله الشيخ أثير الدين أبو قال

ومنها تزاد في أوخي تصغير أخي بين األلف والخاء والتغيير يأنس بالتغيير وجعلت الزيادة واوًا مناسبة ضمة الهمزة آما في 
   . أولئك ونحوه
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   . وأآثر أهل الخط ال يزيدونها ألن التصغير فرع عن التكبير وليس ببناء أصلي

بياءين بين   " بنيناها بأييٍد   "   : الحرف الثالث الياء المثناة تحت وتزاد في مواضع من رسم المصحف الكريم فيكتبون قوله تعالى
   .  " بأييد   "   : األلف والدال من قوله

   . بياء قبل الهاء فيهما  " من مإليهم   " و   " من مإليه   " بياء بعد األلف من نبإ وقوله تعالى   " من نبإى المرسلين   "   : وقوله تعالى

   . وهذا مما يجب األنقياد إليه في المصحف اقتداًء بالصحابة رضوان اهللا عليهم

لمة فتصور ألفًا آغيرها من الهمزات الواقعة أوًال على ما أما في غير المصحف فيكتب بأيد بياء واحدة ألن الهمزة فيه أول آ
   . سيأتي بيانه إن شاء اهللا تعالى

آال وخطإ   : ويكتب من نبإ ومن ملئه ومن ملئهم بغير ياء ألن الهمزة في نبإ ومإل أخيرة بعد فتحة فتصور ألفًا آما في نحو
   . وآذلك إذا أضيف إليه الضمير

   . من آلئه أو لم تضف نحو من الكلىء  : تب في هذا ياء على ما يناسب حرآتها سواء أضيفت نحووذهب بعضهم إلى أنها تك

من خطئه ألنها صارت معه آالمتوسطة ويكتب ألفًا إذا تطرفت   : واألقيس أن يكتب ياء مع الضمير المتصل نحو  : قال بعضهم
  لممن خطإ اعتبارًا بما يؤول إليه في التخفيف واهللا أع  : نحو

 

 النوع الثاني ما يغير بالنقص والنقص يقع في الكتابة  

على وجهين الوجه األول ما ال يختص بحرف من الحروف وهو المدغم فيكتب آل مشدد من آلمة واحدة حرفًا واحدًا 
آان في اللفظ  شد ومد وادآر ومقر واقشعر فيكتب بدال واحدة في شد ومد وادآر وراء واحدة في مقر واقشعر وإن  : نحو

حرفان فإن الحرف المدغم فيما بعده هو متلفظ به ساآنًا مدغمًا فكان قياسه أن يكتب له صورة بحسب النطق لكنه لما 
ادغم ضعف باألدغام إذ صار النطق به وبالمدغم فيه نطقًا واحدًا فاقتصر في الكتابة على حرف ولم يجعل لألول صورة 

  . اختصارًا

قنت مجرى ما هو من آلمة   : اطجع أصله اضطجع وأجروا نحو  : رد أو مقارب نحو  : إدغام مثل نحووسواء آان المدغم 
  . واحدة وإن آان من آلمتين لشدة اتصال الفعل بالفاعل مع آون الحرفين مثلين

  . مم وعم  : وآذلك نحو  : قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه اهللا

الحرف األول األلف وتحذف في مواضع منها تحذف مع الم التعريف إذا دخلت عليها   : وينحصر ذلك في خمسة أحرف
الم الجر فيكتب للقوم وللغالم وللناس بالميين متواليتين من غير ألف بخالف ما إذا دخلت عليها باء الجّر فإنها ال تحذف 

  . فيكتب بالقوم وبالغالم وبالناس بألف بين الباء والالم

  . الكلمة ألف والم من نفس الكلمة ليستا اللتين للتعريف نحو األلف والالم في التقاء والتفات والتباس وإن آان في أول

ثم دخلت الم الجّر أو باؤه ثبتت األلف فيكتب بالتقائنا واللتفاتنا واللتباس األمر علّي وبالتباسه فإن أدخلت ألف التعريف 
مة للتعريف ولم تصل الكلمة بالم الجّر وبائه لم تحذف شيئًا فيكتب األلتقاء والمه على األلف والالم اللتين من نفس الكل

واأللتفات واأللتباس بألفين والمين وآذلك إذا وصلتهما بالم الجّر أو بائه فيكتب باأللتقاء وباأللتفات وباأللتباس ولاللتقاء 
  . ولاللتفات ولاللتباس

تعالى وبعد الميم من الرحمن إذا دخلت عليها األلف والالم فيكتب اهللا بالمين ومنها تحذف بعد الالم الثانية من لفظ اهللا 
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بعدهما هاء على هذه الصورة اهللا وإن آانت المدة بعد الالم الثانية توجب ألفًا بعدها ويكتب الرحمن بنون بعد الميم على 
  . تباس في هذين األسمين ولكثرة األستعمالهذه الصورة الرحمن وإن آانت المدة على الميم توجب ألفًا بعدها ألنه ال ال

اله أبوك يريدون هللا أبوك فحذفوا حرف الجر واأللف والالم وآتبوه   : فلو تجردا على األلف والالم آتبا باأللف آما قالوا
  . باأللف

  . رحمان الدنيا واألخرة فيكتبونه باأللف  : وآقولك

  . عبد السلم والسلم عليكم  : السالم وفي السالم عليكم فيكتبان على هذه الصورةومنها تحذف بعد الالم من السالم في عبد 

  . ملكئة  : ومنها تحذف بعد الالم من مالئكة فتكتب على هذه الصورة

  . ألنه ال يشبه لفظ مثله ولكثرة األستعمال  : قال أحمد بن يحيى

  . سموات  : ومنها تحذف بعد الميم من سموات فتكتب على هذه الصورة

  . وعلة الحذف فيه علة الحذف في المالئكة من آثرة األستعمال وعدم الشبه  : قال الشيخ أثير الدين أبو حيان

وأما األلف الثانية منه وهي بعد الواو فإنها ال تحذف ألنها دليل الجمع وألنها لو حذفت الجتمع في الكلمة حذفان وقد 
  . يعًا فيجب األنقياد إليه في المصحف خاصةآتبت في المصحف بحذف األلفين جم

  . أولئك وذلك  : ومنها تحذف بعد الالم في أولئك وبعد الذال من ذلك فيكتبان على هذه الصورة

  . أوالء و ذا  : فلو تجردا أوالء وذا عن حرف الخطاب وهو الكاف آتبًا باأللف فيكتبان على هذه الصورة

ذا اتصلت بذا التي لإلشارة وآانت خالية من آاف الخطاب في آخر الكلمة فتحذف من هذا ومنها تحذف بعدها التنبيه إ
وهذه وهؤالء فيكتب الجميع بغير ألف فإن اتصلت باسم األشارة الكاف نحو ذاك امتنع الحذف فيكتب بألف بعد الهاء على

  . لتذآير والتأنيثهذه الصورة ها ذاك وال يضر اختالف حرف الخطاب بالنسبة لإلفراد والجمع وا

وأما تا و تي في األشارة بتا للمذآر و بتي للمؤنث فإن األلف ال تحذف معهما إذا اتصلت بهما ها التنبيه فيكتب هاتا 
  . وهاتي وهاتان

  . أنها حذفت من هأنتم وهأنا وهأنت أيضًا فتكتب بألف واحدة بعد الهاء في جميع ذلك  : وذآر أحمد بن يحيى

  . ها أنتم و ها أنا وها أنت ثم تلي الهمزة  : و القياس وآان األصل أن تكتب بألفين على هذه الصورةوه  : قال

ودليل أن ألف ها قد حذفت من ها التنبيه في غير اتصالها بذا وما واألها من رسم المصحف في ثالثة مواضع من القرآن
  .  " أيه الثقالن   " وفي الرحمن   " يايه الساحر   " وفي الزخرف   " أيه المؤمنون   " في النور   : الكريم

ويكتب أيها الرجل وأيها األمير باأللف وإن آان قد آتب في القرآن الكريم باأللف وغير األلف الختالفهم   : قال ابن قتيبة
  . في الوقف عليها

ثمانة عشرة وعندي من النساء ثماٍن فإنه ومنها تحذف من ثمانية عشر وثماني نساء بخالف ما إذا حذفت الياء منها نحو 
ألنه قد حذف منه الياء فلو حذف   " ثمان عشرة وعندي من النساء ثمان   "   : ال تحذف األلف بل تكتب على هذه الصورة
بغير ولقد شربت ثمينًا وثامنيًا وثمان عشرة واثنتين وأربعا يكتب األوالن   : األلف لتوالي الحذف فيكثر فمثل قول الشاعر
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  . ألف والثالثة باأللف

أحدهما إثبات األلف بعد الميم فيها ألنه قد حذف منه الياء إذا الياء في ثمانين ليست ياء ثمانية ألنها   : وفي ثمانين وجهان
  . حرف األعراب المنقلب عن الواو في حالة الرفع فلو حذفت األلف أيضًا لتوالى فيه الحذف

الياء منه آأنها لم تحذف بدليل أنه قد عاقبتها ياء أخرى فهما ال يجتمعان فكأن الياء موجودة والوجه الثاني الحذف ألن 
  . إجراء المعاقب مجرى المعاقب

  . وإذا قبلت ثمانون بالواو فحكمه حكم ثمانين بالياء في جواز الوجهين

ردة نحو عندي ثلث من البط أو مضافة ثلث سواء آانت مف  : ومنها تحذف بعد الالم من ثالث فيكتب على هذه الصورة
نحو ثلث نساء أو مرآبة نحو ثلث عشرة امرأة أو معطوفة نحو ثلث وثالثين جارية وحكم ثلثة بالتاء آذلك في جميع 

  . الصور

  . ثلثين وثلثون  : وآذلك تحذف أيضًا من ثالثين وثالثون بالياء والواو فيكتبان على هذه الصورة

فقال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه اهللا :  لم أقف فيه على نقل .   فأما ثالث المعدول آما في قوله تعالى  "  مثنى وثالث  " 

حذفت أحدهما أنه لم يكثر آثرة ثلث وثلثة وثلثين وثلثون والثاني أنها لو   : والذي أختاره أن يكتب باأللف لوجهين  : قال
  . اللتبست بثلٍث الذي ليس بمعدول

  . وقد ذآر في المقنع أنه محذوف في الرسم  : قال ابن قاسم رحمه اهللا

  : التي للنداء إذا اتصلت بهمزة نحو يا أحمد يا إبراهيم يا أبا بكر يا أبانا فتكتب على هذه الصورة -يا  - ومنها تحذف من 
  . يأحمد يإبراهيم يأبا بكر يأبانا

  . ثم األظهر أن المحذوف هو ألف يا ال صورة الهمزة

المحذوف صورة الهمزة ال األلف من يا نعم إذا آانت الهمزة المتصلة بيا آهمزة آدم امتنع الحذف   : وقال أحمد بن يحيى
لمنادى آالكلمة الواحدة يا آدم ألنهم قد حذفوا ألفًا من آدم لتوالي ألفين وحرف النداء مع ا  : وآتبت بألفين على هذه الصورة

  . بدليل أنه ال يجوز الفصل بينهما فلو حذفت األلف من يا الجتمع فيما هو آالكلمة الواحدة حذف ألفين

  . يا زيد ويا جعفر فالذي يستعمله الكتاب فيه إثبات األلف في يا  : أما إذا لم يل يا همزة البتة نحو

ر ألف أيضًا توجيهًا بأنهم جعلو يا مع ما بعدها شيئًا واحدًا إذا أقاموا يا مقام وفي آالم أحمد بن يحيى تجويز آتابته بغي
األلف والالم بدليل أنهم ال ينادون ما فيه ألف والم فال يقولون ومنها تحذف من الحارث إذا آان علمًا ودخلت عليه األلف 

م فإنه يثبت فيه األلف لئال يلتبس بحرب بالباء إما إذا عري عن األلف والال  : الحرث  : والالم فيكتب على هذه الصورة
الموحدة إذ قد سمي به وإنما امتنع اللبس مع األلف والالم ألنهما إنما يدخالن من األعالم على ما آان صفًة إذا أريد به 

حارث معنى التفاؤل وحرب ليس بصفة فلم يدخال عليه وإن آانا قد دخال على بعض المصادر آالعالء وآذلك إذا آان 
  . اسم فاعل من الحرث فإنه يكتب باأللف أيضًا آما إذا عري عن األلف والالم

ومنها تحذف مما آثر استعماله من األعالم الزائدة على ثالثة أحرف إذا لم يحذف منها شيء سواء آان ذلك العلم من 
وإسماعيل وإسحاق وهارون وسليمان فتكتب  إبراهيم  : مالك وصالح وخالد أو من اللغة العجمية نحو  " اللغة العربية نحو 
ملك وصلح وخلد وإبرهيم وإسمعيل وهرون وسليمن بخالف ما إذا لم يكثر استعماله آحاتم وجابر   : على هذه الصورة

  . وحامد وسالم وطالوت وجالوت وهاروت وماروت وهامان وقارون فإنها ال تحذف ألفها
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وت وهامان وقارون فتكتب على هذه قال الشيخ أثير الدين أبو حيان وقد حذفت في بعض المصاحف من هاروت ومار
  . صالح وخالد ومالك جيٌد  : وذآر بعض شيوخنا أن إثباتها في نحو  : رحمه اهللا

  . يجوز فيه الوجهان وهو قضية آالم ابن قتيبة  : وقال أحمد بن يحيى

هالة والم فإنه ال تحذف ألفه وآذلك إذا حذف منه   : ما دونها نحوأما إذا آان العلم الذي آثر استعماله على ثالثة أحرٍف ف
إسراءيل وداود ألنه قد حذفوا من إسراءيل صورة الهمزة ومن داود الواو فامتنع حذف األلف لئال   : شيء غير األلف نحو

  . يتوالى الحذف

حذف منه األلف أيضًا ألنه لو آتب بغير ألف آعامر وعباس فال ت  : ويلتحق بذلك في األثبات ما لو خيف بالحذف التباسه
  . اللتبس عامر بعمر وعباس بعبس

ومنها تحذف استحسانًا مما آثر استعماله مما في آخره األلف والنون نحو شعبان وعثمان وما أشبههما فيكتبان على هذه 
  . الصورة شعبن وعثمن

  . شعبان حسن أيضًا  : م يحذفوا ألف عمران واألثبات في نحوإال أنهم ل  : قال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه اهللا

  . فأما شيطان ودهقان فإثبات األلف فيهما حسن  : قال ابن قتيبة

وآان القياس إذا دخلت عليهما األلف والالم أن يكتبا بغير ألف إال أن الكتاب مجمعون على ومنها تحذف من آل جمع 
لم يحصل بالحذف التباس الجمع فيه بالواحد لموافقته له في الصورة فحيث ال يقع  على وزن مفاعل أو وزن مفاعيل إذا

اللبس مثل خواتم ودوانق في وزن مفاعل ومحاريب وتماثيل وشياطين في وزن مفاعيل تحذف األلف فيكتب على هذه 
ٌب وتمثاٌل وشيطان ودهقان خوتم ودونق ومحريب وتمثيل وشيطين ودهقين إذ المفرد منها خاتٌم ودانٌق ومحرا  : الصورة

مساآين في وزن مفاعيل جمع مسكين   : وهي ال تشابه صور الجمع فيها بخالف ما إذا آان يلتبس فيه الجمع بالواحد مثل
فإنه يكتب باأللف لئال يلتبس بالواحد فلو آان الحذف يؤّدي إلى موافقته للواحد في الصورة لكنه في غير موضع المفرد 

ثالثة درهم ودرهم جياد   : اهم ودراهم جياد ودراهم معدودة حذفت منه األلف وآتب على هذه الصورةثالثة در  : نحو
  . ودرهم معدودة ألنه ال يلتبس حينئذ بخالف عندي دراهم ونحوه فإنه لو حذفت األلف منه اللتبس بدرهم المفرد

  . واأل فاألثبات أجودثم الحذف في مفاعل ومفاعيل على ما تقّدم إنما هو على سبيل الجواز 

وشرط بعض المغاربة في جواز الحذف شرطًا وهو إال تكون األلف فاصًال بين حرفين متماثلين فال تحذف األلف من 
  . سكاآين ودآاآين ودنانير لئال يجتمع مثالن في الخط وهو مكروه في الخط آكراهته في اللفظ  : نحو

  . مسكين ومسكنهم وإن آان اللبس موجودًا  : ألف على هذه الصورة وقد آتب في المصحف مساآين ومساآنهم بغير

  . وإنما آتبنا آذلك ألنهما قد قرئا باألفراد فكتبنا على ما يصلح فيهما من القراءة  : قال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه اهللا

ألنه يصلح لقراءة يخدعون من الثالثيّ .   آما آتبوا  "  وما يخادعون  "  بغير ألف على هذه الصورة  "  وما يخدعون  " 

صالحات وعابدات وقانتات   : ومنها تحذف األلف األولى مما آان فيه ألفان مما جمع باأللف والتاء المزيدتين نحو
  . صلحات وعبدات وقنتات وذآرات  : وذاآرات فتكتب على هذه الصورة

الصلحين و القنتين وإن   : الصالحين والقانتين فيكتب على هذه الصورة  : لك تحذف من صفات جمع المذآر السالم نحووآذ
  . لم يكن فيه ألف أخرى حمًال على المؤنث

إن آان مع ألف الجمع ألف أخرى آالسماوات والصالحات فيختار حذف ألف الجمع وإبقاء   : وقال بعض المغاربة
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  . األخرى

سموت وصلحت وآذلك سياحات وغيابات وإن آان ليس فيه  : وثبت في المصحف بحذف األلفين جميعًا على هذه الصورة
  . مسلمت  : ألف أخرى فالمختار إثبات األلف آالمسلمات وثبت أيضًا في المصحف محذوف األلف على هذه الصورة

آالشاآرين والصادقين والخاسرين والكافرين   : تعملة آثيرًاوتحذف أيضًا في جمع المذآر السالم من الصفات المس  : قال
  . الشكرين والصدقين والخسرين والكفرين والظلمين  : والظاليمن وما أشببها في آثرة األستعمال فتكتب على هذه الصورة

 لتبس بطلحاٍت جمع نعم إن خيف اللبس فيما جمع باأللف والتاء مثل الطالحات امتنع الحذف ألنه لو حذفت األلف منه ال
طلحٍة وآذلك لو خيف اللبس فيما جمع بالواو والنون نحو حاذرين وفارهين وفارحين فلو حذفت األلف منه ال لتبس 

بحذرين وفرهين وفرحين وهما مختلفان في الداللة ألن فاعًال من هذا النوع مذهوب به مذهب الزمان وفعل يدل على 
  . المبالغة ال على الزمان

لو آان مضعفًا مثل شابات والعادين فال يجوز فيه حذف األلف ألنه باألدغام نقص في الخط إذ جعلوا الصورة  وآذلك
  . الضالين والعادين باأللف  : للمدغم والمدغم فيه شكًال واحدًا ولذلك آتبوا في المصحف

فت ألفه في بعض المصاحف فكتب على الخائنين وقد حذ  : وقد أجري مجرى المضعف في األثبات ما بعد ألفه همزٌة نحو
دانيات حمًال على دانين آما حذف من الصالحين   : الخئنين ويتعين األثبات أيضًا فيما هو معتل الالم مثل  : هذه الصورة

الرامين ألنه قد حذف منه الم الفعل وحمل ما جمع باأللف والتاء عليه آما حمل الصالحين   : حمًال على الصالحات ومثل
هم القاضون والرامون والساعون   : وآذلك ما آان من ذوات الياء والواو ال يجوز فيه حذف األلف نحو  : ابن قتيبة قال

ألنهم حذفوا الياء اللتقاء الساآنين لما استثقلوا ضمًة في الياء بعد آسرة فسكنوا ثم حذفوا الياء فكرهوا أن يحذفوا األلف 
  . أيضًا لئال يخلوا بالكلمة

أادم وأازر وأامن وأامين وأاتين وأانفا ووراأك وقراأة وبراأة وشنأان  : تحذف إحدى األلفين مما اجتمع فيه ألفان مثل ومنها
آدم وآزر وآمن وآمين وآتين وآنفا ووراءك وقراءة وبراءة وشنآن فلو انفتح األول منهما  : وشبهه فتكتب على هذه الصورة
قرأا لئال يلتبس بفعل الواحد إذ المفرد تقول فيه قرأ   : ءة آتب بألفين على هذه الصورةآما في قرأا لفعل األثنين من القرا

  . فتكتبه بألف واحدة وذهب قوم إلى أنه في التثنية يكتب أيضًا بألف واحدة مسندًا إلى ألف األثنين وبه قال أحمد بن يحيى

  . والذي عليه المتأخرون وهو األجود عند ابن قتيبة ما تقدم

ومنها تحذف إحدى األلفات مما اجتمع فيه ثالث ألفات مثل براأات جمع براءة ومساأات جمع مساءة فتكتب بألفين فقط 
  . براآت ومساآت ألنها في الجمع ثالثة ألفاٍت  : على هذه الصورة

  . فلو حذفوا اثنين أخلوا بالكلمة

حو أاهللا أذن لكم أالسحر إن اهللا سيبطله أالذآرين حرم أم ومنها تحذف من أول الكلمة في األستفهام في اسم أو فعل ن
آهللا   : األنثيين أاصطفى البنات على البنين أالرجل في الدار أاسمك زيد أم عمرو فتكتب بألف واحدة على هذه الصورة

ق بين المكسورة أنه ال فر  : آلسحر آلذآرين آلرجل آسمك اآلن ثم مذهب أحمد بن يحيى وعليه جرى ابن مالٍك رحمه اهللا
  . والمضمومة

  . والذي ذهب إليه المغاربة أنها تكتب بألفين إحداهما ألف الوصل واألخرى همزة األستفهام

  : ألرجل األمران ورسمت في المصحف بألف واحدة نحو  : وجاز في نحو  : قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه اهللا
  . آلذآرين اآلن

عم تسأل وفيم تفكر ومم فرقت ولم تكلمت   : ستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر نحوومنها تحذف من ما األ
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وبم علمت وحتام تغضب وعالم تدأب فتكتب آلها بغير ألف في آخرها فرقًا بينها وبين ما الموصولة ويصير حرف الجر
  . آأنه عوض من األلف المحذوفة

لة ألن آخرها منتهى األسم واألطراف محل التغيير بخالف الموصولة ألنها وآان الحذف من األستفهامية دون الموصو
  . متوسطة من حيث إنها تحتاج إلى صلة

  . وحكى الكوفيون ثبوتها في األستفهامية أيضًا واهللا أعلم

س إثباتها آما تحذف بعد الباء من بسم اهللا الرحمن الرحيم فتكتب بغير ألف على هذه الصورة بسم والقيا - تذنيب األول 
تكتب يأيها باأللف لكنها حذفت لكثرة األستعمال أما في غير بسم اهللا الرحمن الرحيم فظاهر آالم ابن مالك أنها ال تحذف 

  . فتثبت في باسم ربك وفي باسم اهللا مفردًا

ال فتثبت في باسم ربك ألنه إن آان مضافًا إلى لفظ اهللا تعالى وليس متعلق الباء ملفوظًا به وحذفت واأل ف  : وقال بعضهم
  . تبرآت باسم اهللا ألن متعلقه ملفوظ به  : غير مضاف إلى لفظ اهللا تعالى وفي نحو قولك

ليست مبتدأ بها   : إن شئت أثبت وإن شئت حذفت فمن أثبت قال  " بسم اهللا مجراها ومرساها   "   : وقال الفراء في قوله تعالى
آان معها الرحمن الرحيم في األصل فحذفت في األستعمال فإن أضفت األسم  : ذف قالوليس معها الرحمن الرحيم ومن ح

ال يجوز أن تحذف إال مع اهللا ألنها آررت معه فإذا   : الفراء  : تحذف وقال  : إلى الرحمن أو القاهر ونحوه فقال الكسائي
  . عدوت ذلك أثبت األلف

فأت وأت ألنهم لو أثبتوا لها صورة   : ي فاء الفعل من وزن الكلمة مثل قولكتحذف بين الفاء والواو وبين همزة ه -الثاني 
إحداهما صورة همزة الوصل واألخرى صورة الهمزة التي هي فاء الفعل مع أن الواو   : األلف لكان ذلك جمعًا بين ألفين

في سائر هجائهم إال على خالف في والفاء شديدتا األتصال بما بعدهما ال يوقف عليهما دونه وهم لم يجمعوا بين ألفين 
المتطرفة آما مر ألن األطراف محل التغييرات والزيادة فلذلك حذفوها في نحو :  فأذن وأتمن فالن وعليه آتبوا  "  وأمر 

"  ومنهم  فلو آانت الهمزة بين غير الفاء والواو وبين الهمزة التي هي فاء الفعل ثبتت نحو ائتو و  "  الذي اؤتمن  "  أهلك  " 
وآذلك لو آانت ابتداًء والهمزة فاء الفعل نحو ائذن لي اؤتمن فالن ثبتت أيضًا أو ليست فاء نحو :  ثم  من يقول ائذن لي  " 

  . اضرب واضرب فاضرب

.  "وآذلك في  "  وأتوا البيوت  

تحذف في ابن وابنة مما وقع فيه ابن مفردًا صفة بين علمين غير مفصول فيكتب نحو جاء فالن بن فالن أو  -الثالث 
  . فالنة بنة فالن بغير ألف في ابن وابنة

هذا أبو بكر بن أبي عبد اهللا أو لقبين  : ق في ذلك بين أن يكون العلمان اسمين نحو هذا أحمد بن عمر أو آنيتين نحووال فر
هذا أنف الناقة بن زيد أو آنية   : هذا زيد بن أبي قحافة أو لقبًا واسمًا ونحو  : هذا نبٌت بن بطة أو اسمًا وآنيًة نحو  : نحو

  . هذا بدر الدين بن أبي بكر  : رث بن نبت أو لقبًا وآنية نحوهذا أبو الحا  : ولقبًا نحو

فهذه سبع صور تسقط فيها األلف من ابن وال تسقط فيما عداها فلو قلت هذا زيد ابنك وابن أخيك وابن عمك ونحو ذلك 
بكرًا ابن خالد وأن زيدًاأظن زيدًا ابن عمرو وآأن   : مما ليس صفة بين علمين أثبت فيه األلف وآذلك إذا آان خبرًا آقولك

  . ابن عمرو فتثبت األلف في الجميع

آتبتا في المصحف باأللف فلو  ومنه في القرآن الكريم :   "  وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى المسيح ابن اهللا  " 
قال عبد اهللا وزيٌد ابنا محمد آذا وآذا وأظن عبد اهللا وزيدًا ابني   : خبرًا فتكتب ثنيت األبن ألحقت فيه ألف صفة آان أو

  . محمد فعال آذا باأللف

وحكم ابنة مؤنثًا في جميع ما ذآر حكم األبن  -جاء ابن عبد اهللا باأللف أيضًا   : وآذلك إذا ذآرت ابنًا بغير اسم فتكتب
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  . شرط األستاذ أبو الحسن بن عصفوٍر أن يكون مذآرًا فال تسقط من ابنةجاءت هند بنة قيس فتحذف األلف و  : تقول

أنه متى آان منسوبًا إلى اسم أبيه أو أمه أو آنية أبيه وأمه وآان نعتًا حذفوا   : ونقل أحمد بن يحيى عن أصحاب الكسائي
  . األلف فلم يجزه في غير األسم والكنية في األب واألم

إذا أضفت إلى اسم أبيه أو آنية أبيه وآانت الكنية معروفًا بها آما يعرف باسمه جاز الحذف ألن   : قالوأما الكسائي ف  : قال
  . القياس عنده األثبات والحذف استعماأل فإذا عدى األستعمال يرجع إلى األصل

ف من الخط في آل وحكى ابن جني عن متأخري الكتاب أنهم ال يحذفون األلف مع الكنية تقدمت أو تأخرت واأللف تحذ
  . موضع يحذف منه التنوين وهو حذف مع الكنى

أو الم  الرابع - تحذف من آل معرف باأللف والالم إذا دخلت عليه الم األبتداء نحو  "  ولآلخرة خيٌر لك من األولى  " 
  . ت آما أثبتوها في البنك قائم وألبيك مال وسبب حذفها التباسها بال النافيةالجر نحو للدار ألف ساآن غيرك وقياسها األثبا

  . مررت بالرجل واهللا أعلم  : إلى أنها ال تحذف مع الم األبتداء فرقًا بينها وبين الجارة ولم يحذفوها من نحو  : وذهب بعضهم

كأنها ليست منفصلة وآذلك تحذف من جمعه وهوالحرف الثاني الالم وتحذف في مواضع منها تحذف من الذي للزومها ف
الذين ألنه يشبه مفرده في لزوم البناء ولفظ الواحد آأنه باٍق فيه ولم يحذفوه من المثنى آما في قوله تعالى :   "  ربنا أرنا 

فكتبوه بالمين فرقًا بينه وبين الجمع .   اللذين أضالنا  " 

  . وإنما اختصت التثنية باألثبات ألنها أسبق من الجمع واللبس إنما حصل بالجمع

وهي اآلتي ألنهما ال يلتبسان بخالف تثنية الذي   : ومنها تحذف من التي للزومها آما تقدم ومن تثنيتها وهي التان وجمعها
  . وحروفه

  . ئي وأسقطوا المًا من أولها وألفًا من آخرهاآتبوا الالتي التي والالئي ال  : وقال أحمد بن يحيى

  . وهذا لالستعمال ألنه يقل في الكالم مثله ويدل عليه ما قبله وما بعده ولو آتب على لفظه آان أولى  : قال

  . والذي عهدناه من الكتاب أنه ال تحذف األلف لئال يلتبس بالمفرد  : قال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه اهللا

ألن فيه اتباع   : ومنها تحذف من الليل والليلة على أجود الوجهين فيكتبان بالم واحدة على هذه الصورة اليل واليلة
  . المصحف وأجاز بعضهم آتابته بالمين

  . وهو القياس  : قال أبو حيان

  . ث الماتومنها تحذف من اللعب ونحوه مما دخل عليه الم الجر فيكتب بالمين وإن آان في اللفظ ثال

يكتب الطيف بالم واحدة ألنهقد عرف فحذف وهذا بخالف اللهو واللعب واللعبة والالعبين   : ومنها قال أحمد بن يحيى
  . واللغو واللؤلؤ والالت واللهم واللهب واللوامة فإنها ال تحذف منها الم

اللهم واللبن واللحم واللجام وما أشبه   : ته بالمين نحووآل اسم أوله المًا ثم أدخلت عليه الم التعريف آتب  : قال ابن قتيبة
  . ذلك وإن آانوا قد اختلفوا في الليل والليلة لموافقة المصحف آما تقدم

  . منها تحذف من عن إذا وصلت بمن أو بما فتكتب عمن وعما وعم
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  . ومنها تحذف ِمن َمن الجارة إذا وصلت بمن أو ما فتكتب ممن ومما

  . ف من إن إذا وصلت بلم فتكتب إلمومنها تحذ

  . ومناه تحذف من أن المفتوحة إذا وصلت بال فتكتب إال

  .  " يدع الداع   "   : الحرف الرابع الواو وتحذف في مواضع منها تحذف ألمن اللبس مثل ما آتبوا من قوله تعالى

  . في األول بغير واو في يدعو ويمحو ألن ذآر الداع  " ويمح اهللا الباطل   "

وذآر اهللا تعالى في الثاني يمنع أن يكون الفاعل جماعًة فال يحصل البس بخالف قولك ال تضربوا الرجل فإنه لو حذف 
  . اللتبس الجمع فيه بالواحد

داوود وطاووس ورؤوس ويستوون ويلوون وأووا إلى الكهف   : ومنها تحذف مما توالى فيه واوان في آلمة واحدة مثل
  . ا وتبوؤوا وجاؤوا وباؤوا وأسؤوا ويؤوده ويؤوٌس وفادرؤوا ومبرؤون فيكتب بواو واحدةويسوو

  . وآتب بعضهم طاووس ونحوه بواوين على األصل والقياس األقتصار على واو واحدة آراهة اجتماع المثلين

وزن فعول فإنه يلتبس بقوٍل قؤول وصؤول على   : واستثنى ابن عصفور من ذلك موضعًا وهو إال يؤدي إلى اللبس نحو
  . وصوٍل واختاره أحمد بن يحيى

ليسوؤوا وينوؤون فتكتب ليسوءوا وينوءون بواوين فقط   : ومنها تحذف مما توالى فيه ثالث واوات في آلمتين آكلمٍة مثل
  . ويكتب للووا واجتووا والتووا بواوين ألنه لو حذفت إحدى الواوين اللتبس الجمع بالمفرد

في المصحف آتابة يستوون ويلوون بواو واحدة وذلك ألن في يستوون ونحوه اجتمع واوان وضمة فناسب الحذف  ووقع
  . وفي لووا رؤوسهم ونحوه انفتح ما قبل الواو فناسب األثبات

  . لم يغد فتحذف الواو عالمًة للجزم واهللا سبحانه وتعالى أعلم  : ومنها تحذف للجزم آما في قولك

  . لم يقض فنحذف الياء من آخره عالمًة للجزم  : خامس الياء وتحذف في مواضع منها للجزم آما في قولكالحرف ال

والفجر  " بغير ياء في آخرها لمراعاة ما قبله من قوله   " والليل إذا يسر   "   : ومنها تحذف لمراعاة الفواصل نحو قوله تعالى
"  .  

أو ثالثة فتكتب النبيين وخاسئين وخاطئين وإسرائيل وما ومنها تحذف ألمن اللبس  ومنها تحذف فيما توالى فيه ياءان
  . فتكتب قارءين جمع قاريء بياء واحدة فرقًا بينها وبين قارئين تثنية قاريء فإنها تكتب بياءين

حذفتها ووقفت على  ضربه فتكتبه بغير واو وإن آنت تلفظ به ألنك إذا وقفت  : ومنها تحذف مدة ضمير الغائب مثل قولك
  : ضربهم في لغة من وصل الميم وآذلك حذفوها إذا وليت الكاف نحو  : الهاء ساآنة وآذلك مدة ضمير الغائبين مثل قولك

  . ضربكم زيد ولكم في لغة من وصل الميم بواو وبياء ألنه إذا وقف حذف الصلة واهللا أعلم
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النوع الثالث ما يغير بالبدل 

  . األلف والواو والياء واأللف والياء أآثرهما تعاقبًا  : يدخلها البدل ثالثة أحرفوالحروف التي 

أن تكون األلف فيه رابعة  -المحل األول األسم وهو ثالثة أحوال الحال األول   : فتنوب الياء عن األلف في ثالثة محال
المشترى ومقلى ومثنى وآذلك أعمى وأعشى المعزى والمستدعى والحبلى والمرضى والملهى والمدعى و  : فصاعدًا نحو

وأظمى وأقنى وأدنى وأعلى ومعافى ومنادى وما أشبه ذلك فتكتب األلف في جميع ذلك ياٍء سواًء آان منقلبًا عن واو أو 
ل أو تقلبهامنقلبًا عن ياء ألنك إذا ثنيته ثنيته بالياء ومن ثم آتبت يا ويلتى ويا حسرتى ويا أسفى بالياء إشعارًا بأنها مما تما

الدنيا والعليا والقصيا وهديا ومعيا ومحيا وعام حيًا ورؤيا وسقيا فإنك ال تكتب   : عند التثنية ياء إال فيما قبلها ياء نحو
  . األلف فيها ياًء آراهة أن تجتمع ياءان في الخط

ريى علمًا وبينه وصفًا وآان البدل في  يحيى وريى علمين للفرق بين يحيى علمًا وبينه فعًال وبين  : نعم يغتفر ذلك في نحو
  . العلم دون الوصف والفعل ألن الفعل والصفة أثقل

  . وأحسبهم اتبعوا في يحيى رسم المصحف  : قال ابن قتيبة

خطايا وزوايا ورآايا والحوايا والحيا وما أشبهه آتب   : مستقرأ ومستنبئا أو قبل آخره ياء نحو  : فلو آان مهموزًا نحو
  . لفباأل

فتى ورحى وسوى والهدى والمدى للغاية والهوى   : أن تكون األلف فيه ثالثًة فإن آانت مبدلة عن ياء نحو -الحال الثاني 
  : فحش القول والضنى  : النوم والقذى واألذى والخنى  : لهوى النفس وندى األرض وندى الجود وحفى الدابة والكرى

  : جنى الثمرة والصدى  : في القلب والعين والجنى  : الحزن والعمى  : الجوع واألسى  : الهالك والطوى  : المرض والردى
سير الليل   : داء في الجوف والسرى  : التراب الندي والجوى  : الهزال والثرى  : في الجسد والضوى  : العطش والشرى

عرق في   : اسم طائر يقال إنه ذآر البوم والنسى  : المكان المعروف والمدى الغاية والصدى  : سلى الناقة ومنى  : والسلى
الناحية وأنا في ذرى فالن والمعى واحد   : الخلق والذرى  : العجل والورى  : الحرب والوحى  : واٍد والوغى  : الفخذ وطوى

  . العقل والحشى واحد األحشاء وما أشبه ذلك آتب بالياء  : األمعاه والحجى والنهى

واو نحو عصا ومنا للقدر ورجا لجانب البئر والقنا في األنف والرما والقرا للظهر والعشا في العين  وإن آانت متقلبة عن
  . ميلك للرجل ووطا جمع وطاة ولهًا جمع لهاة والفال جمع فالة آتب باأللف  : قفا األنسان والصغا  : والقفا

  . فتيان ورحيان وسويان  : وتفترق الواو من الياء فيه بطرق أقربها التثنية تقول في األول

  . فلو ورد عليك اسم قد ثني بالواو والياء عملت على األآثر األعم  : قال ابن قتيبة

وآتبها بالياء أحب إلي ألنها اللغة  : رحيت قال  : رحوت الرحاء ومنهم من يقول  : وذلك نحو رحى فإن من العرب من يقول
  . العالية

وآتابه باأللف أحب إلي ألن الواو   : رضيان ومنهم من يقول رضوان قال  : يقول في تثنيتهوآذلك الرضا من العرب من 
  . فيه أآثر وهو من الرضوان

  . وآذلك الحكم في متى ألنها لو سمي بها وثني لقلت متيان فيعلم أنه من ذوات الياء

  . عصوان ومنوان ورجوان فيعلم أنه من ذوات الواو  : وتقول في الثاني

فإذا أشكل عليك شيء فلم تعلم أهو من ذوات الواو أو من ذوات الياء نحو خسا بالخاء المعجمة والسين المهملة آتبته 
ومنهم من يكتب الباب آله باأللف على األصل وهو أسهل للكتاب وعلى تقدير آتبها بالياء فلو آان منونًا فالمختار عندهم 
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  . رد وقياس المازني أن يكتب بألف إذ هي ألف التنوين عنده في جميع األحوالأنها تكتب بالياء أيضًا وهو قياس المب

  . وقاس سيبويه المنصوب باأللف ألنه للتنوين فقط

العمى والظمى   : نحو  : وتعتبر المصادر بأن يرجع فيها إلى المؤنث فما آان في المؤنث بالياء آتبته بالياء  : قال ابن قتيبة
ء وظمياء وما آان المؤنث فيه بالواو آتبته باأللف نحو العشا في العين والعثا وهو آثرة شعر الوجه عميا  : ألنك تقول

  . عشواء وقنواء وعثواء  : والقنا في األنف ألنك تقول

وآل جمع ليس بين جمعه وبين واحده في الهجاء إال الهاء من المقصور نحو الحصى والقطا والنوى فما آان جمعه   : قال
  . واو آتبته باأللف وما آان جمعه بالياء آتبته بالياءبال

  . وآتبت لدى بالياء النقالبها ياء في لديك

  . وأما آال فالصحيح من مذهب البصريين أنها تكتب باأللف ألن ألفه عن واو ومن زعم أنها عن ياء آالمعى آتبها بالياء

ن األلف عندهم للتثنية وألف التثنية ال يجوز أن تكتب ياًء لئال وأجاز الكوفيون آتبها بالياء وهو خطأ على مذهبهم أل
  . يلتبس المرفوع بغيره

والذي أستحبه أن تكتب آال وآلتا في حال الرفع باأللف وفي حالتي الجّر والنصب بالياء   : وقياس آلتا عند قال ابن قتيبة
رأيت آلي الرجلين أو آلتي المرأتين آتبته بالياء ألن  : لف وإذا قلتأتاني آال الرجلين أو آلتا المرأتين آتبته باأل  : فإذا قلت

 : رأيت الرجلين آليهما ومررت بالرجلين آليهما ومررت بالمرأتين آلتيهما وقالوا  : العرب قد فرقت بينهما في اللفظ فقالوا
  . جاءني الرجالن آالهما والمرأتان آلتاهما

  . ث وإن نّونت فهي لإللحاق وقياسها أن تكتب بالياءوتترى إن لم تنّون فألفها للتأني

  . ومن زعم أنه فعل فألفه بدل التنوين آألف صبرا فهو قياسه

  . و وقع في آالم ابن البادس أن تترى في الخط بياء وهو خالف المعروف

فقيل يكتب بالياء آحال عدم رحاك وقفاك وملهاك ومرعاك   : تنبيه لو اتصل األسم الذي يكتب بالياء بضمير متصل نحو
  . رحيك وقفيك وملهيك ومرعيك  : اتصالها فيكتب على هذه الصورة

واختيار أصحابنا فيه باأللف إذا اتصل به ضمير خفض أو ضمير نصب سواء   : قال الشيخ أثير الدين أبو حّيان رحمه اهللا
ختلفوا إذا اتصلت بتاء تأنيث تنقلب هاء في الوقف فذهب آان ثالثّيًا أم أزيد إال إحدى خاصًة فإنها تكتب بالياء حال وا

  . البصريون إلى آتابتها ألفًا نحو الحصاة واختار الكوفيون آتابتها بالياء نحو الحصية

  . أن تكون األلف فيه ثانية نحو ما وذا إذا آانا اسمين فيكتب باأللف على صورة النطق به - الحال الثالث 

أعطى واستعلى وتداعى وتعادى   : أن تكون األلف فيه رابعًة فصاعدًا نحو -له حاألن الحال األول المحل الثاني الفعل و
أخطأ وأنبأ وتخاطأ واستنبأ فإنه يكتب باأللف وآذلك إذا   : وأستدنى وما أشبهه فتكتبه آله بالياء إال أن يكون مهموزًا نحو

  . ا واستعيا وما أشبهه فإنك تكتبه باأللفاستحيا وتحايا وأعيا وتعاي  : آان قبل آخره ياٌء نحو

باأللف في آخر نخشى وفي بعض المصاحف بالياء .   ووقع في بعض المصاحف :   "  نخشى أن تصيبنا دائرٌة  " 

عدا ودعا ومحا وغزا  : اآتبه باأللف نحو قولكأن تكون األلف ثالثًة فترده إلى نفسك فإن ظهرت فيه الواو ف -الحال الثاني 
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  . عدوت ودعوت ومحوت وغزوت وسلوت وعلوت  : وسال وعال من العلو ألنك تقول

وشذ زآي فكتب بالياء وإن آان من ذوات الواو ألنه من زآي يزآو إال أن العرب يميلون األفعال ذوات الواو وإن 
قضيت ومشيت وسعيت وعسيت ويجوز   : ومشى وسعى وعسى ألنك تقولقضى   : ظهرت فيه فاآتبه بالياء نحو قولك

  . آتابته باأللف أيضًا

رمية  : رماه وجزاه ورعاه فقيل يكتب على حاله بالياء فيكتب على هذه الصورة  : تنبيه لو اتصل بالفعل ضمير متصل نحو
  . وجزية ورعية والصحيح آتابته باأللف

ته الزيادة من الفعل لم تنظر إلى أصله وآتبته آله بالياء فتكتب أغزى فالن فالنًا وأدنى فالن وآل ما لحق  : قال ابن قتيبة
  . أغزيت وأدنيت وألهيت  : فالنًا وألهى فالن فالنًا بالياء وهو من غزوت ودنوت ولهوت ألنك تقول فيه

  . يغزيان ويدنيان ويدعيان  : ول في تثنيتهوآذلك تكتب يغزى ويدنى ويلهى على البناء لما لم يسم فاعله بالياء ألنك تق

ما وال  : المحل الثالث بعض الحروف واعلم أن الحرف الذي في آخره ألف في اللفظ إنما يكتب ألفًا على صورة لفظه نحو
ألنه   : سيبويهإلمالتها وقال   : بلى قال بعض النحاة -إحداها   : واأل وما أشبهها واستثنوا من ذلك أربع صور فكتبوها بالياء

  . إذا سمي بها وثنيت قيل بليان آما يقال في متى متيان

  . إليك  : إلى وآتبت بالياء ألنها ترد إلى الياء في قولهم - الثانية 

  . عليك  : على وآتبت بالياء ألنها ترد إلى الياء أيضًا في قولهم -الثالثة 

  . تكتبا باأللف لعدم جواز األمالة فيهماوآان القياس فيها وفي إلى أن   : قال ابن قتيبة

حتى وآتبت بالياء حمًال على إلى لكونهما بمعنى األنتهاء والغاية وألنه قد روي فيها األمالة عن بعض العرب  -الرابعة 
  . فروعي حكمها

وعالم ألنها شديدة األتصالحتام واألم   : تنبيه لو وليت ما األستفهامية حتى أو إلى أو على آتبن باأللف على هذه الصورة
بما األستفهامية بدليل أن ما بعدها ال يوقف عليه إال بذآرها معه فكأن األلف وقعت وسطًا فصارت آحال ما آتب بالياء 

  . إذا اتصل بضمير خفض أو ضمير نصب فإنه يكتب باأللف

الحائرة فلك أن تجريها على األتصال وال فإن وصل في حتام وإلى الهاء   : قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه اهللا
تعتد بها ولك أن تعتد بها وترجع األلف في حتى وإلى وعلى إلى فائدة قد يكتب بالياء ما هو من ذوات األلف للمجاورة 
فإن الضحى ونحوه قياسه عند البصريين أن  آما في قوله تعالى :   "  والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى  " 

يكتب باأللف ألنه من ذوات الواو ولكنه آتب بالياء لمجاورة سجى وسجى وإن آان من ذوات الواو أيضًا آتب بالياء 
  . لمجاورة قلى الذي هو من ذوات الياء فسجى مجاور والضحى مجاور المجاور

الصالة والزآاة والحياة والنجاة ومشكاة ومناة  : رسم المصحف الكريم وهي وأما الواو فقد نابت عن األلف في مواضع من
  . الصلوة والزآوة والحيوة والنجوة ومنوة ومشكوة  : فتكتب على هذه الصورة

فمنهم من آتبها آذلك في غير المصحف أيضًا اتباعًا للسلف في ذلك ومنهم من آتبها باأللف وهو القياس ووجه بأن رسم 
آالقناة والقطاة اقتصارًا على ما ورد به   : متبع في القرآن خاصًة وال يكتب شيء من نظائر ذلك إال باأللفالمصحف 

  . الرسم السلفي

إنهم آتبوا هذه الكلمات بالواو على لغات األعراب وآانوا يميلون في اللفظ بها   : وقال بعض أهل األعراب  : قال ابن قتيبة
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  . إلى الواو شيئًا

صلوات وزآوات وحيوات وإنما قلبت ألفًا لما   : بل آتبت على األصل إذ األصل فيها واو ألنك إذا جمعت قلت  : وقيل
  . انفتحت وانفتح ما قبلها

ولوال اعتياد الناس لذلك في هذه األحرف الثالثة أي الصالة والزآاة والحياة لكان من أحب األشياء إلي أن تكتب   : قال
  . آلها باأللف

  . الربوا  : وجمعوا في الربا بين العوض والعوض منه فكتبوه بواو وألف بعدها على هذه الصورة

بألف بغير واو وما سواه فال خالف فيه .   وفي بعض المصاحف :   "  وما آتيتم من ربًا  " 

ًا ضمير نحو صالتهم وزآاتهم وحياتك ونجاته ومشكاته ورباه آتبت باأللف دونتنبيه لو اتصل بشيء مما أبدلت ألفه واو
  . الواو واهللا أعلم

  : القسم الثاني ما ليس له صورة تخصه وهو الهمزة إذ تقع على األلف والواو والياء وعلى غير صورة ولها ثالثة أحوال
أخذ   : أحمد وأيوب وأحد أو ضمة نحو  : تحرآت آم فتحة مثل الحال األول أن تكون في أول الكلمة فتكتب ألفًا بأّي حرآة

إبراهيم وإسماعيل وإسحق وإثمد وإبل وإذ وإلى واأل وإّما سواء في ذلك همزة   : وأآرم وأوحي وأولئك أو آسرة نحو
إشاح وذلك ألن الهمزة   : امريٍء والهمزة الزائدة مثل  : اتخذ والهمزة األصلية مثل  : أآرم وهمزة الوصل مثل  : القطع مثل

المبتدأة ال تخفف أصًال من حيث إن التخفيف يقّربها من الساآن والساآن ال يقع أّوًال فجعلت لذلك على صورة واحدة 
واختصت األلف بذلك دون الياء والواو حيث شارآت الهمزة في المخرج وفارقت أختيها في الخّفة وال فرق في ذلك بين 

وفبأّي وأفأنت وبأنه  أن تكون الهمزة مبتدأًة آما في الصور المذآورة أو تقّدمها لفظ آخر نحو :   "  سأصرف عن آياتي  " 
وآأنه وآأين وبإيمان وإليالف ولبإمام وسأترك وألقطعن ومررت بأحمد وجئت ألآرمك واآتحلت باألثمد إال فيما شّذ من

ء وابنؤّم ولئن ولئّال ويومئذ وحينئذ وما أشبهها فإنه آان القياس أن تكتب الهمزة فيها ألفًا ألنها وقعت أّوًال ذلك نحو هؤال
لكنهم خالفوا فكتبوا همزة هؤالء وابنؤّم بالواو وإن آانت في الحقيقة مبتدأة بدليل أن ها حرف تنبيه وهو منفصل عن اسم 

  . األشارة

ألم لكنهم شبهوها بهمزة لؤم فكتبوها بالواو وراعوا في ذلك آثرة لزوم هاء األشارة وعدم وآذلك ابٌن اسم أضيف إلى ا
  . انفكاك ابنؤم الواقع في القرآن فكأنها صارت همزة متوسطة

وآتبوا همزة لئن ولئال وحينئذ ويومئذ وما أشبهها ياء وإن آانت أّول آلمة وآان القياس أن تكتب باأللف أما لئن فألن 
ألن بالم ألف ونون وأما لئّال فألن أصلها ألن بالم ألف ونون منفصلة من ال بدليل أنهم إذا لم يجيئوا بعدها بال  أصلها

  . آتبوها ألن نحو جئت ألن تقرأ لكنهم جعلوا الالم مع أن آالشيء الواحد

نّونة تنوين العوض وأن يكتب وآذلك حينئذ ويومئذ فإن األصل أن ينفصل الظرف المضاف للجملة التي بقي منها إٍذ الم
  . باأللف لكن جعل الظرف مع إٍذ آالشيء الواحد فوصل بإذ وجعلت صورة األلف ياًء آما جعلوها في يئس

  . وآذلك الحكم في آل ظرف أضيف إلى ما ذآر سواء المفرد آاألمثلة المذآورة والجمع نحو أزمانئٍذ

  . والوصل إن شاء اهللا تعالى وسيأتي الكالم على ما يتعلق من ذلك في الفصل

أن تكون ساآنة فال يكون ما قبلها إال متحرآًا وتكتب بحرآة ما قبلها - الحال الثاني أن تكون متوسطة ولها حالتان األولى 
  . رأس وآأس وبأس ويأس وضأن وشأن ودأب وتأمر وتأآل  : فإن آان ما قبلها مفتوحًا آتبت ألفًا نحو

  . مومًا آتبت واوًا نحو مؤمن ونؤمن وتؤوي وتؤتي ومؤتي ويؤفك وما أشبههاوإن آان ما قبلها مض



 

438 
 

  . بئر وذئب وبئس وأنبئهم ونبئنا وجئت وجئنا وشئت وشئنا ولملئت وما أشبهها  : وإن آان ما قبلها مكسورًا آتبت ياء نحو

أن يكون ما قبلها ساآنًا وحينئذ ال يخلو إما أن  -  األعتبار األول  : أن تكون الهمزة متحرآة والنظر فيها باعتبارين -الثانية 
  . يكون حرفًا من حروف العلة وهي األلف والواو والياء أو حرفًا صحيحًا

فإن آان الساآن الذي قبلها حرف علة نظر إن آان حرف العلة ألفًا فإن آانت حرآة الهمزة فتحًة فال تثبت للهمزة صورة
  . ونساءنا ونساءآم وجاءنا وجاءآم وساءل فاعل من السؤال وما أشبهه ساءل وأبناءنا وأبناءآم  : نحو

التساؤل وآباؤآم وأبناؤآم وأولياؤآم وبآبائنا وشبه ذلك وإن آان حرف العلة   : وإن آانت ضمة تثبت لها صورة الواو نحو
  . قتين باألصلواوًا أو ياًء فإما أن تكون زائدتين للمد أو تكون الياء للتصغير أو أصليتين أو ملح

أفيئس تصغير أفؤس جمع فاٍس فال صورة  : خطيئة ومقروءة وهنيئًا مريئًا أو ياء تصغيٍر نحو  : فإن آانتا زائدتين للمد نحو
  . للهمزة

جيل وهو الضبع وحوءبة وهو الدلو العظيم والحوءب   : سوءة وهيئة أو ملحقتين باألصل نحو  : وإن آانتا أصليتين نحو
سوة وهية وجيل وحوبة وحوب   : ع والسموءل اسم رجل فإنك تحذفها وتنقل حرآتها إلى الساآن قبلها فتقولاسم موض
  . وسمول

  . وال صورة للهمزة حينئذ في تحقيقها وال في حذفها

مزة إلى المرأة والكمأة ويسأم ويسئم ويلؤم ونحو ذلك فتنقل حرة اله  : وإن آان الساآن الذي قبلها حرفًا صحيحًا نحو
  . الساآن قبلها وتحذف الهمزة

  . واألحسن األقيس إال تثبت لها صورة في الخط ال في التحقيق وال في الحذف والنقل

المرأة والكمأة ويسأم ويسإم ويألم وهو أقل   : ومنهم من يجعل صورتها األلف على آل حال فيكتبها على هذه الصورة
  . استعماأل

  .  " يسألون عن أنبائكم   "   : قرآن باأللف وهو قوله تعالىوقد آتب منه حرف في ال

  . ومنهم من يجعل صورتها على حسب حرآتها فيكتب المرأة والكمأة ويسأم باأللف ويكتب يسئم بالياء ويكتب يلؤم بالواو

  :  وإذا آان مثلسئول ومشئوم فلم يجعل لها صورة أصًال  : واستثنى بعضهم من ذلك ما إذا آان بعدها حرف علة نحو
  . رءوس يكتب بواو واحدة فال صورة لها

على ما آتبت في المصحف بواو واحدة ال يجعل لها صورة .   وآذلك الموءودة في قوله تعالى :   "  وإذا الموءودة سئلت  " 

سأل ورأيت ورأوك   : فينظر إن آانت مفتوحة مفتوحًا ما قبلها آتبت ألفًا نحوأن يكون ما قبلها متحرآًا  - األعتبار الثاني 
  . مئال ومئاب  : وبدأآم وأنشأآم وقرأه وليقرأه وشبه ذلك إال أن آان بعدها ألف فال صورة لها نحو

  . وذهب بعضهم إلى أنها تصور ألفًا فتكتب بألفين

وليبطئن وموطئًا وخاسئًا وينشئكم وشانئك صورت بمجانس ما   : طئة وناشئةخا  : وإن آانت مفتوحة مكسورًا ما قبلها نحو
  . قبلها وهو الكسرة فتصور ياء

الفؤاد والسؤال ويؤده إليك ويؤلف ومؤجًال ومؤذن وهزؤًا وشبهه صورتها   : وإن آانت مفتوحة مضمومًا ما قبلها نحو
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  : نؤم آصبٍر جمع صبور أو مضمومة مفتوحًا ما قبلها نحو  : وبمجانس ما قبلها وإن آانت مضمومة مضمومًا ما قبلها نح
رءوس ونئوم وإن آانت مضمومة مكسورًا ما   : لؤم آتبت بالواو في الحالتين إال إن آان بعدها في الصورتين واو نحو

ى مذهب الحال يستهزءون وأنبئكم وال ينبئك وسنقرئك آتبت بواو على مذهب سيبويه وياء وواو بعدها عل  : قبلها نحو
الثالث أن تكون الهمزة آخرًا ولها حالتان أيضًا الحالة األولى أن يكون ما قبلها ساآنًا والنظر فيها باعتبارين األعتبار 

جزء وخبء  : أن يكون ما قبلها صحيحًا فتحذف الهمزة وتلقى حرآتها على ما قبلها وال صورة لها في الخط نحو -األول 
  . ودفء والمرء وملء

  . سواء في ذلك حالة الرفع والنصب والجر

إن آان ما قبل الساآن مفتوحًا فال صورة لها وإن آان مضمومًا فصورتها الواو وإن آان مكسورًا فصورتها الياء   : وقيل
  . مطلقًا

لف في النصبإن آان مضمومًا أو مكسورًا فعلى حسب حرآة الهمزة فيكتب الجزء والدفء بالواو في الرفع وباأل  : وقيل
  . وبالياء في الجر

  . وإن آان شيء من ذلك منصوبًا منونًا فيكتب بألف واحدة وهي البدل من التنوين

  . يكتب بألفين إحداهما صورة الهمزة واألخرى صورة البدل من التنوين  : وقيل

لمد فال صورة لها نحو نبيء ووضوء وسماء أن يكون ما قبلها معتًال فينظر إن آان حرف العلة زائدًا ل - األعتبار الثاني 
والسوء والمسيء وقراء وشاء ويشاء والماء وجاء إال إن آان منونًا منصوبًا فيكتبه البصريون بألفين والكوفيون وبعض 

  . سماء األلف الواحدة حرف العلة واألخرى البدل من التنوين  : البصريين بواحدة وهذا إذا آان حرف العلة ألفًا نحو

نظرت إلى   : هذا سماؤك وياء جرًا نحو  : فإن اتصل ما قبله ألف بضميٍر مخاطب أو غائب فتصور الهمزة واوًا رفعًا نحو
  . رأيت سماءك  : سمائك وألفًا واحدة هي ألف المد نصبًا نحو

  . رأيت وضوءًا فيكتب بألف واحدة  : أما إذا آان حرف العلة ياًء أو واوًا نحو

  . العلة غير زائد للمد فال صورة للهمزة في الخط وإن آان حرف

الحالة الثانية أن يكون ما قبلها الهمزة متحرآًا فتكتب صورة الهمزة على حسب الحرآة قبلها فإن آانت الحرآة فتحة 
  . شبههرسمت ألفًا نحو بدأ وأنشأ ومن سبإ بنبإ والمأل ويستهزأ على البناء للمفعول وينشأ آذلك ورأيت أمرًا وما أ

قريء واستهزيء ولكل امريٍء ومن شاطيء ويستهزيء على البناء للفاعل وبريء   : وإن آانت آسرة رسمت ياء نحو
  . ومررت بامريء

يكتب بألفين   : امرؤ واللؤلؤ وما أشبه ذلك إال في مثل النبأ إذا آان منصوبًا منونًا فقيل  : وإن آانت ضمة رسمت واوًا نحو
  . بواحدة وهي األولى  : أا وقيلسمعت نب  : نحو

  . وإن اتصل بها ضمير فعلى حسب الحرآة قبلها آحالها إذا لم يتصل بها ضمير

لن يقرأ إال أن تكون هي مضمومة فبواو إن قلنا بالتسهيل بين الهمزة والواو   : إن آان ما قبلها مفتوحًا فبألف نحو  : وقيل
إن انضم ما قبلها أو انكسر فكما قيل األتصال بالضمير فتجعل صورتها على حسب   : وبالياء إن قلنا بإبدالها ياء وقيل

  . الحرآة قبلها

لم يقرأ ولم ينبأ واقرأ وإن نشأ   : لن يقرأ وآذلك إذا انفتح ما قبلها وسكنت نحو  : وإن انفتح ما قبلها وانفتحت فباأللف نحو
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  . وما أشبهه

نبؤا   " و   " قل ما يعبؤا   "   : بالواو واأللف آما آتبوا في المصحف  : يقرؤ وقيل  : و نحووإن انفتح ما قبلها وانضمت فبالوا
  . بواو وألف في الجميع  " أو من ينشؤا   "   " و يبدؤ الخلق   " الخصم 

  . بألف وياء  " من نبأي المرسلين   "   : من المقريء وقيل بها وبألف آما آتبوا في المصحف  : أو انكسرت فبالياء نحو

  . تنبيه قد تقدم بالحذف أن همزة الوصل تحذف في بعض مواضع وتثبت فيما عداها

فحيث تثبت آتبت بحسب حالها إذا ابتدئ بها فإن آانت يبتدأ بها مضمومة آتب ما يليها واوًا إن آانت همزة أو واوًا مبدلة
آانت يبتدأ بها مكسورة آتب ما يليها ياًء إن آانت همزة أو ياًء مبدلة اؤتمن فالن وقلت لك أؤمر فالنًا بكذا وإن  : منها نحو

منها نحو :  ائذن لي يا زيد ائت القوم ائت عليهم آذلك وإن آان النطق بها واوًا بضم ما قبلها نحو :   "  ومنهم من يقول ائذن 
تكتبه ياًء على الهمزة في األبتداء بها ويستثنى فاء افعل من نحو يوجل مثل يوسن فإنها تكتب واوًا بعد الواو والفاء  لي  " 

  . آما في قولك فاوجل واوجل يكتبان بإثبات ألف الوصل والواو بعدها ولم يكتبوها على ابتداء الهمزة

ايجلي أو ثم ايجلي وقلت لكم ايجلوا فإنك تلفظ به قلت لها   : أما بعد غير الواو والفاء فإنها تكتب بحسب األبتداء بها نحو
قلت لك ايجلي وآذلك إذا ابتديء بهمزة   : واوًا وتكتبه ياًء لالنفصال وإن آانت قبلها آسرة آانت ياًء لفظًا وخطًا نحو

  . ايجلي يا هند  : الوصل نحو

  . ها بمجانس حرآتهاواعلم أنه إذا وقعت همزة استفهام وبعدها همزة قطع صورت همزة القطع بعد

أؤنزل وإن آانت الحرآة آسرة   : أأسجد وإن آانت الحرآة ضمة آتبت واوًا نحو  : فإن آانت الحرآة فتحة آتبت ألفًا نحو
أئنك ألنها إذا خففت بالبدل آان إبدال المفتوحة ألفًا وإبدال المضمومة واوًا وإبدال المكسورة ياء وقد   : آتبت ياء نحو
  . أسجد آما في رسم المصحف  : حة خطًا فتكتب بألف واحدة نحوتحذف المفتو

  . واختلف في الساقطة من الهمزتين والحالة هذه فقيل الثانية وهو قول أحمد بن يحيى وقيل األولى وهو قول الكسائي

فقال أحمد بن يحيى :  تكتب بواحدة .   فلو آانت ثالث ألفات في اللفظ نحو قوله تعالى :   "  أآلهتنا خيٌر  " 

  . واختلف في الثابتة فذهب الفراء وثعلب وابن آيسان إلى أنها األستفهامية ألنها حرف معًنى

  . أنها األصلية وحكاه ابن السيد عن غير الكسائي وحكي عنه أنها ألف الجمع  : وحكى الفراء عن الكسائي

أإنك ألن األلف هي األصل والهمزة حرف زائد لمعنًى آالواو والفاء فال يعتد به   : غير المفتوحة ألفًا نحو قولهوقد تكتب 
  . لكنه قليل واهللا أعلم

الجملة الثانية في حالة الترآيب والفصل والوصل واعلم ان األصل فصل الكلمة من الكلمة ألن آل آلمة تدل على معًنى 
  . خرى فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر عنهما يكون متميزًاغير معنى الكلمة األ

  . وآذلك الخط النائب عن اللفظ يكون متميزًا بفصله عن غيره

  : منها أن تكون الكلمتان آشيء واحد وذلك في أربعة مواضع  : ويستثنى من ذلك مواضع آتبت على خالف األصل
بعلبك ليدل على أن الترآيب الذي يعتبر فيه وصل الكلمة   : تان قد رآبتا ترآيب مزج مثلأن تكون الكلم -الموضع األول 

زيد قائم أو ترآيب   : باألخرى هو ترآيب المزج وهو أن يتحد مدلول اللفظين بخالف ما إذا رآبتا ترآيب إسناد نحو
خمسة عشر وصباح مساء وبين بين وحيص بيص  : غالم زيٍد أو ترآيب بناء لم يتحد فيه مدلول اللفظين نحو  : إضافة نحو

أن تكون إحدى الكلمتين ال يبتدأ بها في اللفظ نحو الضمائر البارزة المتصلة ونون التوآيد  -فإن هذا الموضع الثاني 
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إن وعالمة التأنيث والتثنية والجمع في لغة أآلوني البراغيث وغير ذلك مما ال يمكن أن يبتدأ به فكل هذا يكتب متصًال و
  . آان من آلمتين

أن تكون إحدى الكلمتين ال يوقف عليها وذلك ما آان نحو باء الجر وفاء العطف والم التأآيد وفاء  -الموضع الثالث 
الجزاء فإن هذه الحروف ال يوقف عليها فلما امتزجت في اللفظ امتزجت في الخط فتكتب متصلة وإن آانت في الحقيقة 

  . آلمتين

بعلبك إذا   : أن تكون الكلمة مع األخرى آشيء واحد في حاٍل ما فاستصحب لها األتصال غالبًا مثل -الموضع الرابع 
أعرب إعراب المضاف والمضاف إليه فإن هذا األعراب يقتضي أن تفصل إحدى الكلمتين من األخرى ألن األعراب قد 

  . فصلهما

ألن اللفظ الثاني منتهى األسم فهو مفرد في المعنى وفي  أما إذا أعرب إعراب ما ال ينصرف فال يصح فيه الفصل أصًال
  . اللفظ

وآتبوا لئال مهموزًة وغير مهموزة بالياء وآان القياس أن تكتب باأللف آما تكتب ألن إذا آانت الالم مكسورة باأللف 
اء اتباعًا لمصحف وإن آان فكذلك إذا زيدت عليها ال إال أن الناس اتبعوا رسم المصحف وآذلك لئن فعلت آذا تكتبه بالي

  . القياس أن يكتب باأللف

  : وسيأتي ومنها توصل من الجارة وهي المكسورة الميم بما بعدها بعد حذف النون منها على ما تقدم في موضعين
فةأخذت الدراهم ممن أخذته منه أو موصو  : توصل بمن المفتوحة الميم مطلقًا سواء آانت موصولة نحو -الموضع األول 

ممن تأخذ درهمًا   : ممن أنت أو شرطية نحو  : آما في المثال المذآور فإنها فيه تحتمل المعنيين جميعًا أو استفهامية نحو
آخذ منه وإنما وصلت بها ألجل اشتباهمهما خطًا إذ لو آتبتا من من لكانتا مشتبهتين في الصورة فأدغمت نون من في ميم

ة الواحدة فلم يجعل له صورة بل حذف مع آتبه متصًال وقد تقدم الكالم على ذلك في من ونزلت منزلة المدغم في الكلم
  . الحذف هذا هو المشهور الراجح

  . إن آانت من استفهاميًة آتبت مفصولة على قياس ما هو من المدغمات على حرفين  : وقال األستاذ ابن عصفور

مم   : عجبت مما عجبت منه أو استفهامية نحو  : ا آانت موصولة نحوتوصل بعد حذف النون أيضًا بما إذ -الموضع الثاني 
  .  " مما خطاياهم أغرقوا   "   : هذا الثوب أو زائدة آما في قوله تعالى

أآلت من ما أآلت منه فإن وقال األستاذ أبو الحسن بن   : من ما تأخذ آخذ أو موصوفة نحو  : أما إذا آانت شرطية نحو
نت ما غير استفهامية آتبت من معها وقضيته أنها ال تكتب متصلة إال في حالة األستفهام فقط وتكتب إذا آا  : عصفور

  . منفصلة فيما عداها

واألول أصح ألن علة الوصل في ممن مفقودة في مما وهي التباس اللفظين   : قال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه اهللا
  . خطًا

توصل بمن الموصولة  - الموضع األول   : د حذف النون منها على ما تقدم في موضعينومنها توصل عن بما بعدها بع
رويت عمن رويت عنه ويجوز فصلها فتفصل عن من من وتثبت النون في عن وأما من غير الموصولة   : غالبًا نحو

  . فالقياس فصلها فتكتب في األستفهام عن من تسأل

  . ن من من على ما مروفي الشرط عن من ترض أرض عنه فتفصل ع

وزعم ابن قتيبة أن عن من تكتب موصولة بكل حال سواء الموصولة وغيرها آما تكتب عم وعما موصولة من أجل 
  . عما قليل لزيادتها  : األدغام وزعم غيره أنه ال يؤثر األدغام في ذلك ألنهما آلمتان إال في نحو
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وتحذف األلف من ما على ما تقدم في   " عم يتساءلون   "   : قوله تعالى توصل بما األستفهامية آما في -الموضع الثاني 
  . الحذف

فيمن تفكر ولكن ال تحذف  : توصل بمن األستفهامية دائمًا نحو قولك -الموضع األول   : ومنها توصل في بمن في موضعين
  . الياء منها آما حذفت النون من عن ومن إذ ال إدغام هنا

  . فكرت فيما فكرت فيه وال تسقط الياء على ما مر  : توصل بما إذا آانت موصولة في الغالب نحو - الموضع الثاني

  . ويجوز في هذه الحالة فصلها فتفصل في عن ما

  . وتكتب على هذه الصورة في ما

  . ياؤها آما تقدموال تحذف   " فيم أنت من ذآراها   "   : وآذلك توصل بما إذا آانت استفهامية نحو قوله تعالى

  . أما مع إذا اتصلت بما أو بمن فإنها تكتب منفصلة قاله ابن قتيبة

  . أظن سبب ذلك قلة األستعمال واأل فما الفرق بين مع وبين في  : قال بعض النحاة

سكنت فخالف  وقد يمكن أن يفرق بينهما في األسمية فإن في ال تكون إال حرفًا ومع إن تحرآت آانت اسمًا وإن  : قال
  . واألصح األسمية وأيضًا فإنها تنفصل مما بعدها

إنما وآأنما وليتما فتكتب إن وآأن   : ومنها توصل الحروف النواصب لالسم الروافع للخبر إذا دخلت على ما الزائدة نحو
إن ما قلت لحٌق   : وإنما فعلت آذا وإنما آلمت أخاك فإن آانت ما موصولة آتبت مفصولة نح  : وليت متصالت بما نحو

  . وآأن ما حدثت صحيٌح وليت ما لك لي

  . على أنه قد جاء في القرآن آثير من ذلك متصًال

 .وزعم بعضهم أنه لم يأت في القرآن مفصوًال إال قوله تعالى في األنعام :   "  إن ما توعدون آلٍت  "  

في الطور وغيره متصًال وآذلك :   "  إنما صنعوا آيد ساحٍر  "  .   وقد آتبوا في المصحف :   "  إنما توعدون لواقٌع  " 

  . مع رفع آيد ونصبه وإن آانت ما موصولة في الموضعين

  . ئة مرةقلما أتيتك ما  : ومنها توصل قل بما إذا دخلت عليها نحو

 .ومنها توصل إن الشرطية بال إذا دخلت عليها بعد حذف النون نحو :   "  إال تفعلوه تكن فتنٌة في األرض  "  

.  "ومنها توصل إن الشرطية بما إذا جاءت بعدها بعد حذف النون نحو :   "  وإما تخافن من قوٍم خيانًة  

  . وإنما حذفت النون في هذه وما قبلها إلدغامها آما في مما وعما ونحوه

 .ومنها توصل إين بما نحو :   "  أينما تكونوا يأت بكم اهللا  "  

أينما تكن أآن   : أين تكون أآون فترفع النون فإذا دخلت عليها ما قلت  : ازمة إذ تقولألن ما إذا دخلت على أين صارت ج
  . فجزمت فصارت أين وما آأنها آلمة واحدة
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أين ما ولم يصلوا متى بما بل آتبوها منفصلة عنها إذ لو وصلت للزم قلب الياء ألفًا   : فإن آانت ما موصولة فصلت نحو
  . فيتعذر إدراآهاآما في ختام فتكتب متام 

.  "ومنها توصل حيث أيضًا بما نحو :   "  وحيثما آنتم فولوا وجوهكم شطره  

  . آما تقدم في أين

  . آلما جئتني أحسنت إليك  : ومنها توصل آل بما المصدرية إذا دخلت عليها نحو

  . آل ما تفعل حسٌن وآل ما آان منك حسٌن  : تبت مفصولة نحوفإن آانت نكرة منعوتة آ

  . وآل من مقطوعة على آل حال ومكان  : قال ابن قتيبة

  . ومنها توصل هل بال وتحذف إحدى الالمين على هذه الصورة هال فعلت وتقطعها من بل فتكتب بل ال تفعل

هل تغير معناها فكأنها معها آلمة واحدة وإذا دخلت على بل لم تغير والفرق بينهما أن ال إذا دخلت على   : قال ابن قتيبة
  . آي تفعل وآي ال تفعل  : بل تفعل وبل ال تفعل آما تقول  : المعنى تقول

  . بينما أنا جالس وبينما أنا أمشي  : ومنها توصل بين بما الزائدة نحو

أيما األجلين قضيت فال   "   : لى حكاية عن موسى عليه السالمومنها توصل أٌي بما إذا آانت ما زائدًة آما في قوله تعا
  . أيما الرجلين لقيت فأآرم  : وآما تقول  " عدوان علي 

فإن آانت ما موصولة ومنها يوصل يوم وحين بإذ من قولك يومئذ وحينئذ وآان القياس 

  . الفصل على ما تقدم في الهمزة

هما آلمتين إذ األصل إلن وألن ال وقد تقدم بيان آتابتها بالياء دون األلف لكونهم ومنها توصل لئن ولئال وإن آان آل من
  . جعلوه مع ما بعده آالشيء الواحد

  : ومنها توصل أن المفتوحة بال إذا ادخلت عليها بعد حذف النون على أحد األقوال فتكتب على هذه الصورة إال والثاني
  . أن ال يقوم  : ه الصورةتفصل منها وتثبت النون فتكتب على هذ

علمت أن ال يقوم زيٌد وعلمت أن ال ضرر عندك   : يفصل بين ان تكون مخففة عن الثقيلة فتكتب مفصولة نحو  : والثالث
 أو ناصبة للفعل "التقدير أنه ال يقوم وأنه ال ضرر عندك ولذلك ثبتت في قوله تعالى :   "  وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه  

  . يعجبني إال تقوم وهو قول األخفش وابن قتيبة واختيار ابن السيد  : فتقدر آتبها متصلة على اللفظ وتحذفها من الخط نحو

ن الخليل التفصيل بين أن تدغم بغنٍة فتكتب منفصلة أو بغير غنٍة فينوى األتصال وتحذف خطًا ويروى ع  : والرابع
  . واستحسنه بعض الشيوخ

  . وقد وقع في القرآن مواضع متصلة ومواضع منفصلة فيجب اتباعها اقتداًء بالسلف

وقد وقع في المصحف وصل مواضع القياس فصلها فجب وصلها في المصحف اتباعًا لرسمه وتوصل في غيره في 
  . الغالب أو في بعض األحوال



 

444 
 

في البقرة .    "  بئسما اشتروا به أنفسهم  "  - أحدهما

في األعراف .    "  بئسما خلفتموني من بعدي  "  - والثاني

  . ومنها وصلت نعم بما لإلدغام

  . وحكى ابن قتيبة فيه الفصل والوصل

في هوٍد بخالف التي في القصص   " فإلم يستجيبوا لكم   "   : لم مع حذف النون لإلدغام في قوله تعالىومنها وصلت إن ب
  . فإنها آتبت مفصولة بإثبات النون

  .  " ألن نجعل لكم موعدًا   "   : ومنها وصلت أن بلن مع حذف النون لإلدغام في سورة الكهف في قوله

  .  " أمن هو قانٌت   "   : تعالىومنها وصلت أم بمن في نحو قوله 

أم من يكون عليهم   "   : في النساء  : آل ما في القرآن من ذآر أم فهو موصول إال أربعة مواضع  : قال محمد بن عيسى
  .  " وآيًال 

  .  " تي آمنًا أم من يأ  "   : وفي فصلت  " أم من خلقنا   "   : وفي الصافات  " أم من أسس بنيانه   "   : وفي التوبة

في آل   " لكيال تحزنوا على ما فاتكم   "   : آيال ولكيال في أربعة مواضع في المصحف  : ومنها وصلت آي بال في نحو
  . عمران

  . في الحج  " لكيال يعلم بعد علٍم شيئًا   " و 

  . في األحزاب  " لكيال يكون عليك حرٌج   " و 

أتيتك آي تفعل   : حديد وما عداها فهو مقطوع آما في أول ووجه ابن قتيبة في المقطوع بأنك تقولفي ال  " لكيال تأسوا   " و 
   . حتى تفعل وحتى ال تفعل فيختلف المعنى بالنفي واألثبات فيه  : وآي ال تفعل آما تقول

 شتباه فيهالفصل الخامس من الباب الثاني من المقالة األولى فيما يكتب بالظاء مع بيان ما يقع األ

مما يكتب بالضاد وإنما خصت الظاء بالذآر دون الضاد لقلة وقوع الظاء وآثرة وقوع الضاد وخص ما يكتب بالظاء دون
ما يكتب بالذال المعجمة ألن الدال والذال في صورة الكتابة واحد فال يظهر خطأ الكاتب فيه بخالف الظاء والضاد فإن 

واره فيه فلذلك وقعت العناية بالتنبيه على ما يكتب بالظاء دون ما يكتب بالذال شكلهما مختلف فيظهر خطأ الكاتب وع
  . المعجمة

  . وقد أوردته على حروف المعجم ليقرب تناوله

  . إذا غشيه أما أضله من الضالل إذا ضل دابته إذا ندت فبالضاد  : أظله الشيء - حرف األلف فيه 

  . أتعبهإذا   : بهظة األمر -حرف الباء فيه 

  . وفيه البظر وهو اللحمة المتدلية من فرج المرأة التي تقطع بالختان
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  . التقريظ وهو المدح والتلمظ وهو تحريك الشفتين بعد األآل البتالع ما حصل بين األسنان - حرف التاء المثناة فوق فيه 

وء العين وندورها ومنه أبو عثمان الجاحظ الجواظ وهو الجافي المتكبر أو األآول والجحوظ وهو نت -حرف الجيم فيه 
  . وجحظة البرمكي

 : الحفظ وهو ضد النسيان والحفيظة وهو الموجدة والحظ وهو الغنى والنصيب ومنه قوله تعالى -حرف الحاء المهملة فيه 
.  " "  إنه لذو حظ عظيٍم  

 .وقوله :   "  للذآر مثل حظ األنثيين  "  

  . وأما الحض بمعنى الحث فإنه بالضاد

 .ومنه قوله تعالى :   "  وال يحض على طعام المسكين  "  

والحظوة وهي الرفعة والحظر وهو المنع ومنه قوله تعالى :   "  آال نمد هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما آان عطاء ربك
 .محظورًا  "  

 .   "  آهشيم المحتظر  "  :وقوله 

  . وفي معناه الحظير وهو المحوط من قصب ونحوه

الشظية وهي القطعة من الشيء والشظاظ وهي عيداٌن لطاف يجمع بها العدالن والشظف وهو -ن المعجمة فيه حرف الشي
 .خشونة العيش والشواظ وهو لهب النار ومنه قوله تعالى :   "  يرسل عليكم شواٌظ من ناٍر ونحاس  "  

  . طويل الظهر والشناظي وهي أطراف الجبالوالشيظم وهو الفرس ال

الظن بمعنى التخمين والشك والظنة وهي التهمة أما الضن بمعنى البخل فإنه بالضاد وعلى  -حرف الظاء المعجمة فيه 
بالضاد والظاء التجاه المعنيين في النبي صلى اهللا عليه وسلم  المعنيين قريء قوله تعالى :   "  وما هو على الغيب بضنيٍن  " 

  .  " فظلوا فيه يعرجون   "   : إذا فعله نهارًا ومنه قوله تعالى  : إذ ليس ببخيل وال متهم وفيه ظل يفعل آذا

 .وقوله :   "  وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاآفًا  "   وقوله :   "  فظلتم تفكهون  " 

إذا ضاع فبالضاد وفيه الظل خالف الحر حيثما وقع وما يشتق منه   : أما ضل من الضالل خالف الهدى وضل الشيء
واحد   : والظليم وهو ذآر النعام والظبيوالظلم وما يتعب منه والظالم وما يتفرع منه والظلم بفتح الظاء وهو ماء األسنان 

  . حياء الناقة والظبة وهو حد السيف والظرف وهو الوعاء الحسن والظعن وهو السفر  : الظباء والظبية األنثى منه والظبيبة

.  "ومنه قوله تعالى :   "  يوم ظعنكم يوم إقامتكم  

  . اب وهي الهضابوالظر

أما الضراب مصدر ضاربته فإنه بالضاد والظعينة وهي المرأة والظلف وهو للبقر والغنم آالحافر للخيل والظلف وهو 
  . نزاهة النفس والظفر واحد األظفار والظفر وهو النصر

  . أما ضفر الشعر ونحوه فبالضاد والظئر وهي المرضعة والظهر وهو العضو المعروف

لضهر وهي صخرة في الجبل يخالف لونها لونه فإنه بالضاد والظهير وهو المعين والظهيرة وهي وسط النهار أما ا
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  . والظمأ وهو العطش والظرار جمع ظر وهو الغليظ من األرض

زت في ناقة ظالع إذا غم  : أما الضرير بمعنى األعمى فالباضاد والظربان وهي دويبة منتنة الريح والظلع وهو الغمز يقال
  . فرٌس ضليع  : المشي أما الضلع واحد األضالع فإنه يكتب بالضاد ومنه قولهم

  . العظم وهو معروف والعظمة وهي الكبرياء وما تصرف منها وعظة الدهر وعظته الحرب -حرف العين المهملة فيه 

  . سفادأما العض باألسنان فبالضاد والعظل وهو الشدة ومنه تعاظل الجراد والكالب في ال

وآذلك قولهم :  أعضل  وأما العضل بمعنى المنع فإنه بالضاد ومنه قوله تعالى :   "  فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن  " 
ا تفرع عنه أما الغيظ بمعنى الحنق وم - األمر إذا صعب ومنه الداء العضال وسوق عكاظ وهو حرف الغين المعجمة فيه 

  . غاض الماء بمعنى غار والغيضة وهي منبت الشجر في الماء فبالضاد والغلظ وما تصرف منه

أما انفضاض الجمع فبالضاد ومنه  حرف الفاء فيه - الفظاظة وهي القسوة ومنه قوله تعالى :   "  ولو آنت فظًا غليظ القلب  " 
 .  ال نفضوا من حولك  "  "قوله تعالى :   

  . وآذلك افتضاض البكر والكتاب والفظيع وهو الشنيع وفاظ الرجل إذا مات

نفسه ويجوز  أما فيض األناء والدمع بمعنى السيالن فبالضاد ومن ثم جاز أن يكتب فاظت نفسه بالظاء على معنى ماتت
  . أن يكتب بالضاد على معنى سالت نفسه

  . القيظ وهو صميم الحر وما تصرف منه - حرف القاف فيه 

أما القيض الذي هو القشر األعلى من البيض فبالضاد وآذلك قيض اهللا له آذا أي أتاحه له والقرظ وهو ثمرة شجرة 
  . السنط التي يدبغ بها الجلد

  . ع فبالضاد ومنه قرض المالأما القرض بمعنى القط

  . الكظم وهو آتمك الحزن والكظ وهو شدة الحرب وآاظمة وهو اسم مكان بالبحرين - حرف الكاف فيه 

اسم جهنم واللظ وهو اللزوم ومنه ألظوا بياذا الجالل واألآرام أي الزموا هذا األسم في الدعاء   : لظى -حرف الالم فيه 
فرس ألمظ واللفظ  : لنظر بمؤخر العين واللمظ وهو بياض الجحفلة السفلى من الفرس ومنه قيلوالمناجاة به واللحظ وهو ا

  . وهو معروف وما تصرف من جميع ذلك

  . النظم وما تصرف منه والنظر بالعين وما تصرف منه والنظير وهو المثل - حرف النون فيه 

.  "أما النضارة بمعنى البهجة فبالضاد ومنه قوله تعالى :   "  وجوٌه يومئٍذ ناضرٌة  

  . ومنه اشتقاق بني النضير وفي معناه النضار اسم الذهب والنظافة وهي خالف القذارة

هو أعم  ما فوق الرسغ من ذوات الحافر والوظيفة وأصلها الطعام الراتب ثم استعملت فيما  : الوظيف -حرف الواو فيه 
  . من ذلك
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 المقالة الثانية في المسالك والممالك وفيها أربعة أبواب

  الباب األول في ذآر األرض على سبيل األجمال  

 وفيه ثالثة فصول 

  الفصل االول في معرفة شكل األرض وإحاطة البحر بها وبيان جهاتها األربع وما اشتملت عليه من األقاليم الطبيعية  

األقاليم العرفية من األقاليم الطبيعية وذآر الحدود الجامعة لها ومعرفة طريق استخراج جهة آل بلد وفيه طرفان  وبيان موقع
شكل األرض وإحاطة البحر بها أما شكل األرض فقد تقرر في علم الهيئة أن األرض آرية الشكل والماء محيط بها من جميع 

أعالها لوقوع العمارة فيه وقيل هي مسطحة الشكل وقيل آالترس وقيل آالطبل  جهاتها إال ما اقتضته العناية األلهية من آشف
   . والتحقيق األول وبكل حال فالماء محيط بها من جميع جهاتها آما تقدم

وأحواله معلومة في بعض المواضع دون بعض فمن المعلوم الحال الجانب الغربي ويسمى بحر   : قال في تقويم البلدان
مضمومة بعدها واو ساآنٌة ثم قاف مكسورة ثم ياء مثناة تحت مفتوحٌة ثم ألف بعدها نون ثم واو ثم سين  أوقيانوس بهمزة

   . مهملة

   . المشرق سميت بذلك لشروق الشمس منها ويقال لها الشرق أيضًا -األولى   : ثم لألرض أربع جهات

   . أيضًاالمغرب سميت بذلك لغروب الشمس فيها ويقال لها الغرب  - الثانية 

الشمال بفتح الشين وهي التي إذا استقبلت المشرق آانت على شمالك ويقال لها الشام أيضًا ألن الشام آانت في جهة  -الثالثة 
البحرية لكونها جهة البحر الرومي أو تسميًة لها باسم   : الشمال عن بالد العرب فسميت الجهة به وأهل مصر يسمون هذه الجهة

   . نها فقد سبق أنهم يسمون الريح التي تهب من الشمال البحرية ألنها يسار بها في البحر آيف آانالريح التي تهب م

الجنوب بفتح الجيم وهي التي إذا استقبلت المشرق آانت على جانبك األيمن ولم يسم باأليمن آما سمي مقابله بالشمال  -الرابعة 
القبلية لوقوعها في جهة   : ستغني عن ذآره وأهل مصر يسمون هذه الجهةألنه لما ذآر الشمال لم يبق إال الجانب األيمن فا

   . قبلتهم ولذلك يبدأون بها في التحديد وإن آان األصل األبتداء بالمشرق ألن منه مبدأ حرآة الفلك

ليل والنهار نصٍف جنوبًي ونصف شمالي ويسمى هذا الخط األستواء الستواء ال  : ثم آرة األرض يقسمها خط في وسط بنصفين
نصٍف شرقي ونصٍف غربي وتصير األرض به أربعة أرباع   : عنده في جميع فصول السنة ويقاطعه خط آخر يقسمها بنصفين

ويسمى هذا الخط خط نصف النهار لمسامته الشمس له في نصف النهار وآل من هذين الخطين مقسوم بمائة وثمانين درجًة 
ك باألميال والفراسخ والمراحل والبرد في الكالم على بعد ما بين البلدان فيما بعد إن آل درجة ستون دقيقًة وسيأتي تقدير ذل

   . شاء اهللا تعالى

واعلم أن آل ما بعد عن أقصى العمارة في المغرب إلى جهة المشرق يعبر عنه عند علماء الهيئة والميقات بالطول وقد اختلف 
البحر المحيط تعرف بالخالدات يأتي الكالم عليها في جملة جزائر البحر المحيط فالقدماء ابتدأوه من جزائر ب  : في ابتداء ذلك

والمحققون على ابتداء ذلك من ساحل البحر المحيط الغربي الذي هو أقصى العمارةاآلن وبينهما عشر درج ونهاية العمارة في 
بة أرين ويعبر عنه بقبة األرض وهي على المشرق موضع يقال له آندر ومنتصف ما بين األبتداء والنهاية الشرقية يسمى ق

   . بعد ربع الدور من المبدإ الغربي ويختلف الحال فيه باختالف األبتداء من الجزائر الخالدات أو من الساحل

وما بعد عن خط األستواء المقدم ذآره يعبر عنه بالعرض فإن آان في جهة الجنوب فالعرض جنوبي وإن آان في جهة الشمال 
   . اليفالعرض شم

   . ويعتبر الطول والعرض في األمكنة من البلدان وغيرها بالدرج والدقائق على ما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء اهللا تعالى
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ثم النصف الجنوبي من األرض ال عمارة فيه إال فيما قارب خط األستواء في بعض بالد الزنج والحبشة وما والى ذلك مما ال 
فيما أورده السلطان عماد الدين صاحب حماه في تقويم البلدان أو ست عشرة درجًة وخمٍس  يزيد عرضه على ثالث درج

   . وعشرين دقيقة فيما ذآره إسحاق الحارثي وغيره

وأآثر المعمور إنما هو في النصف الشمالي والعمارة فيه فيما بين خط األستواء إلى نهاية سنت وستين درجًة ونصف درجة 
إلى نهاية الشمال خراٌب ال عمارة فيه وغالب العمارة واقع بينما يجاوز عرضه عشر درج إلى حدود العرض وما وراء ذلك 

الخمسين درجًة وما وراء ذلك في جهة الجنوب إلى خط األستواء وفي جهة الشمال إلى حد العمارة غالبه جبال قفار وغالب 
   . ة فما دونهاالعمارة في الطول من ساحل البحر المحيط الغربي إلى تسعين درج

االقاليم الطبيعية قد قسم الحكماء المعمور إلى سبعة أقاليم ممتدة من المغرب إلى المشرق في عروض قليلة تتشابه أحوال 
البقاع في آل إقليم منها ثم اختلفوا في ترتيبها بحسب العرض فقوم جعلوا ابتداء األول منها خط األستواء وآخر السابع منتهى 

   . شمال وهو ست وستون درجة على ما تقدمالعمارة في ال

والذي عليه المحققون أن ابتداء األقليم األول حيث العرض اثنتا عشرة درجة وثلثا درجة وما وراء ذلك   : قال في تقويم البلدان
رجة وما إلى خط األستواء خارج عن األقليم األول في جهة الجنوب وآخر األقليم السابع حيث العرض خمسون درجة وثلث د

وراء ذلك إلى نهاية العمران في الشمال خارٌج عن األقليم السابع إلى الشمال فيكون من العمران ما لم يدخل في األقليم السبعة 
   . وعليه وقع الترتيب في هذا الكتاب

وسطه حيث العرض مبدؤه حيث العرض اثنتا عشرة درجًة وثلثا درجة آما هو مذهب المحققين على ما تقدم و - األقليم األول 
ست عشرة درجة ونصف وثمن درجة وآخره حيث العرض عشرون درجة وربع ثمن درجة فتكون سعته سبع درجات وثلثي 

   . درجة وثمن درجة

مبدؤه حيث العرض عشرون درجة وربع وثمن درجٍة ووسطه حيث العرض أربع وعشرون درجة وثلثا درجة  - األقليم الثاني 
   . عشرون درجة ونصف درجة فتكون سعته بالتقريب سبع درج وثالث دقائقوآخره حيث العرض سبٌع و

مبدؤه حيث العرض سبٌع وعشرون درجة ونصف درجة ووسطه حيث العرض ثالثون درجة وثلثا درجة  -األقليم الثالث 
ة التقريب وآخره حيث العرض ثالث وثالثون درجة وثلثا درجة وآخره حيث العرض ثالث وثالثون درجة ونصف وثمن درج

   . فتكون سعته ست درجات وثمن درجة بالتقريب

مبدؤه حيث العرض ثالث وثالثون درجة ونصف وثمن درجة ووسطه حيث العرض ست وثالثون درجة  -األقليم الرابع 
وخمس وسدس درجٍة وآخره حيث العرض تسع وثالثون درجة إال عشرًا فتكون سعته خمس درجات وسبع عشرة دقيقًة 

   . بالتقريب

مبدؤه حيث العرض تسٌع وثالثون درجة ووسطه حيث العرض إحدى وأربعون درجًة وآخره حيث العرض  -األقليم الخامس 
   . ثالث وأربعون درجة وربع وثمن درجٍة فتكون سعته أربع درجات وربع وثمن وعشر درجٍة بالتقريب

ن درجة ووسطه حيث العرض خمس وأربعون درجة مبدؤه حيث العرض ثالث وأربعون درجة وربع وثم -األقليم السادس 
مبدؤه حيث العرض سبع وأربعون درجة  -وعشر درجة وآخره حيث العرض سبع وأربعون درجة وخمس األقليم السابع 

وخمس درجة ووسطه حيث العرض ثماٌن وأربعون درجة ونصف وربع وثمن درجة وآخره حيث العرض خمسون درجًة 
   . درجات وثمان دقائق وثلث درجة فتكون سعته ثالث

وأما أطوال هذه األقاليم فإنها تختلف في الطول والقصر باعتبار القرب من خط األستواء والبعد عنه فكلما قرب األقليم من خط 
   . ضرورة أن أوسع الكرة وسطها وما بعده من الجانبين يقصر شيئًا فشيئًا  : األستواء آان أآثر طوًال من الذي يليه

من ابتدائه من ساحل البحر المحيط الغربي إلى ساحل بحر المحيط الشرقي في ما ذآره في تقويم البلدان  -قليم األول فطول األ
   . مائٌة واثنتان وسبعون درجًة وسبع وعشرون دقيقة



 

449 
 

   . مائة وأربع وستون درجة وعشرون دقيقًة -وطول األقليم الثاني 

   . ن درجة وخمسون دقيقةمائة وأربع وخمسو - وطول األقليم الثالث 

   . مائة وأربع وأربعون درجة وسبع عشرة دقيقة - وطول األقليم الرابع 

   . مائة وخمس وثالثون درجة واثنتان وعشرون دقيقة -وطول األقليم الخامس 

   . مائة وست وعشرون درجة وسبع وعشرون دقيقة -وطول األقليم السادس 

   . عشرة درجة وثالث وعشرون دقيقة مائة وتسع -وطول األقليم السابع 

البحار التي يتكرر ذآرها بذآر البلدان في التعريف بها والسفر إليها وفيه طرفان الطرف األول في البحر المحيط البحر 
   . المحيط وهو المستدير بالقدر المكشوف من األرض

   . وأحواله معلومة في بعض المواضع دون بعض

   . الجانب الغربي ويسمى بحر أوقيانوس وفيه الجزائر الخالدات المتقدم ذآرها في الكالم على األطوالفمن المعلوم الحال منه 

ويأخذ في األمتداد من سواحل بالد المغرب األقصى من زقاق سبتة الذي بين األندلس وبر العدوة إلى جهة الجنوب حتى 
ب من الجنوب وبين طرف بالد السودان من الشمال ثم يمتد يتجاوز صحراء لمتونة وهي بادية البربر بين طرف بالد المغر

   . جنوبًا على أرٍض خراٍب غير مسكونة وال مسلوآة حتى يتجاوز خط األستواء المتقدم ذآره إلى الجنوب

   . وماؤه هناك ثخين غليظ شديد الملوحة ال يعيش فيه حيوان وال يسلك فيه مرآب  : قال الشريف األدريسي

جهة الشرق وراء جبال القمر التي منها منابع نيل مصر اآلتي ذآرها فيصير البحر المذآور جنوبيًا عن األرض ثم يعطف إلى 
ويمتد شرقًا على أراض خراب وراء بالد الزنج ثم يمتد شرقًا وشماأل حتى يتصل ببحر الصين والهند ثم يأخذ مشرقًا حتى 

صين ثم ينعطف في شرق الصين إلى جهة الشمال ويصير في جهة يسامت نهاية األرض الشرقية المكشوفة وهناك بالد ال
الشرق عن األرض ويمتد شماًال على شرقي بالد الصين حتى يتجاوز حد الصين ويسامت سد يأجوج ومأجوج ثم ينعطف 
زها ويستدير على أرٍض غير معلومة األحوال ويمتد مغربًا ويصير في جهة الشمال عن األرض ويسامت بالد الروس ويتجاو

ثم ينعطف غربًا وجنوبًا ويستدير على األرض ويصير في جهة الغرب منها ويمتد على سواحل أمم مختلفة من الكفار حتى 
يسامت بالد رومية من غربها ثم يمتد جنوبًا ويتجاوز بالد رومية ويسامت البالد التي بينها وبين األندلس ويتجاوزها إلى 

   . لس جنوبًا حتى يجاوزه وينتهي إلى زقاق سبتة الذي وقعت البداءة منهسواحل األندلس ويمتد على غربي األند

الطرف الثاني في البحار المنبثة في أقطار األرض ونواحي الممالك وما بها من الجزائر المشهورة البحار المنبثة في أقطار 
بحر البحر األول الخارج من البحر األرض وهي على ضربين الخارج من البحر المحيط وما يتصل به والمشهور منه ثالثة أ

المحيط الغربي إلى جهة الشرق وهو بحر الروم وأضيف إلى الروم لسكنى أممهم عليه من شماليه ويعبر عنه بالبحر الرومي 
أيضًا وقد يعبر عنه بالبحر الشامي لوقوع سواحل الشام عليه من شرقيه ومخرجه من المحيط من بحر أقيانوس المتقدم ذآره 

ألندلس وبر العدوة من بالد المغرب ويسمى هناك بحر الزقاق وربما قيل زقاق سبتة لمجاورته لها على ما سيأتي وهو بين ا
   . هناك في غاية الضيق

   . والثابت في الكتب القديمة أن سعته عشر أميال ولكنه اتسع بعد ذلك  : قال الشريف األدريسي

   . ر ميًالوهو في زماننا ثمانية عش  : قال ابن سعيد



 

450 
 

ويذآر أنه آان عليه قنطرة عظيمة بين األندلس وساحل طنجة من بر العدوة مبنّية بالحجارة ال يعلم   : قال في الروض المعطار
لها نظير في معمور األرض يمّر عليها الناس والدواّب من جانب إلى جانب وأن البحر قبل الفتح األسالمّي بمائة سنة طمى 

   . ا ظهرت ألهل المراآب تحت الماءفأغرق القنطرة وربم

   . والناس يقولون إنه ال بّد من ظهورها قبل فناءالدنيا  : قال

ويبتديء هذا البحر من أول بحر الّزقاق المقّدم ذآره ويمتّد على سواحل الغرب إلى حدود الديار المصرّية فيمّرعلى مدينة 
   . ونصٌف ثم يعطف جنوبًا وشرقًا إلى مدينة سال طنجة حيث الطول ثمان درج والعرض خمس وثالثون درجًة

ثم يمتّد شرقًا وشماأل إلى مدينة سبتة ويمتد آذلك حّتى يسامت مدينة فاس قاعدة الغرب األقصى على بعد منه ثم يمتّد إلى حدود 
جاية ويمّر حّتى يسامت مدينة تلمسان قاعدة الغرب األوسط ثم يأخذ شرقًا بميلة إلى الشمال حّتى يصير عند الجزائر فرضة ب

   . بجاية

آخر مملكة بجاية من الشرق ثم يتجاوز   : ثم يمتّد حتى يجاوز مدينة مرسى الخرز الذي به مغاص المرجان شرقّي قسنطينة
مملكة بجاية إلى أول حدود إفريقية ويمّر في سمت وسط المشرق حّتى يقابل مدينة تونس قاعدة إفريقية من شماليها ويدخل منه 

   . ور إلى تونس المذآورةخ

ثم يمتد بعد أن يتجاوز تونس نحو تسعين ميًال شرقًا نصًا ثم يعطف جنوبًا حتى يصير له دخلة آبيرة في الجنوب وفي فم هذه 
الدخلة حيث يعطف البحر عن الشرق إلى الجنوب جزيرة ثم يمتد في الجنوب إلى قريب من مدينة سوسة ثم يشرق إلى سوسة 

يأخذ شرقًا وجنوبًا إلى مدينة المهدية ثم يمر شرقًا وجنوبًا حتى يتجاوز مدينة صفاقس ويمتد حتى يجاوز جزيرة المذآورة ثم 
جربة ثم يعطف شماًال ويصير للبر الجنوبي دخلة في البحر ويمتد شرقًا وشماأل حتى يبلغ مدينة طرابلس وهي آخر مدن 

د طول إحدى وأربعين درجة ثم يمتد شماًال على سواحل برقة اآلتي ذآرها إفريقية ثم يمتد شرقًا حتى يجاوز حدود إفريقية عن
في جملة نواحي الديار المصرية إلى طليثما ثم ينعطف إلى جهة الشمال ويكون للبر في البحر دخلٌة إلى رأس أوثان وهو جبل 

ان من جهة الشرق ثم يعطف إلى داخل في البحر ثم يشرق من رأس أوثان إلى رأس تنبي وهو جبل في البحر قبالة رأس أوث
   . الجنوب ويمتد جنوبًا حتى يسامت عقبة برقة وهي أول حدود الديار المصرية على ما سيأتي ذآره في تحديدها

   . ثم يمتد على سواحل مصر ويمر شرقًا وجنوبًا إلى مدينة اإلسكندرية من قواعد الديار المصرية

الشرقية ويأخذ مشرقًا إلى رشيد عند مصب فرقة النيل الغربية ويمتد آذلك إلى مدينة ثم يأخذ شرقًا إلى عند مصب فرقة النيل 
دمياط عند مصب فرقة النيل الشرقية ويأخذ شرقًا إلى الطينة ثم إلى الفرما ثم إلى العريش ثم إلى رفح وهي منزلة في طرف 

وخمسين درجة ونصف والعرض اثنتان رمل الديار المصرية من جهة الشام على مرحلة من غزة حيث الطول نحو ست 
   . وثالثون درجة ومن هنا ينقطع تشريقه

ثم ينعطف ويأخذ شماًال على سواحل الشام اآلتي ذآرها في الكالم على المملكة الشامية فيمتد إلى مدينة غزة ثم إلى عسقالن ثم 
بفتح القاف وهي مدينة خراب تعد من جند فلسطين إلى يافا ميناء الرملة من أعمال الصفقة الساحلية من دمشق ثم إلى قيسارية 

آانت من أمهات المدن ثم إلى عثليث من أعمال صفد ثم إلى عكا من أعمالها ثم إلى صور من أعمالها ثم إلى بيروت من 
ابلس أعمال الصفقة الشمالية من دمشق ثم إلى جبيل وهي مدينة قديمة خراب ثم إلى أنفة من أعمال طرابلس ثم إلى مدينة طر

ثم إلى أنطرطوس من أعمالها ثم إلى بلنياس من أعمالها ثم إلى جبلة من أعمالها ثم إلى الالذقية من أعمالها ثم إلى السويدية 
ميناء أنطاآية من أعمال حلب ثم يأخذ البحر غربًا بشمال إياس مدينة الفتوحات الجاهانية ثم إلى المصيصة ثم إلى أذنة ثم إلى 

ًال بغرب حتى يجاوز حدود بالد األرمن ويمتد على سواحل بالد الروم التي هياآلن بيد الترآمان اآلتي طرسوس ثم يمتد شما
ذآرها في مكاتبات ملوآهم إلى الكرك بضم الكاف وسكون الراء المهملة وهي بلدة بساحل بالد المسلمين هياآلن بيد صاحب 

دمياط من سواحل الديار المصرية تقريبًا ثم يمر إلى أنطالية ثم إلى  قبرس ثم يمر شماًال إلى العاليا ويقابلها من البر األخر
بالط ثم إلى طنفزلو ثم إلى إياس لوق ثم إلى مغنيسيا ثم إلى مدينة ابزو وهي بلدة على فم الخليج القسطنطيني من الشرق وبها 

بينها وبين برقة ثم يجاوز الخليج المذآور  يعرف الخليج فيقال فم ابزو ويقابلها من البر األخر غربي مدينة اإلسكندرية فيما
ويمتد مغربًا بميلة إلى الجنوب على سواحل الروم والفرنجة فيمر على بالد المرا وهي مملكة أولها فم الخليج القسطنطيني 

   . المتقدم ذآره من جانبه الغربي
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ئفة الكيتالن من الفرنج وقد فتحهااآلن ابن آانت في األيام الناصرية ابن قالوون مشترآة بين صاحب القسطنطينية وبين طا
   . عثمان واستملكها من الروم

   . ثم يأخذ بين الغرب والجنوب حتى يجاوز بالد الملفجوط وهم جنس من الروم لهم لسان ينفردون به

مرأة ملكت هذه البالد ويقابلها من البر األخر شرقي برقة ثم يمتد في الغرب إلى بالد إقليرنس ثم إلى بالد الباسليسة وهيس ا
   . بعد السبعمائة فعرفت بها

ويقابلها من البر األخر أوساط برقة وبآخر هذه المملكة من جهة الغرب جون البنادقة وهو خليج يخرج من بحر الروم هذا 
ة ميل ثم يجاوز ويمتد غربًا بشماٍل حتى يصير طرفه غربي رومية وعلى طرفه مدينة البندقية ومن فمه إلى منتهاه نحو سبعمائ

فم الخور المذآور إلى مملكة ويقابلها من البحر األخر طليثما فرضة برقة المتقدمة الذآر ثم يمتد في الغرب إلى بالد قلفرية 
   . من جملة مملكة بولية المتقدمة الذآر

   . عظمة المشهورةويقابلها من البر األخر بالد أطرابلس من بالد إفريقية ثم يمتد إلى ساحل رومية المدينة الم

ويقابلها من البر األخر شرقي تونس من إفريقية ثم ينقطع تغريبه ويأخذ جنوبًا حتى يجاوز سواحل بالد رومية المذآورة إلى 
   . بالد التسقان وهم جنس من الفرنج وبالدهم معروفة بنبات الزعفران

الذآر ويمتد في الجنوب إلى بالد بيزة وهي بلدة على الرآن قاعدة إفريقية المتقدمة   : ويقابلها من البر األخر مدينة تونس
   . الشمالي من جزيرة األندلس إليها ينسب الفرنج البيازنة والحديد البيزاني

   . ويقابلها من البر األخر مرسى الخرز آخر مملكة بجاية من الشرق على ما تقدم ذآره

البالد الشمالية ثم يأخذ غربًا إلى جبل البرت وهو الجبل الفاصل بين جزيرة ثم يمتد إلى بالد جنوة اآلتي ذآرها في الكالم على 
األندلس وبين األرض الكبيرة ذات األمم المختلفة ثم ينقطع تغريبه ويعطف مشرقًا ويدخل الرآن الشرقي من األندلس فيه 

لس إلى مدينة برشلونة إلى مدينة ويمتد في الشرق ويستدير على الرآن المذآور ثم يعطف غربًا ويمتد على سواحل األند
   . طرطوشة

   . ويقابلها من البر األخر مدينة بجاية  : قال في الروض المعطار

وعرض البحر بينهما ثالثة مجار ثم يمتد آذلك بين الغرب والجنوب إلى مدينة بلنسية ثم يعطف غربًا   : قال في تقويم البلدان
   . مالقة ثم يمر إلى الجزيرة وهي مقابلة لساحل سبتة وطنجة حيث وقع األبتداءإلى دانية ثم يمتد غربًا بجنوب مدينة 

وسيأتي الكالم على ضبط ما لم يضبط من البالد على ساحل هذا البحر بالحروف مع ذآر صفاتها عند التعرض لذآرها في 
   . الكتاب في مواضعها إن شاء اهللا تعالى

حل الشام فيما يذآر ألف فرسخ ومائة وسبعون فرسخًا وغاية عرضه في بعض وطول هذا البحر من البحر المحيط إلى سا
   . األماآن ستمائة ميل

وأما ما يتصل بالبحر الرومي المتقدم الذآر فبحر نيطش بنون مكسورة وياء مثناة تحت ساآنة وطاء مهملة مكسورة وشين 
لقرم على ساحله ويعرف أيضًا بالبحر األرمني لترآب معجمة في األخر وهو المعروف في زماننا ببحر القرم لترآب بالد ا

بعض بالد أرمينية على بعض سواحله وربما قيل فيه البحر األسود وهو متصل ببحر الروم المذآور من شماليه ويترآب عليه 
ترآب بالد من آخره بحر مانيطش بزيادة لفظ ما في أوله وباقي الضبط على ما تقدم وهو المعروف في زماننا ببحر األزق ل

األزق على ساحله الشرقي وليس وراءه بحر متصٌل به ولذلك يعبر عنه بعضهم ببحيرة مانيطش وهو يصب في بحر نيطش 
وبحر نيطش يصب في بحر الروم ولذلك تسرع المراآب في سيرها من القرم إلى بحر الروم وتبطىء في سيرها من بحر 

   . الروم إلى القرم الستقبالها جريان الماء
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   . وأول بحر نيطش المذآور مما يلي بحر الروم

   . الخليج القسطنطيني المتقدم ذآره في تحديد بحر الروم وهو خليج ضيق للغاية بحيث يرى األنسان صاحبه من البر األخر

   . وطول هذا الخليج نحو خمسين ميًال  : قال ابن سعيد

عون ميًال واتصاله بالبحر الرومي من جانبه الشمالي ويمتد شماًال وذآر في تقويم البلدان عن بعض المسافرين أن طوله سب
على سواحل بالد الروم من البر الشرقي منه إلى قلعة الجرون وهي قلعة خراب على سواحل هذا الخليج مقابل القسطنطينية 

القرب من الجرون المذآورة ثم  ويمتد من الجرون شماًال بميلٍة يسيرة إلى الشرق إلى مدينة آربى على خليج القسطنطينية على
يمتد شرقًا بشماٍل إلى مدينة آترو وهي آخر مدن القسطنطينية التي على هذا الساحل ثم يمتد إلى مدينة آينولي وهي بلدة على 
الخليج القسطنطيني ثم يأخذ بين الشمال والغرب يكون للبر دخلة في البحر إلى جهة الغرب وعلى طرف هذه الدخلة فرضة 

من سواحل الروم اآلتي ذآرها في مكاتبات ملوك الكفر ثم يأخذ في األتساع إلى مدينة سامسون وهي بلدة من سواحل سنوب 
بالد الروم ثم يأخذ مشرقًا إلى مدينة طرابزون وهي فرضٌة للروم بهذا الساحل ثم يمتد شماًال بميلة إلى مدينة سخوم وهي 

اٍل وبينها وبين بالد الكرج يوم واحد ويقال إنها من بالد الكرج ثم يمتد شرقًا مدينة على ثالثة أيام عن طرابزون شرقًا بشم
بشمال إلى مدينة أبخاس وهي مدينة في جبل على ساحل البحر على القرب من سخوم ثم يتضايق البحر مغربًا ويضيق من 

في بحر نيطش وعلى جانب هذا  البر األخر حتى يتقارب البران ويصير الماء بينهما مثل الخليج وهو مصب بحر مانيطش
الخليج مدينة الطامان من سواحل الروم وهي حد بالد الروم من مملكة برآة المشتملة على القرم ودشت القبجاق والسراي 

وخوارزم على ما سيأتي بيانه في مكاتبات القانات ثم يأخذ في األتساع شرقًا وشماأل وغربًا ويصير آالبرآة ويمتد على 
اآلتي ذآرها في مكاتبات حاآمها إلى مدينة الشقراق وهي أول بالد األزق ومنها ينتهي تشريقه ثم يعطف إلى سواحل األزق 

الشمال ويأخذ إلى مدينة األزق ثم يستدير من األزق حتى يصير إلى الغرب وينتهي إلى الخليج الذي بين بحر نيطش وبحر 
   . مانيطش المتقدم ذآره

األزق مقابل مدينة الطامان المتقدمة الذآر من البر األخر ثم يمر جنوبًا ويمتد على سواحل القرم وهناك مدينة الكرش من بالد 
   . األتية الذآر في مكاتبة حاآمها فيمر إلى مدينة الكفا فرضة القرم

   . رم أيضًاويقابلها من البر األخر مدينة طرابزون المتقدمة الذآر ثم يمتد آذلك إلى مدينة صوادق وهي فرضة ببالد الق

ويقابلها من البر األخر مدينة سامسون المتقدمة الذآر ثم ياخذ في األنضمام جنوبًا ويعطف مشرقًا بحيث يكون للبر دخلة في 
   . البحر ويمتد على سواحل بالد البلغار إلى مدينة صاري آرمان من بالد البلغار وبينها وبين صلغات مدينة القرم خمسة أيام

لبر األخر مدينة سنوب المتقدمة الذآر ثم يأخذ في األتساع غربًا بميلة إلى الجنوب ويمتد آذلك إلى مدينة ويقابلها من ا
أقجاآرمان من بالد البلغار ثم يأخذ جنوبًا ويمتد على سواحل بالد القسطنطينية إلى بلدة صقجى وعندها يصب نهر طنا بطاء 

مجموع دجلة والفرات ثم يتضايق ويأخذ شرقًا حتى ينتهي إلى أول  مهملة مضمومة بعدها نون وألف وهو نهر عظيم بقدر
الخليج القسطنطيني المتقدم ذآره ثم يأخذ جنوبًا ويتقارب البران ويمتد آذلك إلى مقابل مدينة آربى المتقدمة الذآر ثم يمتد 

   . آذلك إلى مدينة القسطنطينية قاعدة ملك الروم اآلتي ذآرها في مكاتبة ملكها

   . لها من البر األخر قلعة الجرون المتقدمة الذآر ثم يمتد حتى يصب في بحر الروم حيث وقع األبتداءويقاب

وسيأتي الكالم على ضبط ما لم يضبط من البالد التي على ساحل هذا البحر المتقدمة الذآر مع ذآر صفاتها عند الكالم على 
   . مكاتبات ملوآها وحكامها إن شاء اهللا تعالى

نيطش المتقدم ذآره على القرب من الخليج القسطنطيني جزيرة مرمرا اآلتي ذآرها عند الكالم على مكاتبة ملكها في  وببحر
   . جملة ملوك الكفر إن شاء اهللا
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البحر الثاني الخارج من المحيط الشرقي إلى جهة الغرب وهو بحر يخرج عند أقصى بالد الصين الشرقية الجنوبية مما يلي 
على عرض ثالث عشرة درجة في الجنوب ويمتد غربًا بشمال على سواحل بالد الصين   : ء حيث ال عرض وقيلخط األستوا

   . الجنوبية ثم على المفاوز التي بين الصين والهند حتى ينتهي إلى جبال قامرون الفاصلة بين الصين والهند

ذآورة ويمتد على سواحل بالد الهند من الجنوب ويمر على ومدينة الملك بها في شرقيها ثم يجاوز قامرون الم  : قال ابن سعيد
سفالة الهند وهي سوفارة ويمتد حتى ينتهي إلى آخر الهند ثم يمتد على مفازة السند الفاصلة بينه وبين البحر ويمر حتى ينتهي 

   . إلى فم بحر فارس الخارج من هذا البحر إلى جهة الشمال على ما سيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

أول بالد اليمن ويمتد من شماليها على سواحل اليمن من جنوبيه حتى ينتهي   : ويجاوزه إلى بالد اليمن فيمر على ساحل مهرة
إلى مدينة عدن فرضة اليمن ثم يمر من عدن إلى الشمال بميلة إلى الغرب نحو مجرا حتى ينتهي إلى باب المندب وهو فرضٌة 

بميلة إلى الشمال اثني عشر ميًال ثم يعطف شماًال ويمتد على سواحل اليمن الغربية إلى  بين جبلين ويخرج منه ويمد غربًا
عالفقة فرضة مدينة زبيد ثم يمتد شماًال أيضًا إلى مدينة حلي من أطراف اليمن من جهة الحجاز وهي المعروفة بحلي ابن 

ثم يمتد شماًال إلى الجحفة ميقات األحرام ألهل  يعقوب ثم يمتد شماًال على ساحل الحجاز إلى جدة فرضٌة على بحر القلزم
مصر ثم يمتد شماًال بميلة إلى الغرب حتى يتصل بساحل ينبع ثم يأخذ بين الغرب والشمال حتى يجاوز مدين اآلتي ذآرها في 

الجنوب حتى آور مصر القديمة ويمتد شماًال بجنوب حتى يقارب أيلة اآلتي ذآرها في آور مصر القديمة أيضًا ثم يعطف إلى 
يجاوز أيلة المذآورة إلى مكان يعرف برأس أبي محمد ويكون للبر دخلة في البحر في جهة الجنوب ثم يعطف شماًال حتى 

ينتهي إلى فرضة الطور وهي مكان حط وإقالٍع لمراآب الديار المصرية وما يصل إليها من اليمن وغيرها ويمر في الشمال 
ن حط وإقالٍع للديار المصرية أيضًا وعنده ينتهي بر العرب ببحر القلزم ويبتديء بر حتى يصل إلى فرضة السويس وهي مكا

   . العجم

   . وهناك يقرب هذا البحر من بحر الروم على ما تقدم ذآره في الكالم على أصل هذا البحر

ينة القلزم التي ينسب إليها ثم من السويس يعطف إلى الجنوب على ساحل مصر ويمتد موازيًا لبالد الصعيد حتى ينتهي إلى مد
هذا البحر اآلتي ذآرها في الكالم على آور مصر القديمة ويقابلها من بر الحجاز أيلة ثم يأخذ عن القلزم جنوبًا بميلة إلى 

الشرق حتى يسامت فرضة الطور المتقدم ذآرها وتصير فرضة الطور بين أيلة والقلزم وغربي الدخلة المتقدم ذآرها ثم يمتد 
حتى ينتهي إلى القصير فرضة قوص ثم يتسع في جهتي الجنوب والشرق حتى يكون اتساعه تسعين ميًال وتسمى تلك آذلك 

القطعة المتسعة برآة الغرندل وهي التي أغرق اهللا فيها فرعون ثم يأخذ جنوبًا بميلة يسيرة إلى الغرب إلى عيذاب فرضة 
   . قوص أيضًا

المشرفة ثم يمتد في سمت الجنوب على سواحل بالد السودان حتى يصير عند سواآن  ويقابلها من بر الحجاز جدة فرضة مكة
من بالد البجاة ثم يمتد آذلك حتى يحيط بجزيرة دهلك وهي جزيرة قريبة من ساحل هذا البحر الغربي وأهلها من الحبشة 

   . المسلمين

   . يرى الرجل صاحبه من البر األخر ويقابلها من البر األخر جنوبي حلي ابن يعقوب وهناك يضيق البحر جتى

إنه بقدر رميتي سهم وترى جبال عدن من جبال المندب في وقت الصحو ثم يتجاوز باب المندب ويأخذ شرقًا وجنوبًا   : ويقال
   . ويتسع قليًال قليًال ويمر على بقية سواحل الحبشة حتى يمر بمدينة زيلع من بالد الحبشة من المسلمين

من بر اليمن وهي عن عدن في الغرب بميلة إلى الجنوب ثم يمر إلى مدينة مقدشو ثم يمتد آذلك حتى ينتهي إلى  ويقابلها عدن
   . خليج بربرا الخارج من بحر الهند في جانبه الجنوبي إلى ما سيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

ثم يمتد على سواحل بالد الواق واق على أماآن  ويتجاوز فم هذا الخليج ويمتد على سواحل بالد الزنج حتى ينتهي إلى آخرها
   . مجهولة حتى ينتهي إلى مبدئه من البحر المحيط الشرقي

   . على أنه في تقويم البلدان لم يتعرض لساحل هذا البحر الجنوبي فيما هو شرقي باب المندب لعدم تحققه
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أو باسم بعض البلدان التي عليه فيسمى فيما يقابل بالد واعلم أن هذا البحر يسمى في آل مكان باسم ما يسامته من البلدان 
بحر الهند وفيما دون باب   : بحر الصين وفيما يقابل بالد الهند إلى ما جاورها إلى بالد اليمن شرقي باب المندب  : الصين

لشرقي إلى القلزم ألفان وطول هذا البحر من طرف الصين ا  : قال في تقويم البلدان  : المندب إلى غايته في الشمال والغرب
وسبعمائة وثمانية وأربعون فرسخًا بالتقريب ومقتضى آالم ابن األثير في عجائب المخلوقات أن طوله أربعة األف وتسعمائة 

وستة وستون فرسخًا وثلثان فإنه قد ذآر أن طول بحر الصين والهند إلى باب المندب أربعة األف وخمسمائة فرسخ ثم ذآر أن 
   . لزم ألف وأربٍع مائة ميٍل وهي أربعمائة وستة وستون فرسخًا وثلثان وبين الكالمين بوٌنطول بحر الق

   . وآالم صاحب تقويم البلدان أقرب إلى الصواب فإنه استخرجه من تضريب الدرج واستخراج أميالها وفراسخها

م يعرف بذنب التمساح يتقارب بحر القلزم وبآخر بحر القلزم من الذراع األخذ إلى جهة السويس على ميٍل من مدينة القلز
   . وبحر الروم فيما بينه وبين الفرما حتى يكون بينهما نحو سبعين ميًال فيما ذآره ابن سعيد

وآان بعض الملوك قد حفره ليوصل ما بين القلزم وبحر الروم فلم يتأت له ذلك الرتفاع القلزم   : قال في الروض المعطار
   . هللا تعالى قد جعل بينهما حاجزًا آما ذآر تعالى في آابتهوانخفاض بحر الروم وا

ولما لم يتأت له ذلك احتفر خليجًا آخر مما يلي بالد تنيس ودمياط وجرى الماء فيه من بحر فكانت المراآب تدخل من   : قال
ر ثم ارتدم ذلك على طول بحر الروم إلى هذه القرية وتدخل من بحر القلزم إلى ذنب التمساح فيقرب ما في بحر إلى األخ

   . الدهر

وقد ذآر ابن سعيد أن عمرو بن العاص آان قد أراد أن يخرق بينهما من عند ذنب التمساح المتقدم ذآره فنهاه أمير المؤمنين 
   . إذن يتخطف الروم الحجاج  : عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وقال

بين هذين البحرين من أصل مصب النيل من بحر بالد الحبشة وذآر صاحب الروض المعطار أن الرشيد هم أن يوصل ما 
إن تم هذا تتخطف   : وأقاصي صعيد مصر فلم يتأت له قسمة ماء النيل فرام ذلك مما يلي بالد الفرما فقال له يحيى بن خالد

   . الناس من المسجد الحرام ومكة واحتج عليه بمنع عمر بن الخطاب عمرو بن العاص من ذلك فأمسك عنه

   . ويتفرع من البحر الهندي بحران عظيمان مشهوران وهما بحر فارس والخليج البربري

فأما بحر فارس فهو بحر ينبعث من بحر الهند المتقدم ذآره من شماليه ويمتد شماًال بميلة إلى الغرب مفازة السند الفاصلة بينه 
نواحي الهند ويخرج منه من آخر مكران خوٌر يمتد شرقًا وبين بحر الهند ثم على غربي بالد السند ثم على أرض مكران من 

وجنوبًا على ساحل مكران والسند حتى يصير السند غربيه ثم ينعطف آخره على ساحل بالد آرمان من شماليها حتى تعةد إلى 
ساحل آرمان أصل بحر فارس فيمتد شماًال حتى ينتهي إلى مدينة هرموز وينتهي إلى آخر آرمان فيخرج منه خور يمتد على 

من شماليها ثم يرجع من آخره على ساحل بالد فارس من جنوبيها حتى يتصل بأصل بحر فارس ويمتد شماًال ثم يعطف ويمتد 
مغربًا إلى حصن ابن عمارة من بالد فارس وقيل من بالد آرمان وهواليوم خراب ثم يمتد مغربًا في جبال منقطعة ومفاوز إلى 

لى سيف البحر بكسر السين وهو ساحل من سواحل فارس فيه مزارع وقرى مجتمعة ثم يمتد إلى مدينة سيراف ثم يمتد آذلك إ
جنابة من بالد فارس ثم يمتد إلى سينيز من بالد فارس وقيل من األهواز ثم يمتد إلى مدينة مهروبان من سواحل خوزستان 

يسيرة نحو الشمال إلى مدينة عبادان من أواخر  وقيل من سواحل فارس وهي فرضٌة أرجان وما واألها ثم يمتد مغربًا بميلة
بالد العراق من الشرق على القرب من البصرة عند مصب دجلة في هذا البحر ثم ينعطف ويمتد جنوبًا إلى آاظمة وهي جوٌن 

مدينة  على ساحل البحرين مما يلي البصرة على مسيرة يومين منها ثم يمتد إلى القطيف من بالد البحرين ثم يمتد آذلك إلى
عمان فرضة بالد البحرين وإليها تنتهي مراآب السند والهند والزنج ويخرج على القرب منها عن يمين المقلع من ساحلها في 

جهة الغرب بحٌر ببالد الشحر من اليمن أيضًا وإليها ينسب العنبر الشحري الطيب آما تقدم ذآره في النوع الخامس فيما يحتاج 
وبفم هذا البحر ثالثة أجبٍل يخشاها المسافرون يقال   : مر على سواحل مهرة من قال في تقويم البلدانإليه من نفيس الطيب ثم ي

   . ألحدها آسير والثاني عوير والثالث ليس فيه خير

   . وطول هذا البحر أربعمائة فرسخ وأربعون فرسخًا وعمقه ثمانون باعًا  : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات
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يج البربري فهو ينبعث من بحر الهند المتقدم ذآره في جنوبي جبل المندب المتقدم الذآر ويمتد في جنوبي بالد الحبشة وأما الخل
ويأخذ غربًا حتى ينتهي إلى مدينة بربرا بباءين موحدتين مفتوحتين وراءين مهملتين األولى منهما ساآنة وهي قاعدة الزغاوة 

   . جًة والعرض ست درج ونصفمن السودان حيث الطول ثمان وستون در

   . وطوله من المشرق إلى المغرب نحو خمسمائة ميٍل  : قال في تقويم البلدان

يرآب فيه إلى جزيرة قنبلو ويقال قنبلة وهي جزيرة   : وموجه آالجبال الشواهق ولكنه ال ينكسر قال  : قال الشريف األدريسي
   . للزنج في هذا البحر

   . ولها اثنتان وخمسون درجة وعرضها في الجنوب ثالث درجوط  : قال في القانون

   . وأهلها مسلمون  : قال األدريسي

البحر الثالث المعروف ببحر برديل بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وآسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت 
   . والم في األخر

أيضًا وهو بحر يخرج من شمالي األندلس ويأخذ شرقًا إلى خلف جبل األبواب الفاصل  ويقال له بحر برطانية  : قال ابن سعيد
بين األندلس واألرض الكبيرة ويقرب طرفه الشرقي حتى يبقى بينه وبين بحر الروم المتقدم ذآره أربعون ميًال وهناك مدينة 

   . برديل التي يضاف البحر إليها

طار األرض ما ليس له اتصال بالبحر المحيط وهو بحر الخزر بفتح الخاء والزاي الضرب الثاني من البحار المنبثة في أق
المعجمتين وراء مهملة في األخر ويسمى بحر جرجان لوقوع مدينة جرجان على ساحله وبحر طبرستان لوقوع ناحية 

   . طبرستان على ساحله أيضًا وهذا البحر ملٌح منفرد عن البحار ال اتصال له بغيره البتة

   . إنه متصل ببحر نيطش من تحت األرض  : وهو مظلم القعر ويقال  : ال ابن حوقلق

وهو مدور   : وهو غلط ال أصل له ولم أدر من أين أخذه قائله أمن طريق الحس أم من قال الشريف األدريسي  : قال المسعودي
والديلم وعلى جانبه الشرقي بالد جرجان والمفازة الشكل إلى الطول وقيل مثلث الشكل آالقلع وعلى ساحله الجنوبي بالد الجيل 

التي بين جرجان وخوارزم وعلى جانبه الشمالي بالد الترك والخزر وجبال سياه آوه وعلى جانبه الغربي بالد إيالق وجبال 
ون درجة الفتيق وابتداؤه من جهة الغرب عند مدينة باب الحديد المعروف بباب األبواب من بالد أران حيث الطول ست وست

والعرض نحو إحدى وأربعين درجة على القرب من دربند شروان ثم يمتد جنوبًا من باب الحديد أحدًا وخمسين فرسخًا وهناك 
مصب نهر الكرفيه ثم يمتد مشرقًا بانحراف إلى الجنوب ستة عشر فرسخًا فيمر على أراضي موقان من عمل أردبيل من 

بلغ غايته في الجنوب حيث العرض سبع وثالثون درجة قبالة مدينة آمل قصبة طبرستان أذربيجان ثم يمتد جنوبًا وشرقًا حتى ت
ثم ينعطف ويمتد شرقًا حتى يجاوز بالد الجيل إل مدينة آبسكون وهي فرضة جرجان ثم يمتد إلى نهايته في الشرق حيث 

من ساحله ثم ينعطف ويمتد شماًال  الطول ثمانون درجًة والعرض نحو أربعين عند مدينة جرجان وهي في الشرق منه قريبة
وغربًا حتى يبلغ نهايته في الشمال حيث العرض نحو خمسين درجة والطول تسع وسبعون درجة وفي شماليه وغربيه يصب 

   . نهر إتل الذي عليه مدينة السراي قاعدة مملكة أزبك اآلتي ذآرها في مكاتبة قانهم إن شاء اهللا تعالى

   

  ب األول من المقالة الثانية في آيفية استخراج جهات البلدان واألبعاد الواقعة بينهاالفصل الثالث من البا

وفيه طرفان الطرف األول في آيفية استخراج جهات البلدان إذا آنت في بلد وأردت أن تعرف جهة بلد آخر عن البلد الذي 
ه وعرضه وطول البلد األخر وعرضه وتقابل بين أنت فيه فالذي أطلقه آثير من المصنفين أنك تعرف طول البلد الذي أنت في

الطولين وبين العرضين فإن آان ذلك البلد أعرض من بلدك مع مساواته له في الطول فهو عنك في جهة الجنوب وإن آان 
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أطول من بلدك مع مساواته له في العرض فهو عنك في جهة الشرق وإن آان أقل طوًال مع مساواته في العرض فهو عنك في 
   . الغرب جهة

   . وإن آان أطول وأعرض من بلدك فهو عنك بين الشرق والشمال

   . وإن آان أقل طوًال وعرضًا فهو عنك بين المغرب والجنوب

   . وإن آان أقل طوًال وأآثر عرضًا فهو عنك بين الجنوب والشمال

   . وإن آان أآثر طوًال وأقل عرضًا فهو عنك بين الشرق والجنوب

المحققون من علماء الهيئة أن البلد إذا آان أطول من بلدك مع مساواته له في العرض يكون عنك في جهة الشرق والذي ذآره 
   . بميلة إلى الشمال وإذا آان أقل طوًال مع مساواته له في العرض يكون في جهة الغرب بميلة إلى الشمال أيضًا

ى ما تقدم إال أن يقل بينهما بأن يكون أقل من درجة فإنه يحتمل أن وإذا آان أقل طوًال وعرضًا يكون بين المغرب والجنوب عل
يكون آذلك وأن يكون على وسط المغرب وإذا آان أقل طوًال وأآثر عرضًا فإنه يكون بين المشرق والمغرب على ما تقدم إال 

   . أن يقل بينهما فيحتمل أن يكون آذلك وأن يكون على وسط المشرق

األبعاد الواقعة بين البلدان قد تقدم أن األطول والعروض في األمكنة والبلدان تعتبر بالدرج والدقائق  الطرف الثاني في معرفة
وأن الدرجة مقسومة بستين دقيقة ثم الذي حققه القدماء آبطليموس صاحب المجسطي وغيره تقدير الدرجة بستة وستين ميًال 

قع ألصحاب الرصد المأموني مما يخالف ذلك بنقص عشر درج مما ال وثلثي ميل وبه أخذ أآثر المتأخرين وعليه العمل وما و
   . تعويل عليه

وقد نقل عالء الدين بن الشاطر من المتأخرين في زيجه عن القدماء أنهم قدروا الدرجة بالتقريب بعشرين فرسخًا وبستين ميًال 
   . وبمائتي ألٍف وأربعين ألف ذراع وبخمسة برٍد وبمسير يومين

افعي رضي اهللا عنه ذلك بسير يومين باأليام المعتدلة دون لياليهما وقدر السير بالسير المعتدل وتقدير الدرجة آما بين وقدر الش
   . الفسطاط ودمياط فإن عرض دمياط يزيد على عرض الفسطاط بدرجة وآسر يسير على ما سيأتي ذآره

أن يكون ذلك البلد  - الحالة األولى   : لخط المستقيم فلك حالتانفإن أردت أن تعرف آم بين البلد الذي أنت فيه وبين بلد آخر ا
على سمت بلدك الذي أنت فيه في الطول أو العرض فانظر آم درجة بينهما بالزيادة والنقص فاضربه في ست وستين وهو ما 

بره بما شئت من المراحل لكل درجة من األميال فما خرج من الضرب فهو بعد ما بينهما من األميال على الخط المستقيم فاعت
   . والفراسخ والبرد على ما تقدم بيانه

إال يكون ذلك البلد على سمت بلدك الذي أنت فيه فطريقك أن تقابل بين عرض بلدك وطوله وبينعرض البلد  -الحالة الثانية 
العرضين على األخر  األخر وطوله وتنظر آم فضل ما بين الطولين وبين العرضين وهو ما يزيده أحد الطولين أو أحد

فتضرب آًال من فضل الطولين وفضل العرضين في مثله وتجمع الحاصل من الضربين فما آان خذ جذره وهو القدر الذي إذا 
ضربته في مثله حصل عنه ذلك العدد فما بلغ مقدار ما بين بلدك والبلد األخر من الدرج فاضربه في ست وستين وثلثين على 

   . ميال فاعتبره بما شئت من المراحل والفراسخ والبرد عل ما تقدمما تقدم فما بلغ فهو أ

أن الفسطاط طوله خمس وخمسون درجة وعرضه ثالثون درجة ودمشق طولها ستون درجة وعرضها ثالث  -مثال ذلك 
وثالثون درجة ونصف درجة ففضل ما بين طوليهما خمس درج وفضل ما بين عرضيهما ثالث درج ونصف درجة فتضرب 

ل ما بين الطولين وهو خمس درج في مثله يبلغ خمسًا وعشرين وتضرب فضل ما بين العرضين وهو ثالث ونصف في فض
مثله يبلغ اثني عشر وربعًا فتجمع ما حصل من الضربين وهو خمس وعشرون واثنا عشر وربع ويكون سبعًا وثالثين وربعًا 

سطاط ودمشق من الدرج فاضربه في ست وستين وثلثين وهي ما فخذ جذرها يكون ستًا ونصف سدٍس تقريبًا وهو ما بين الف



 

457 
 

للدرجة الواحدة من األميال يكن أربعمائة وخمسة أميال وثلث سدس ميٍل فإذا اعتبرت آل أربعة وعشرين ميًال بمرحلة على ما 
   . تقدم آانت سبع عشرة مرحلًة تقريبًا وهو القدر الذي بين الفسطاط ودمشق على الخط المستقيم

ما الطرق المسولكة إلى البلدان على التعاريج بسبب البحار والجبال واألودية وغيرها فإنها وقد ذآر أبو الريحان البيروني في أ
   . أن زيادة التعريج على األستواء يكون بقدر الخمس تقريبًا  : آتابه القانون

   . ر السائر خمسين ميًالفإذا آان بين البلدين أربعون ميًال على الخط المستقيم آانت بحسب سي

وفيه نظر لطول بعض التعاريج على بعض في الزيادة بالبحار والجبال عن الخط المستقيم على ما هو مشاهد في األسفار   : قلت
اللهم إال أن يريد الغالب آما تقدم بين الفسطاط ودمشق فقد مر أن بينهما على الخط مستقيم سبع عشرة مرحلة بالتقريب فإذا 

   . إليها مثل خمسها وهو ثالثة وخمسان آانت عشرين مرحلة وهو القدر المعتاد في سيرها بالسير المعتدل أضيف

واعلم أن طول البلدان وعروضها قد وقع في الكتب المصنفة فيها آكتاب األطوال المنسوب للفرس ورسم المعمور المترجم 
   . آثير وتباين فاحشللمأمون من اللغة اليونانية والزيجات وغير ذلك اختالف 

ولم يتهيأ لي تصحيح جميعها وقد صححت ما   : وممن صرح بذآر ذلك أبو الريحان البيروني في آتابه القانون فقال عند ذآرها
   . أمكن منها

   . إال أن معرفة ذلك بالتقريب خير من الجهل بالكلية  : قال في تقويم البلدان

في ذآر في القديم والحديث وما انطوت عليه الخالفة من الممالك في القديم وما آانت عليه من الترتيب وما هي عليه اآلن الباب الثاني من المقالة الثانية     

 وفيه فصالن 

  الفصل األول في ذآر الخالفة ومن وليها من الخلفاء الخالفة  

يين بمصر وخلفاء بني أمية باألندلس أما الخالفة والخلفاء من خلفاء بني أمية بالشام وخلفاء بني العباس بالعراق وخلفاء الفاطم
فسيأتي في المقالة الخامسة في الكالم على الواليات أن المراد بها خالفة النبي صلى اهللا عليه وسلم بعده في أمته ولذلك آان 

ز أن يقال في الخليفة خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن الراجح أنه ال يجو  : يقال ألبي بكر الصديق رضي اهللا عنه
   . خليفة اهللا إلى تمام القول فيما سيأتي ذآره هناك إن شاء اهللا تعالى

  " أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه   "   : الطبقة األولى الخلفاء من الصحابة وأولهم  : وأما من وليها من الخلفاء فعلى أربع طبقات
لى اهللا عليه وسلم على ما سيأتي ذآره في الكالم على البيعات من المقالة بويع بالخالفة في اليوم الذي مات فيه النبي ص

   . الخامسة إن شاء اهللا تعالى

وبقي حتى توفي لتسع ليال بقين من جمادى األخرة سنة ثالث عشرة من الهجرة ودفن مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في 
   . حجرة عائشة رضي اهللا عنها

ب رضي اهللا عنه في اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضي اهللا عنه بعد أن عهد له بالخالفة وتوفي وبويع بعده عمر بن الخطا
غالم المغيرة بن شعبة ودفن مع النبي صلى اهللا عليه   : يوم السبت سلخ ذي الحجة الحرام سنة ثالث وعشرين بطعنة أبي لؤلؤة

   . وسلم وأبي بكر الصديق رضي اهللا عنه

ففتحت دمشق على يد خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وتبعها في الفتح سائر بالد الشام   : مصاروفي أيامه فتحت األ
ففتحت بيسان وطبرية وقيسارية وفلسطين وعسقالن وبعلبك وحمص وحلب وقنسرين وانطاآية وسار إلى بيت المقدس في 

   . خالل ذلك ففتحه صلحًا
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   . رقة وحران والموصل ونصيبين وآمد والرهاال  : وفتح من بالد الجزيرة الفراتية

القادسية والمدائن على يد سعد بن أبي وقاٍص وزال ملك الفرس وانهزم ملكهم يزدجرد إلى فرغانة من بالد   : وفتح من العراق
   . الترك

   . وفتحت أيضًا آور دجلة واألبلة على يد عتبة بن غزوان

   . شعريوفتحت آور األهواز على يد أبي موسى األ

   . وفتحت نهاوند وإصطخر وأصبهان وتستر والسوس وأذربيجان وبعض أعمال خراسان

   . وفتحت مصر واألسكندرية وأنطابلس وهي برقة وطرابلس الغرب على يد عمرو بن العاص

ينة لثمان عشرة ليلة وبويع بالخالفة بعده عثمان بن عفان رضي اهللا عنه لثالث بقين من المحرم سنة أربع وعشرين وقتل بالمد
   . خلت من ذي الحجة سنة خمس وثالثين وقيل يوم األضحى وقيل غير ذلك

وبويع بالخالفة بعده علي آرم اهللا وجهه يوم قتل عثمان وقتل لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين من الهجرة 
   . بالعراق ودفن بالنجف على الصحيح المشهور

لحسن بالكوفة من العراق يوم قتل أبيه وسلم األمر لمعاوية لخمس بقين من ربيع األول سنة إحدى وبويع بالخالفة البنه ا
وأربعين وقيل في ربيع األخر وقيل في جمادى األولى ولحق بالمدينة فأقام الطبقة الثانية خلفاء بني أمية أولهم معاوية بن أبي 

رضي اهللا عنه واستمر بها إلى أن سلم الحسن إليه األمر فاستقل سفيان آان أميرًا على الشام في خالفة عمر بن الخطاب 
بالخالفة وبقي حتى توفي بدمشق مستهل رجب الفرد سنة ستين من الهجرة وقيل في النصف من رجب وهو أول من رتب 

   . أمور الملك في األسالم

ستين وتوفي ألربع عشرة ليلة خلت من ربيع  وقام باألمر بعده ابنه يزيد بالعهد من أبيه وبويع له بعد وفاته في رجب سنة
   . األول سنة أربع وستين

وقام باألمر بعده ابنه معاوية وبويع له بالخالفة في النصف من شهر ربيع األخر سنة أربع وستين فأقام بالخالفة أربعين يومًا 
   . وقيل ثالثة أشهر وقيل عشرين يومًا

له بالخالفة بالجابية في رجب سنة أربع وستين ثم جددت له البيعة في ذي القعدة من  وقام باألمر بعده مروان بن الحكم وبويع
   . السنة المذآورة وتوفي بالطاعون بدمشق في شهر رمضان سنة خمس وستين

لوليد وقام باألمر بعده ابنه عبد الملك بالعهد من أبيه وبويع له بالخالفة في الثالث من شهر رمضان وقام باألمر بعده ابنه ا
   . بالعهد من أبيه وبويع له بالخالفة يوم موت أبيه وتوفي بدمشق في منتصف جمادى األخرة سنة ست وتسعين

وقام باألمر بعده أخوه سليمان بن عبد الملك وبويع له يوم موت أخيه الوليد وآان أبوه قد عهد أن يكون هو الخليفة بعد أخيه 
   . سنة تسع وتسعين الوليد وتوفي بدابق لعشر خلون من صغفر

وقام باألمر بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز بعهد له وبويع له بالخالفة يوم موته وتوفي بخناصرة لخمس وقيل لست بقين 
   . من رجب سنة إحدى ومائة

  : العزيز وقيلوقام باألمر بعده يزيد بن عبد الملك بن مروان بعهد من أخيه سليمان أن يكون له األمر من بعد عمر بن عبد 
بعهد من أبيه أن يكون له األمر بعد أخيه سليمان ولكنه سلم البن عمه عمر وبويع له يوم موت عمر وتوفي بجوالن لخمس 

   . بقين من شعبان سنة خمس ومائة
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لست خلون من  وقام باألمر بعده أخوه هشام بن عبد الملك بعهد من أخيه يزيد بويع له بالخالفة في يوم موته وتوفي بالرصافة
   . ربيع األول سنة خمس وعشرين ومائة

وقام باألمر بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك بويع له بالخالفة لثالث خلون من ربيع األخر سنة خمس وعشرين ومائة وقيل 
   . لليلتين بقيتا من جمادى األخرة سنة ست وعشرين

بذلك لنقصه الجند ما آان زادهم يزيد بويع وقام باألمر بعده أخوه إبراهيم  وقام باألمر بعده ابنه يزيد المعروف بالناقص سمي
   . بن الوليد بويع له بالخالفة بعد وفاة أخيه في ذي الحجة المذآور فمكث أربعة أشهر وقيل أربعين يومًا ثم خلع نفسه

الوليد األمر إليه وفي أيامه ظهرت دعوة بني وقام باألمر بعده مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الجعدي بتسليم إبراهيم بن 
   . العباس وقصدته جيوشهم فهرب إلى مصر فأدرك وقتل بقرية يقال لها بوصير من الفيوم وبزواله زالت دولة بني أمية

د اهللا بن الطبقة الثالثة خلفاء بني العباس بالعراق وأول من قام باألمر منهم بعد خلفاء بني أمية السفاح وهو أبو العباس عب
محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس عم النبي صلى اهللا عليه وسلم بويع له بالخالفة بالكوفة لثالث عشرة ليلة خلت من ربيع 

   . األخر سنة اثنتين وثالثين ومائة وتوفي باألنبار لثالث عشرة خلت من ذي الحجة سنة ست وثالثين ومائة

جعفر عبد اهللا بويع له بالخالفة يوم موت أخيه السفاح وتوفي بطريق مكة وهو محرم  وقام باألمر بعده أخوه المنصور أبو
   . بالحج سنة ثماٍن وخمسين ومائة ودفن بالحجون

وقام باألمر بعده ابنه المهدي أبو عبد اهللا محمد بويع له بالخالفة يوم مات أبوه بطريق مكة وهو وقام باألمر بعده ابنه الهادي 
بويع له بعده أبيه يوم موته وهو غائب فسار إلى بغداد ودخلها بعد عشرين يومًا وتوفي ألربع عشرة ليلة  أبو محمد موسى

   . خلت من ربيع األول سنة سبعين ومائة

وقام باألمر بعده الرشيد أبو محمد هرون بن المهدي بويع له بالخالفة ليلة مات أخوه الهادي وتوفي ليلة السبت لثالث خلون 
   . ى األخرة سنة ثالث وتسعين ومائةمن جماد

وقام باألمر بعده ابنه األمين أبو عبد اهللا محمد ويقال أبو موسى ويقال أبو العباس بالعهد من أبيه هرون الرشيد وبويع له 
. صبيحة الليلة التي توفي فيها أبوه الرشيد وقتل لخمس بقين من المحرم سنة ثمان تسعين ومائة    

أخوه المأمون أبو العباس ويقال أبو جعفر عبد اهللا بالعهد له من أبيه الرشيد أن يكون له األمر بعد أخيه األمين  وقام باألمر بعده
وبويع له بالخالفة يوم قتل أخيه األمين ببغداد وهو غائب وبويع له البيعة العامة لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين 

   . رجب وقيل لثمان خلون منه سنة ثماني عشرة ومائتين ودفن بطرسوس ومائة وتوفي بأرض الروم لليلة بقيت من

وقام باألمر بعده أخوه المعتصم باهللا أبو إسحاق محمد بن هرون الرشيد بويع له بالخالفة يوم موت أخيه المأمون وهو يومئذ 
ماني عشرة ليلة مضت من ربيع بطرسوس فسار إلى بغداد فدخلها مستهل رمضان سنة ثماني عشر ومائتين وتوفي بسامرا لث

   . األول سنة سبع وعشرين ومائتين

وقام باألمر بعده ابنه الواثق باهللا أبو جعفر هرون بويع له بالخالفة يوم موت أبيه وتوفي بسر من رأى لسًت بقين من ذي 
   . الحجة سنة اثنتين وثالثين ومائتين

ل جعفر بويع له بالخالفة يوم موت أخيه الواثق وقتل لثالث خلون من شوال وقام باألمر بعده أخوه المتوآل على اهللا أبو الفض
   . سنة سبع وأربعين ومائتين

وقام باألمر بعده ابنه المستنصر باهللا أبو جعفر محمد بويع له بالخالفة صبيحة قتل أبيه المتوآل وتوفي بسامرا لثالث خلون 
   . ة ثمان وأربعين ومائتينمن ربيع األخر وقيل لخمس خلون من ربيع األول سن
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وقام باألمر بعده المستعين باهللا أبو العباس أحمد بن المعتصم باهللا المتقدم ذآره بويع له بالخالفة في اليوم الثاني من موت 
المستنصر وخلع نفسه ألربع خلون من ربيع األخر سنة ثمان وأربعين ومائتين وجهز إلى واسط فقتل بها في آخر رمضان من 

   . نة المذآورةالس

وقام باألمر بعده المعتز باهللا أبو عبد اهللا محمد وقيل أبو الزبير بن المتوآل على اهللا المتقدم ذآره بويع له ببغداد حين خلع 
   . المستعين نفسه وبايعه المستعين فيمن بايع وخلع لثالث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين ثم قتل بعد ذلك

ه المهتدي باهللا أبو عبد اهللا ويقال أبو جعفر محمد بن الواثق باهللا المتقدم ذآره بويع له بالخالفة بعد ليلتين من وقام باألمر بعد
خلع المعتز باهللا وقتل ألربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين وآان يقال هو في بني العباس مثل عمر بن 

   . عبد العزيز في بني أمية

بعده المعتمد على اهللا أبو العباس ويقال أبو جعفر أحمد بن جعفر المتوآل المتقدم ذآره بويع له بالخالفة يوم قتل  وقام باألمر
   . المهتدي باهللا وتوفي إلحدى عشر ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين

توآل بويع له بالخالفة يوم قتل المعتمد على اهللا وقام باألمر بعده المعتضد باهللا أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة ابن جعفر الم
   . وتوفي ببغداد لسبع قيل لثمان بقين من شهر ربيع األخر سنة تسع وثمانين ومائتين

وقام باألمر بعده ابنه المكتفي باهللا أبو محمد علي بويع له بالخالفة يوم موت أبيه المعتضد وهو غائب بالرقة وآتب إليه بذلك 
على من عنده وسار إلى بغداد فدخلها لثمان خلون من جمادى األولى من سنته وتوفي ببغداد لثالث عشرة ليلة فأخذ البيعة 

   . وقيل لثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين

ين من ربيع األول سنة ست وقام باألمر بعده أخوه المقتدر باهللا أبو الفضل جعفر بن المعتضد باهللا المتقدم ذآره وخلع لعشر بق
   . وتسعين ومائتين

وبويع المرتضى باهللا أبو محمد عبد اهللا بن المعتز فأقام يومًا وليلة ثم اضطرب عليه األمر فاختفى وعاد األمر إلى المقتدر 
ثم خلع المقتدر باهللا  فظفر بابن المعتز فصادره ثم أخرج من دار السلطان ميتًا لليلتين خلتا من ربيع األخر من السنة المذآورة

نفسه وبويع بالخالفة أخوه القاهر باهللا أبو منصور محمد بن المعتضد فأقام يومين ثم عاد األمر إلى المقتدر باهللا وبقي حتى قتل 
   . لثالث خلون من شوال سنة عشرين وثلثمائة

ة عشرين وثلثمائة ثم خلع وسملت عيناه لست خلون وقام باألمر بعده أخوه القاهر باهللا المتقدم ذآره لليلتين بقيتا من شوال سن
   . من جمادى األولى سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة

وقام باألمر بعده ابن أخيه الراضي باهللا أبو العباس أحمد بن المقتدر باهللا المتقدم ذآره وتوفي لست عشرة ليلة خلت من ربيع 
   . األول سنة تسع وعشرين وثلثمائة

عده أخوه المتقي باهللا أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر باهللا المتقدم ذآره بويع له بالخالفة لعشر بقين من ربيع األول وقام باألمر ب
   . سنة تسع وعشرين وثلثمائة وخلع وسملت عيناه لعشر بقين من صفر سنة ثالث وثالثين وثلثمائة

 بن المكتفي باهللا المتقدم ذآره بويع له بالخالفة يوم خلع المتقي باهللا وقام باألمر بعده ابن عمه المستكفي باهللا أبو القاسم عبد اهللا
بمشارآته له ثم خلع وسملت عيناه في جمادى األخرة سنة وقام باألمر بعده ابن عمه المطيع هللا أبو القاسم ويقال أبو العباس 

وخلع نفسه منها للعجز بالمرض في الثالث عشر من الفضل بن المقتدر باهللا المتقدم ذآره بويع له بالخالفة يوم خلع المستكفي 
   . ذي القعدة سنة ثالث وستين وثلثمائة

وولي الخالفة بعده ابنه الطئع هللا أبو بكر عبد الكريم بويع له بالخالفة يوم خلع أبيه المطيع هللا وقبض عليه الثنتي عشرة ليلة 
   . بقيت من شعبان سنة إحدى وثمانين وثلثمائة فخلع نفسه



 

461 
 

وقام باألمر بعده القادر باهللا أبو العباس أحمد بن إسحاق بويع له بالخالفة يوم خلع الطائع وآان غائبًا بالبطائح فأحضر وجددت 
   . له البيعة ببغداد في شهر رمضان من السنة المذآورة وتوفي حادي عشر ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة

مر اهللا أبو جعفر عبد اهللا بالعهد من أبيه وجددت له البيعة بعد موت أبيه توفي ثالث عشر شعبان وقام باألمر بعده ابنه القائم بأ
   . سنة سبع وستين وأربعمائة

وقام باألمر بعده ابن ابنه المتقدم بأمر اهللا عبد اهللا بن ذخيرة الدين محمد بن القائم بأمر اهللا المتقدم ذآره وتوفي فجأة في 
   . المحرم سنة سبع وثمانين وأربعمائة الخامس والعشرين من

وقام باألمر بعده ابنه المستظهر باهللا أبو العباس أحمد بويع له بالخالفة بعد وفاة أبيه وتوفي سادس عشر ربيع األخر سنة اثنتي 
   . عشرة وخمسمائة

بيه المستظهر وقتل في قتال الباطنية سابع وقام باألمر بعده ابنه المسترشد باهللا أبو منصور الفضل بويع له بالخالفة بعد وفاة أ
   . عشر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة

وقام باألمر بعده ابنه الراشد باهللا أبو جعفر المنصور بالعهد من أبيه وجددت له البيعة يوم قتله وخلع في منتصف ذي القعدة 
   . سنة ثالثين وخمسمائة

أبو عبد اهللا محمد بن المستظهر المتقدم ذآره بويع بالخالفة يوم خلع الراشد باهللا وتوفي ثاني  وقام باألمر بعده المقتفي ألمر اهللا
   . ربيع األول سنة خمس وخمسين وخمسمائة

وقام باألمر بعده ابنه المستنجد باهللا أبو المظفر يوسف بويع له بالخالفة يوم وفاة أبيه المقتفي وتوفي تاسع ربيع األخر سنة 
   . وخمسمائةست وستين 

وقام باألمر بعده ابنه المستضيء باهللا أبو محمد الحسن بويع له بالخالفة يوم وفاة أبيه المستنجد من أقاربه بيعة خاصة وفي 
   . عشره بيعًة عامة وتوفي ثاني ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمسمائة

بالخالفة يوم موت أبيه المستضيء وتوفي أول شوال سنة  وقام باألمر بعده ابنه الناصر لدين اهللا أبو العباس أحمد بويع له
   . اثنتين وعشرين وستمائة

وقام باألمر بعده ابنه الظاهر بأمر اهللا أبو نصر محمد بويع له بالخالفة يوم موت أبيه الظاهر وقام باألمر بعده ابنه المستعصم 
نصر باهللا وقتله هوالآو ملك التتار في العشرين من المحرم سنة باهللا أبو أحمد عبد اهللا بويع له بالخالفة يوم موت أبيه المست

   . ست وخمسين وستمائة

وبقتله انقرضت الخالفة العباسية من بغداد وهو الثامن والثالثون من خلفاء بني العباس ببغداد إذا عدت خالفة ابن المعتز 
   . وحسبت خالفة القاهر أوًال وثانيًا خالفة واحدًا

عة خلفاء بني العباس بالديار المصرية من بقايا بني العباس وأول من قام بأمر الخالفة بها المستنصر باهللا أبو الطبقة الراب
القاسم أحمد بن الظاهر باهللا أبي نصر محمد المتقدم ذآره وذلك أنه لما قتل التتر المستعصم المتقدم ذآره وبقيت الخالفة 

ماعة من عرب الحجاز إلى مصر في رجب سنة تسع وخمسين وستمائة أيام شاغرًة نحوًا من ثالث سنين ونصف ثم قدم ج
الظاهر بيبرس ومعهم المستنصر المذآور وذآروا أنه خرج من دار الخالفة ببغداد لما ملكها التتر فعقد له الملك الظاهر 

قضاة تاج الدين ابن بنت األعز مجلسًا حضره جماعة من العلماء منهم الشيخ عز الدين بن عبد السالم شيخ الشافعية وقاضي ال
الشافعي وهو يومئذ قاض بالديار المصرية بمفرده وشهد أولئك العرب بنسبه ثم شهد جماعة من الشهود على شهادتهم يحكم 

األستفاضة وأثبت ابن بنت األعز نسبه ثم بايعه الملك الظاهر بالخالفة وأهل الحل والعقد واهتم الملك الظاهر بأمره واستخدم 
عسكرًا عظيمًا وتوجه الملك الظاهر إلى الشام وهو صحبته فجهزه من هناك بعسكره إلى بغداد طمعًا أن يستولي عليها له 
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وينتزعها من التتار فخرج إليه التتار قبل أن يصل بغداد فقتلوه وقتلوا غالب عسكره في العشر األول من المحرم سنة ستين 
   . خليفة لقب بلقب خليفة قبله وآانوا قبل ذلك يلقبون بألقاب مرتجلة وستمائة فكانت خالفته دون السنة وهو أول

وقام باألمر بعده الحاآم بأمر اهللا أبو العباس أحمد بن حسين بن أبي بكر ابن األمير أبي علي القبي ابن األمير حسن بن الراشد 
   . باهللا أبي جعفر المنصور المتقدم ذآره في الخلفاء ببغداد

تسع وخمسين وستمائة وهو ابن خمس عشرة سنة في سلطنة الظاهر بيبرس وقيل أن الظاهر بعث من أحضره قدم مصر سنة 
   . إليه من بغداد وجلس له مجلسًا عامًا أثبت فيه نسبه وبايعه بالخالفة في سنة ست وستين وستمائة

   . لخروجوأشرآه معه في الدعاء في الخطبة على المنابر إال أنه منعه التصرف والدخول وا

ولم يزل آذلك إلى أن ولي السلطنة الملك األشرف خليل بن المنصور قالوون فأسكنه بالكبش بخط الجامع الطولوني فكان 
يخطب أيام الجمعة في جامع القلعة ويصلي ولم يطلق تصرفه إلى أن تسلطن المنصور الجين فأباح له التصرف حيث شاء 

ر سنة إحدى وقام باألمر بعده ابنه المستكفي باهللا أبو الربيع سليمان بالعهد من أبيه وأرآبه معه في الميادين وتوفي في شهو
الحاآم وبويع له بالخالفة يوم موت أبيه واستقر على ما آان عليه أبوه من الرآوب والنزول ورآوب الميادين مع السلطان إلى 

ة الثانية بعد خلع الملك المظفر بيبرس الجاشنكير في شهور أن أعيد السلطان الملك الناصر محمد ابن قالوون إلى السلطنة المر
سنة تسع وسبعمائة فحصل عند السلطان منه وحشة فجهزه إلى قوٍص ليقيم بها وبقي بقوص حتى توفي في سنة أربعين 

   . وسبعمائة

دًا بمدينة قوص ودعي له على وولي الخالفة بعده ابنه المستعصم باهللا أبو العباس أحمد بعهد من أبيه المستكفي بأربعين شاه
   . المنابر في العشر األخير من شوال سنة أربعين وسبعمائة

ثم خلعه الناصر محمد بن قالوون وبايع بالخالفة الواثق باهللا أبا إسحاق إبراهيم بن الحاآم بأمر اهللا المتقدم ذآره وأمر بأن 
   . ى ذلكيدعى له على المنابر وتحمل له راية الخالفة فجرى األمر عل

   . وآان قد هم بمبايعته بعد موت المستكفي فلم يتم له

فلما توفي الملك الناصر في العشرين من ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة أعيد المستعصم باهللا أحمد المتقدم ذآره إلى 
   . ةالخالفة بعد خلع الواثق إبراهيم وبقي حتى توفي رابع شعبان سنة ثمان وأربعين وسبعمائ

ثم ولي الخالفة بعده أخوه المعتضد باهللا أبو الفتح أبو بكر بن المستكفي باهللا أبي الربيع سليمان سابع عشر شعبان سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة وتوفي عاشر جمادى األولى سنة ثالث وستين وولي الخالفة بعده ابنه المتوآل على اهللا أبو عبد اهللا محمد 

متقدم ذآره بالعهد من أبيه المعتضد واستقر له األمر بعد وفاة أبيه يوم الخميس ثاني عشر جمادى األولى بن المعتضد باهللا ال
سنة ثالث وستين وسبعمائة وبقي حتى خلعه األمير أيبك أتابك العساآر في سلطنة الملك المنصور علي بن األشرف شعبان بن 

   . حسين

   . يى زآريا بن الواثق إبراهيم المتقدم ذآره فأقام في الخالفة دون ثالثة أشهروولي الخالفة مكانه المستعصم باهللا أبو يح

ثم أعيد المتوآل على اهللا محمد بن أبي بكر إلى الخالفة ثانيًا في أواخر المحرم أو أوائل صفر سنة تسع وسبعين وسبعمائة 
   . جب سنة خمس وثمانين وسبعمائةواستمر حتى قبض عليه الظاهر برقوق واعتقله بقلعة الجبل في مستهل شهر ر

وولي الخالفة مكانه الواثق باهللا أبو حفص عمر بن الواثق باهللا إبراهيم المتقدم ذآره فبقي حتى توفي في العشر األول من 
على شوال سنة ثمان وثمانين وسبعمائة فأعاد الظاهر برقوق المستعصم باله زآريا المتقدم ذآره ثانيًا إلى الخالفة والمتوآل 

   . اهللا في األعتقال والناس ال يرون في آل ذلك الخليفة غيره
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ثم عن للملك الظاهر برقوق بعد ذلك فأطلق المتوآل على اهللا من األعتقال وأآرمه وأحسن إليه في ثاني جمادى األولى سنة 
الفضل العباس ولقب المستعين  إحدى وتسعين وسبعمائة وبقي في الخالفة حتى توفي سابع عشري وولي الخالفة بعده ابنه أبو

باهللا وبقي في الخالفة على سنن من تقدمه من الخلفاء العباسيين بالديار المصرية من قصور أمره على العهد إلى السلطان 
والدعاء له على المنابر قبل السلطان إلى أن قبض على الناصر فرج بن برقوق بالشام في الثاني عشر من ربيع األول من سنة 

من ضرب اسمه على السكة في الدنانير والدراهم   : شرة وثمانمائة فاستقل باألمر واستبد به وأجمع له أمر الخالفةخمس ع
والدعاء له على المنابر بمفرده والعالمة على التقاليد والتواقيع والمكاتبات وغيرها وفوض أمر تدبير دولته لألمير شيخ وآتب 

   . بذارع البز يزيد عما آان يكتب فيه للسلالطين نصف ذارع بقلم مختصر الطومارله تفويٌض في ورق عرضه ذراٌع ونصٌف 

وآان المتولي ألمر آتابته المقر الشمسي محمد العمري عين أعيان آتاب الدست الشريف باألبواب الشريفة السلطانية ونائب 
   . آاتب السر

   . اهللا تعالى وسيأتي ذلك الكالم على التواقيع في المقالة الخامسة إن شاء

وأما مقرات الخلفاء فهي أربع مقرات المقرة األولى المدينة النبوية على ساآنها أفضل الصالة والسالم والتحية واألآرام آانت 
مقرة الخلفاء الراشدين إلى حين انقراضهم وذلك أن مبدأ النبوة آان بمكة ثم هاجر النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة وأقام 

   . حتى توفي في الثالث عشر من ربيع األول سنة إحدى عشرة من الهجرةبها 

ثم آان بعده في لخالفة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن إلى حين سلم األمر لمعاوية وإنما آان مقام علي والحسن 
   . بالعراق زمن القتال بينهما وبين معاوية

بني أمية إلى حين انقراضهم قد تقدم أن معاوية آان أميرًا على الشام قبل الخالفة ثم استقل المقرة الثانية الشأم وهي دار خلفاء 
باألمر حين سلم إليه الحسن ويبقي في الشام وهو ومن بعده إلى حين انقراض خالفتهم فقتل مروان بن محمد على ما تقدم 

   . ذآره

   . وآانت دار إقامتهم دمشق وإن نزلوا غيرها فليس إلقامة

المقرة الثالثة العراق وهي دار خلفاء بني العباس وآان أول مبايعة السفاح به بالكوفة على ما تقدم ثم بنى بعد ذلك باألنبار 
   . مدينًة وسماها الهاشمية ونزلها

لى حين فلما ولي أخوه أبو جعفر المنصور الخالفة بعده ابنه بنى بغداد وسكنها وصارت منزًال لخلفاء بني العباس بعده إ
   . انقراض الخالفة منها بقتل التتر المستعصم آخر خلفائهم بها

المقرة الرابعة الديار المصرية وهي دار الخالفةاآلن وقد تقدم سبب انتقال الخالفة إليها بعد انقراضها في بغداد في الكالم من 
   . ولي الخالفة من الخلفاء فأغنى عن إعادته هنا

   . اهللا ثاني خلفائهم بمصر أسكنه األشرف خليل بن قالوون بالكبش بخط الجامع الطولوني وقد تقدم أن الحاآم بأمر

   . أمااآلن فاستقرت الخالفة بخط المشهد النفيسي بين مصر والقاهرة وال أخلى اهللا هذه المملكة من آثار النبوة

  خالفة من الممالك في القديم وما آانت عليه من الترتيب وما هي عليه اآلنالفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الثانية فيما انطوت عليه ال  

   . أما ما انطوت عليه من الممالك فاعلم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد فتح مكة وما حول المدينة من القرى آخيبر ونحوها

بالشام ثم آانت الفتوح آثيرة في خالفة عمر وفتح خالد بصرى من الشام في خالفة أبي بكر رضي اهللا عنه وهي أول فتح فتح 
رضي اهللا عنه ففتح بالد الشام وآور دجلة واألبلة وآور األهواز وإصطخر وأصبهخان والسوس وأذربيجان والري وجرجان 



 

464 
 

آرمان وسجستان ونيسابور وفارس وطبرستان وهراة وبقية أعمال   : وقزوين وزنجان ثم فتح في خالفة عثمان رضي اهللا عنه
   . راسانخ

وفتحت أرمينية وحران وآذلك فتحت أفريقية واألندلس وسد األسالم ما بين المشرق والمغرب وآذلك األموال تجبى من هذه 
األقطار النائية واألمصار الشاسعة فتحمل إلى الخليفة وتوضع في بيت المال بعد تكفية الجيوش وما يجب صرفه من بيت 

   . المال

إن   : إلى أثناء خالفة بني العباس ما عدا األندلس فإن بقايا خلفاء بني أمية استولوا عليه حتى يقال ولم يزل األمر على ذلك
ثم اضطرب أمر   " اذهبي إلى حيث شئت يأتيني خراجك   "   : الرشيد آان يستلقي على ظهره وينظر إلى السحابة مارة يقول

ال بعمله من خالفة الراضي على ما سيأتي ذآره في الكالم على ترتيب الخالفة بعد ذلك وتقاصر شأنها واستبد أآثر أهل األعم
   . الخالفة فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

الحالة األولى ما آان عليه الحال في الزمن القديم حال الخالفة في الزمن القديم اعلم أن   : وأما ترتيب الخالفة فله حالتان
من خشونة العيش والقرب من الناس   : ما ألف من سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلمالخالفة البتداء األمر آانت جارية على 

واطراح الخيالء وأحوال الملوك مع ما فتح اهللا تعالى على خلفاء السلف من األقاليم وجبى إليهم من األموال التي لم يفز 
   . عظماء الملوك بجزء من أجزائها

ظيمة التي آانت يضرب بها المثل في عظم قدرها وارتفاع شأن ملوآها من ممالك وناهيك أنهم فتحوا عدًة من الممالك الع
إنما الملك الذي يأآل الشعير ويعس على رجليه بالليل   "   : المشرق والمغرب حتى ذآر عظماء الملوك عند بعض السلف فقال

   . نهيريد عمر بن الخطاب رضي اهللا ع  " ماشيًا وقد فتحت له مشارق األرض ومغاربها 

  "   : ولم يزل األمر على ذلك إلى أن سلم الحسن رضي اهللا عنه األمر لمعاوية وإلى ذلك األشارة بقوله صلى اهللا عليه وسلم
   . فكان آخر الثالثين خالفة الحسن  " الخالفة في أمتي ثالثون سنًة ثم ملٌك بعد ذلك 

ف وتباين األراء اقتضى الحال في زمانه إقامة شعار الملك وإظهار فلما سلم الحسن رضي اهللا عنه لمعاوية بعد وقوع األختال
   . أبهة الخالفة فأخذ في ترتيب أمور الخالفة على نظام الملك لما في ذلك من إرهاب العدو وإخافته

خطاب بل آان ذلك شأنه وهو أمير بالشام قبل أن يلي الخالفة حتى حكى صاحب العقد وغيره أن أمير المؤمنين عمر بن ال
رضي اهللا عنه قدم الشام في خالفته وهو راآب على حمار ومعه عبد الرحمن بن عوف ومعاوية أميٌر على الشام فخرج 

معاوية لمالقاته في موآب عظيم فلقيه في طريقه في خف من القوم فلم يشعر به وتعداه طالبًا له ثم عرف ذلك فيما بعد فرجع 
أتعبت الرجل يا   : جانبه فلم يلتفت إليه وطال به ذلك فقال له عبد الرحمن بن عوف وسلم على أمير المؤمنين عمر ومشى إلى

يا أمير   : فقال -أنت صاحب الموآباآلن مع ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك   : أمير المؤمنين فالتفت إليه حينئذ وقال
من أبهة الملك والسلطان ما يزعهم فإن أمرتني به ائتمرت المؤمنين إنا بأرٍض يكثر فيها جواسيس العدو فأحتاج أن أظهر لهم 

 -إن آان ما قلته حقًا فإنه لرأي أديٍب وإن آان غير حق فإنه لخدعة أريب ال آمرك وال أنهاك   : فقال - وإن نهيتني عنه انتهيت
لحسن مصادره موارده جشمناه   : قالف -لحسٌن يا أمير المؤمنين ما صدر به هذا الفتى عما أوردته عنه فيه   : فقال عبد الرحمن

   . ما جشمناه

فلما صارت الخالفة إليه زاد في حسن الترتيب وإظهار األبهة وأخذ الخلفاء بعده في مضاعفة ذلك واألحتفال به حتى أمست 
الممالك  الخالفة في أغي ما يكون من ترتيب الملك وفاقت في ذلك األآاسرة والقياصرة بل اضمحل في جانب الخالفة سائر

   . العظام وانطوى في ضمنها ممالك المشارق والمغارب خصوصًا في أوائل الدولة العباسية في زمن الرشيد ومن واأله

  ! حتى يحكى أن صاحب عمورية من ملوك الروم آانت عنده شريفٌة مأسورة في خالفة المعتصم فعذبها فصاحت وامعتصماه
   . صك إلى على أبلقال يأتي المعتصم لخال  "   : فقال لها
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فبلغ ذلك المعتصم فنادى في عسكره برآوب الخيل البلق وخرج في مقدمة عسكره أربعة األف أبلق وأتى عمورية فحاصرها 
اشهدي لي عند جدك المصطفى صلى اهللا عليه وسلم أني جئت لخالصك وفي مقدمة عسكري أربعة   : وخلص الشريفة وقال

   . األف أبلق

أنه لما وصلت رسل ملك الروم إلى بغداد في سنة خمس وثلثمائة في خالفة المقتدر رتب من   : ثير في تاريخهوقد حكى ابن األ
العسكر في دار الخالفة مائة وستون ألفًا ما بين راآب وراجل ووقف بين يدي الخليفة سبعمائة حاجب وسبعة األف خادم 

المجرية الذين هم بمثابة مماليك الطباقاآلن بالباب بتمام الزينة  أربعة األف بيض وثالثة األف سود ووقف الغلمان  : خصي
والمناطق المحالة وزينت دار الخالفة بأنواع األسلحة وغرائب الزينة وغشيت جدرانها بالستور وفرشت أرضها بالبسط وآان 

نا عشر ألف ستر من الديباج عدة البسط اثنين وعشرين ألف بساط وعدة الستور المعلقة ثمانيًة وثالثين ألف ستر منها اث
المذهب وآان من جملة الزينة شجرة من الذهب والفضة بأغصانها وأوارقها وطيور الذهب على أغصانها وأغصانها تتمايل 

   . بحرآات موضوعة والطيور تصفر بحرآات مرتبة وألقبيت المراآب والدبادب في دجلة بأحسن زينة

   . غير ذلك من األحوال الملوآية التي يطول شرحهاوآان هناك مائة سبع مع مائة سباع إلى 

   . هذا مع تقهقر الخالفة وانحطاط رتبتها يومئذ

ولم تزل الخالفة قائمًة على ترتيٍب واحد في فلما ولي المتقي باهللا تقاصر أمر الخالفة وتناقص وقنع الخلفاء من الخالفة 
اهم وربما خطب الواحد منهم بنفسه ومع ذلك آان الخليفة هو الذي بالدعاء على المنابر وضرب اسمهم على الدنانير والدر

   . يولي أرباب الوظائف من القضاة وغيرهم وتكتب عنه العهود والتقاليد وغيرها ال يشارآه في ذلك سلطان

إن الملوك ال يقرأون   : واألصل فيه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قيل له  : فمنها الخاتم  : وأما شعار الخالفة
فلما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبسه أبو بكر   " آتابًا غير مختوم فاتخذ خاتمًا من ورٍق وجعل نقشه محمٌد رسول اهللا 

   . بعده ثم لبسه عمر بعد أبي بكر ثم لبسه عثمان بعد عمر فوقع منه في بئر فلم يقدر عليه

   . م لكل خاتم نقٌش يخصه وبقي األمر على ذلك إلى انقراض الخالفة من بغدادواتخذ الخلفاء بعد ذلك خواتي

   . ومنها البردة وهي بردة النبي صلى اهللا عليه وسلم التي آان الخليفة يلبسها في المواآب

   . وهي شملٌة مخططٌة وقيل آساء أسود مربع فيه صغٌر وقد اختلف في وصولها إلى الخلفاء  : قال ابن األثير

فحكى الماوردي في األحكام السلطانية عن أبان بن تغلب أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان وهبها لكعب بن زهيٍر حين 
   . بانت سعاد فاشتراها منه معاوية  : امتدحه بقصيدته التي أولها

   . صلى اهللا عليه وسلم أحدًالم أآن ألوثر بثوب رسول اهللا   : والذي ذآره غيره أن آعبًا لم يسمح ببيعها لمعاوية وقال

   . فلما مات آعب اشتراها معاوية من ورثته بعشرة األف درهم

وحكى الماوردي أيضًا عن حمزة بن ربيعة أن هذه البردة آان النبي صلى اهللا عليه وسلم أعطاها ألهل أيلة أمانًا لهم فأخذها 
بن محمد آخر خلفاء بني أمية وبعث بها إليه وآانت في خزانته  منهم عبد اهللا بن خالد بن أبي أوفى وهو عامل من قبل مروان

   . حتى أخذت بعد قتله

   . وقيل اشتراها أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس بثلثمائة دينار

   . وهو عود آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يأخذه بيده  : ومنها القضيب

   . اهللا عليه وسلم التي هي صدقة وهو من ترآة النبي صلى  : قال الماوردي
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وآان القضيب والبردة المتقدما الذآر عند خلفاء بني العباس ببغداد إلى أن انتزعهما السلطان سنجر السلجوقي من   : قلت
   . المسترشد باهللا ثم أعادهما إلى المقتفي عند واليته في سنة خمس وثالثين وخمسمائة

انقضاء الخالفة من بغداد سنة ست وخمسين وستمائة فإن مقدار ما بينهما مائٌة وإحدى والذي يظهر أنها بقيت عندهم إلى 
وقد ذآر السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه في الكالم على   : وعشرون سنة وهي مدة قريبة ومنها ثياب الخالفة

ادعى أنه من بني أمية ولبس ثياب الخالفة ثم ترجمة الملك السعيد إسماعيل أحد ملوك بني أيوب باليمن أنه آان به هودٌج ف
   . وآان طول الكم يومئذ عشرين شبرًا فيحتمل أنه أراد زمن بني أمية وأنه أراد زمن بني أيوب  "   : قال

   . ومنها اللون في األعالم والخلع ونحوها

أنه حين ادعى   : اعيل المتقدم ذآرهوآان شعار بني أمية من األلوان الخضرة فقد حكى صاحب حماة عن الملك السعيد إسم
   . الخالفة وأنه من بني أمية لبس الخضرة وهذا صريح في أنه شعارهم

أما بنو العباس فشعارهم السواد وقد اختلف في سبب اختيارهم السواد فذآر القاضي الماوردي في آتابه الحاوي الكبير في 
   . وسلم في يوم حنيٍن ويوم الفتح عقد لعمه العباس رضي اهللا عنه رايًة سوداءأن السبب في ذلك أن النبي صلى اهللا عليه   : الفقه

أن سبب ذلك أن مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية حين أراد قتل إبراهيم بن   : وحكى أبو هالل العسكري في آتابه األوائل
 يهولنكم قتلي فإذا تمكنتم من أمرآم فاستخلفوا عليكم ال  : محمد العباسي أول القائمين من بني العباس بطلب الخالفة قال لشيعته

أبا العباس يعني السفاح فلما ومن غريب ما وقع مما يتعلق بذلك ما حكاه ابن سعيد في المغرب أن الظافر الفاطمي أحد خلفاء 
ذ واٍل بمنية بني مصر لما قتله وزيره عباس بعث نساء الخليفة شعورهن طي الكتب إلى الصالح طالئع بن رزيك وهو يومئ

خصيٍب فحضر إليهم وقد رفع تلك الشعور على الرماح وأقام الرايات السود إظهارًا للحرب على الظافر ودخل القاهرة على 
   . ذلك فكان ذلك في الفأل العجيب وهو أن مصر انتقلت إلى بني العباس بعد خمسة عشر سنة ورفعت راياتهم السود بها

خلفاء فكان الحال فيه مختلفًا رباعتبار السلطان بحضرة الخالفة وغيره فإن آان الذي يوليه الخليفة هو وأما تولية الملوك من ال
السلطان الذي بحضرة الخالفة آبني بويه وبني سلجوق وغيرهم فقد حكى ابن األثير وغيره أن السلطان طغرلبك بن ميكائيل 

سع وأربعين وأربعمائة جلس له الخليفة على آرسي ارتفاعه عن األرض السلجوقي لما تقلد السلطنة القائم بأمر اهللا في سنة ت
نحو سبعة أذرٍع وعليه البردة ودخل عليه طغرلبك في جماعٍة وأعيان بغداد حاضرون فقبل طغرلبك األرض ويد الخليفة ثم 

مؤمنين قد والك جميع ما واله إن أمير ال  "   : جلس على آرسي نصب له ثم قال رئيس الرؤساء وزير الخليفة عن لسان الخليفة
ثم خلع على طغرلبك سبع جبات سود بزيق   " اهللا تعالى من بالده ورد إليك أمر عباده فاتق اهللا فيما والك واعرف نعمته عليك 

واحد وعمامة سوداء وطوق بطوق من ذهب وسور بسوارين من ذهب وأعطى سيفًا بغالف من ذهب ولقبه الخلفية وقريء 
بل األرض ويد الخليفة ثانيًا وانصرف وقد جهز له فرس من إصطبالت الخليفة بمرآٍب من ذهب مقندس فرآب عهده عليه فق

   . وانصرف إلى داره وبعث إلى الخليفة خمسين ألف دينار وخمسين مملوآًا من الترك بخيولهم وسالحهم مع ثياب وغيرها

   . ولعل هذا آله آان ترتيبهم في لبس جميع ملوك الحضرة

إن آان الذي يوليه الخليفة من ملوك النواحي البعيدة عن حضرة الخليفة آملوك مصر إذ ذاك ونحوهم جهز له التشريف من و
بغداد صحبة رسول من جهة الخليفة وهو جّبة أطلس أسود بطراز مذهٍب وطوق من ذهب يجعل في عنقه وسواران من ذهب 

رآب من ذهب وعلٌم أسود مكتوب عليه بالبياض اسم الخليفة ينشر على يجعالن في يده وسيٌف قرابه ملّبس بالذهب وفرس بم
   . رأسه آما آان يبعث إلى السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب ثم أخيه العادل

فإذا وصل ذلك إلى سلطان تلك الناحية لبس الخلعة والعمامة وتقلد السيف ورآب الفرس وسار في موآبه حتى يصل إلى محل 
   . ملكه

   . ا جهز مع خلعة السلطان خلٌع أخرى لولده أو وزيره أو أحٍد من أقاربه بحسب ما يقتضيه الحال حينئذوربم
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وآخر من وصلت إليه الخلعة والطوق والتقليد من ملوك بني أيوب من بغداد الناصر يوسف بن وأما الوظائف المعتبرة عندهم 
   . عّدة وظائف منها الوزارة في بعض األوقات دون بعضالضرب األّول وظائف أرباب السيوف وهي   : فعلى ضربين

وقد ذآر القضاعّي وغيره أن أّول من لّقب بالوزارة في األسالم أبو سلمة حفص بن سليمان الخالل وزير أبي العّباس الّسّفاح 
انقراض الخالفة ببغداد بقتل أّول خلفاء بني العّباس ولم يكن ذلك قبله ثم جرى األمر على ذلك في اتخاذ الخلفاء الوزراء إلى 

التتار المستعصم في سنة ست وخمسين وستمائة و وزيره يومئذ مؤيد الدين بن العلقمّي وقتله هوالآو ملك التتار بعد قتل 
   . المستعصم لمماألته على المستعصم مع التتار وهو آخر وزراء الخالفة ببغداد

   . لخليفة واألستئذان للداخلين عليه ال الّتصدي للحكم في المظالم آما هواآلنوآان موضوعها عندهم حفظ باب ا  : ومنها الحجابة

وقد ذآر القضاعّي في تاريخ الخالئف ما يقتضي أن الخلفاء لم تزل تتخذ الحّجاب من لدن الّصّديق رضي اهللا عنه فمن بعده 
   . خال الحسن بن علّي فإنه لم يكن له حاجب

وعها قود المتظالمين إلى التناصف بالّرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة آما قاله وموض  : ومنها والية المظالم
الماوردّي في األحكام السلطانية وهي شبيهة بالحجوبيةاآلن في هذا المعنى وآانت عندهم من أعلى الوظائف وأرفعها رتبة ال 

   . يتوّالها إال ذوو األقدار الجليلة واألخطار الحفيلة

آالطالبيين والعباسيين ومن في معناهم آما في نقابة األشرافاآلن بالديار المصرية وأعمالها   : ا الّنقابة على ذوي األنسابومنه
وآانت لديهم من وظائف أرباب السيوف ولذلك استصحب هذا المعنى في نقيب األشرافاآلن فيكتب في ألقابه األميرّي وإن آان 

   . ذلك في آتابة توقيعه إن شاء اهللا تعالى من أرباب األقالم على ما سيأتي

   . فأجّلها الوزارة إذا آان الوزير صاحب قلم -دينية وديوانية فأما الديوانية   : الضرب الثاني وظائف أرباب األقالم وهي نوعان

   . ألّولوقد مّر القول في ابتداء وزارة الخلفاء وانتهائها في الكالم على وزارة أرباب السيوف في الضرب ا

فمنها القضاء وآانت والية القضاء عن الخليفة تارًة تكون عاّمة لبغداد وأعمالها وتارة قاصرًة على بغداد أو أحد  -وأما الدينية 
   . جانبيها

   . ومنها الحسبة وأمرها معروف

   . ومنها الوالية على المساجد والنظر في أمر الصالة

   . فة ألرباب السيوف األمارة على الجهاد واألمارة على الحج وغيرهاومن الوظائف الخارجة عن حضرة الخال

ومن الوظائف الخارجة عن الحضرة ألرباب األقالم والية قضاء النواحي والحسبة بها إلى غير ذلك من واليات زعماء الذمة 
   . وغيرهم

ة انتقال الخالفة إلى الديار المصرية عند استيالء التتار الحالة الثانية ما صار إليه األمر بعد انتقال الخالفة إلى الديار المصري
على بغداد لما بايع الملك الظاهر بيبرس البندقدارّي في سنة تسع وخمسين وستمائة المستنصر بن الظاهر أّول الخلفاء بمصر 

ه السلطان الّدهاليز على ما تقدم ذآره وآتب له عهد عنه بالسلطنة من إنشاء القاضي محي الدين بن عبد الظاهر وعمل ل
   . واألت الخالفة ورتب له الجمدارية واستخدم له عسكرًا عظيمًا وجهزه إلى بغداد لالستيالء عليها فقتله التتار على ما تقدم

 ثم لما بايع الظاهر أيضًا األمام الحاآم بأمر اهللا ثاني خلفائهم أيضًا في سنة تسع وخمسين وستمائة على ما تقدم ذآره بقي مدة
ثم أشرآه معه في الدعاء في الخطبة على المنابر في سنة ست ولم يزل آذلك إلى أن ولي السلطنة الملك األشرف خليل ابن 

المنصور قالوون فأطلق سبيله وأسكنه في الكبش على القرب من الجامع الطولوني وآان يخطب أيام الجمع بجامع القلعة إلى 
دين الجين فأباح له التصرف والرآوب إلى حيث شاء وبقي األمر على ذلك إلى أن أن ولي السلطنة الملك المنصور حسام ال



 

468 
 

ولي الخالفة المستعصم باهللا أبو العباس أحمد بن المستكفي باهللا أبي الربيع سليمان المرة الثانية بعد موت الملك الناصر محمد 
   . اء إلىاآلنبن قالوون ففوض إليه السلطان نظر المشهد النفيسي واستقر بأيدي الخلف

والذي استقر عليه حال الخلفاء بالديار المصرية أن الخليفة يفوض األمور العامة إلى السلطان ويكتب له عنه عهٌد بالسلطنة 
ويدعى له قبل السلطان على المنابر إال في مصلى السلطان خاصة في جامع مصاله بقلعة الجبل المحروسة ويستبد السلطان 

   . لوالية والعزل وإقطاع األقطاعات حتى للخليفة نفسه ويستأثر بالكتابة في جميع ذلكمن ا  : بما عدا ذلك

ولم يزل األمر على ذلك إلى أن قبض على السلطان الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق بالشام في أوائل سنة خمس   : قلت
من الكتابة على العهود ومناشير   : العصر بأمر الخالفة عشرة وثمانمائة على ما تقدم ذآره فاستقل األمام المستعين باهللا خليفة

األقطاعات والتقاليد والتواقيع والمكاتبات وغيرها وأفرد بالدعاء على المنابر وضرب اسمه على الدنانير والدراهم والطرز 
   . و غيرهاعلى ما تقدم ذآره في الكالم على ترتيب الخلفاء وهيئته في لبسه عند رآوبه المدينة في المواآب أ

فعمامته مدورة لطيفة عليها رفرٌف من خلفه تقدير نصف ذراع في ثلث ذراع مرسل من أعلى عمامته إلى أسفلها وفوق ثيابه 
   . آامليٌة ضيقة الكم مفرجة الذيل من خلف وتحتها قباء ضيق الكم

آم بأمر اهللا أبي العباس أحمد بن أبي الربيع أما تقليده السلطان السلطنة فالذي رأيته في بعض التواريخ في عهد األمام الحا
سليمان إلى السلطان الملك المنصور أبي بكر بن الملك الناصر محمد بن قالوون بعد مبايعة الحاآم المذآور عند موت أبيه في 

على الدرجة الثالثة من أنه طلع القضاة واألمراء إلى القلعة واجتمعوا بدار العدل وجلس الخليفة   : سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة
التخت وعليه خلعٌة خضراء وعلى رأسه طرحة سوداء مرقومة بالبياض وخرج السلطان من القصر إلى األيوان من باب السر 

على العادة فقام له الخليفة والقضاة واألمراء وجاء السلطان فجلس على الدرجة األولى من التخت دون الخليفة ثم قام الخليفة 
إلى آخر األية وأوصى السلطان بالرفق بالرعية وإقامة الحق وإظهار شعائر األسالم  فقرأ :   "  إن اهللا يأمر بالعدل واألحسان  " 

   .  " فوضت إليك جميع أمر المسلمين وقلدتك ما تقلدته من أمو ر الدين   " ونصرة الدين ثم قال 

إلى آخر األية ثم أتى الخليفة بخلعٍة سوداء وعمامة سوداء مرقومة الطرف  ثم قرأ :   "  إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اهللا  " 
بن فضل اهللا آاتب بالبياض فألبسها السلطان وقلده سيفه ثم أتي بالعهد المكتوب عن الخليفة للسلطان فقرأه القاضي عالء الدين 

أحمد بن عم محمد صلى  -وآتب  -السر إلى آخره فلما فرغ من قراءته تناوله الخليفة فكتب عليه ما صورته فوضت إليه ذلك 
   . وآتب القضاة األربعة شهادتهم بالتولية ثم أتي بالسماط على العادة -اهللا عليه وسلم 

بن الظاهر برقوق عن األمام المتوآل على اهللا أبي الفتح محمد المشار  وأخبرني من حضر تقليد السلطان الملك الناصر فرج
أنه حضر الخليفة وشيخ األسالم سراج الدين البلقيني والقضاة األربعة وأهل العلم وأمراء الدولة إلى مقعد   : إليه فيما تقدم

روش له ثم أتى السلطان وهو يومئذ باألصطبالت السلطانية يعرف بالحراقة وجلس الخليفة في صدر المكان على مقعد مف
حدٌث فجلس بين يديه وسأله شيخ األسالم عن بلوغه الحلم فأجاب بالبلوغ فخطب الخليفة خطبة ثم خاطب السلطان بتفويض 
األمر إليه على نحو ما تقدم ذآره ثم أتي الخليفة بخلعٍة سوداء وعمامة سوداء موقومة فوقها طرحة سوداء مرقومة ثم جلس 

ة في مكانه الذي آان جالسًا فيه ونصب للسلطان آرسٌي إلى جانب مقعد الخليفة فجلس عليه وجلس األمراء والقضاة الخليف
حوله على قدر منازلهم وقد استقرت جائزة تقليد السلطنة للخليفة ألف دينار مع أما حضوره بمجلس السلطان في عامة األيام 

ذلك فقد أخبرني بعض جماعة الخليفة أن األمام المتوآل المتقدم ذآره آان إذا  عند حضوره إلى السلطان لسالم أو مهم أو غير
   . حضر إلى مجلس السلطان الظاهر قام له وربما مشى إليه خطوات وجلس على طرف المقعد وأجلس الخليفة إلى جانبه

 الباب الثالث من المقالة الثانية في ذآر الديار المصرية ومضافاتها

 وفيه ثالثة فصول

  الفصل األول في مملكة الديار المصرية ومضافاتها  

وفيه طرفان الطرف األول في الديار المصرية المقصد األول في فضلها ومحاسنها أما فضلها فقد ورد في الكتاب والسنة ما 
يشهد لها بالفضيلة ويقضي لها بالفخر قال تعالى :   "  وأورثنا القوم الذين آانوا يستضعفون مشارق األرض ومغاربها التي 



 

469 
 

يريد بالقوم بني إسرائيل وباألرض أرض مصر ووصفها بالبرآة إما بمعنى الفضل آما في قوله تعالى :   "  سبحان  بارآنا فيها  " 
   .الذي أسرى بعبده ليًال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي بارآنا حوله  "  

وإما من الخصب وسعة الرزق بدليل قوله تعالى مخبرًا عن قوم فرعون :   "  فأخرجناهم من جناٍت وعيوٍن وزروٍع ومقاٍم آريٍم 
   .  "ونعمٍة آانوا فيها فاآهين  

فأمر بالعبادة في بيوتها  وقال جل وعز :   "  وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتًا واجعلوا بيوتكم قبلًة  " 
   . إشارة إلى شرف أرضها ورفعة قدرها

ياء عليهم السالم فقال تعالى إخبارًا عن وقد ذآر اهللا تعالى اسمها في غير موضع من آتابه العزيز في ضمن قصص األنب
وفي موضع آخر :   "  وقال ادخلوا مصر إن شاء اهللا  يوسف عليه السالم :   "  وقال الذي اشتراه من مصر المرأته أآرمي مثواه  " 

وفي معناه قوله تعالى  وقال حكاية عن فرعون لعنه اهللا :   "  أليس لي ملك مصر وهذه األنهار تجري من تحتي :   "  آمنين  " 
 على قراءة الحسن واألعمش مصر غير مصروف .   خطابًا لبني إسرائيل :   "  اهبطوا مصًرا فإن لكم ما سألتم  " 

مصروفًا بناء على أن مصر مذآر سمي به مذآرًا فلم يمنع الصرف  قال القضاعي :  وآذلك قراءة من قرأ :   "  اهبطوا مصرًا  " 
   . رف والفضلفيه والتصريح بذآرها دون غيرها من األقاليم دليل الش

إنكم ستفتحون بالدًا يذآر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن ألهلها نسبًا   "   : وقد ورد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
أراد بالنسب هاجر أم إسماعيل عليه السالم وآان بعض ملوك مصر قد وهبها لزوجته سارة وأراد بالصهر مارية   " وصهرًا 
   . م ولد النبي صلى اهللا عليه وسلم آان المقوقس قد أهداها للنبي صلى اهللا عليه وسلم في جملة هديتهأم إبراهي

ولم   : إذا فتح اهللا عليكم مصر فاتخذوا بها جندًا آثيفًا فذاك خير جند األرض قيل  "   : ويروى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
   .  " إلى يوم القيامة  ألنهم في رباٍط  : ذاك يا رسول اهللا قال

مصر أطيب األرضين ترابًا وعجمها أآرم العجم   "   : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه
   .  " نصابًا 

   .  " مصر خزائن اهللا فمن أرادها بسوء قصمه اهللا   "   : ويقال في التوراة

   .  " والية مصر جامعًة تعدل الخالفة   " عنه وقال عمر بن العاص رضي اهللا 

   .  " مصر بلد معافًى من الفتن فمن أرادها بسوء آبه اهللا على وجهه   "   : ومن آالم آعب األحبار

   .  " جبلها مقدس ونيلها مبارك وبها الطور الذي آلم اهللا تعالى عليه موسى عليه السالم   "   : ووصفها الكندي فقال

يريد وادي موسى عليه   " واٍد مقدس أفيح   "   : وفي التوراة  " آلم اهللا تعالى موسى من الطور إلى طوى   "   : عب األحبارقال آ
   . السالم

   . ودخلها جماعة من األنبياء عليهم السالم منهم إبراهيم ويعقوب ويوسف وإخوته عليهم السالم

بن مريم عليه السالم ولد بها بكورة أهناس اآلتي ذآرها في آور مصر ونقل في الروض المعطار عن الجاحظ أن عيسى 
   . المقدسة وأن نخلة مريم آانت بأهناس قائمة إلى زمانه

وذآر أيضًا أن موسى عليه السالم ولد بها بمدينة أسكر شرقي النيل وهياآلن قرية من األعمال األطفيحية اآلتي ذآرها في 
   . أعمال الديار المصرية
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   . ا سجن يوسف عليه السالم بمدينة بوصير الخراب من األعمال الجيزية على القرب من البدرشينوبه

أجمع أهل المعرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان وأن الوحي آان ينزل عليه به وسطحه معروف   : قال القضاعي
   . بإجابة الدعاء

ه الشافعي عن موضع يستجاب فيه الدعاء فأشار عليه بالدعاء على سطح سأل آافور األخشيدي األمام أبا بكر بن الحداد الفقي
   . هذا السجن

   . وعلى القرب منه مسجد موسى عليه السالم وهو مسجد مبارك  : قال القضاعي

   . وبسفح المقطم بالقرافة الصغرى قبر يهوذا وروبيل من إخوة يوسف عليه السالم

ن اهللا عليهم ما يزيد على مائة رجل ودفن بقرافتها جماعة منهم فيما ذآره ابن عبد وقد روي أنه دخلها من الصحابة رضوا
عمرو بن العاص وعبد اهللا بن حذافة وأبو بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني وعبد   : الحكم عن ابن لهيعة خمسة نفر وهم

   . اهللا بن الحارث الزبيدي وهو آخرهم موتًا

   . ابن لهيعة أن مسلمة بن مخلد األنصاري أيضًا مات بها وهو أميرهاوذآر غير   : قال القضاعي

أما محاسنها فال شك أن مصر مع ما اشتملت عليه من الفضائل وحفت به من المآثر أعظم األقاليم خطرًا وأجلها قدرًا وأفخمها 
   . ألطفها ساآنًامملكة وأطيبها تربًة وأخفها ماًء وأخصبها زرعًا وأحسنها ثمارًا وأعدلها هواءًا و

ولذلك ترى الناس يرحلون إليها وفودًا ويفدون عليها من آل ناحية وقل أن يخرج منها من دخلها أو يرحل عنها من ولجها مع 
ما اشتملت عليه من حسن المنظر وبهجة الرونق ال سيما في زمن الربيع وما يبدو بها من الزروع التي تمأل العين وسامًة 

   . ًة ومعًنىوحسنًا وتروق صور

ثالثة أشهر لؤلؤة بيضاء وثالثة أشهر مسكٌة سوداء وثالثة أشهر زمردٌة خضراء   : وصف الحكماء مصر فقالوا  : قال المسعودي
   . وثالثة أشهر سبيكٌة حمراء

عها فاللؤلؤة البيضاء زمان النيل والمسكة السوداء زمان نضوب الماء عن أرضها والزمردة الخضراء زمان طلوع زرو
   . والسبيكة الحمراء زمان هيج الزرع واآتهاله

لو ضرب بينها وبين غيرها من البالد سوٌر لغني أهلها بها عما سواها ولما احتاجوا إلى غيرها من البالد وناهيك ما   : وقد قيل
أخبر اهللا تعالى به عن فرعون مع عتوه وتجبره وادعائه الربوبية بافتخاره بملكها بقوله :   "  أليس لي ملك مصر وهذه األنهار 

   .تجري من تحتي أفال تبصرون  "  

وهي إقليم العجائب ومعدن الغرائب آان أهلها أهل ملك عظيم وعز قديم وإقليمها أحسن   : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات
   . ا من الكنوز العظيمة ما ال يدخله األحصاء حتى يقال إنه ما فيها موضع إال وفيه آنزاألقاليم منظرًا وأوسعها خيرًا وفيه

هي بين بحر رطٍب عفٍن آثير   : أما ما ذآره أحمد بن يعقوب الكاتب في آتابه في مسالك والممالك من ذمه مصر بقوله  : قلت
صلٍد لشدة يبسه ال تنبت فيه خضراء وال تتفجر فيه عين ماء  البخارات الرديئة يولد األدواء ويفسد الغذاء وبين جبل وبر يابس

فكالم متعصٍب خرق األجماع وأتى من سخيف القول بما تنفر عنه القلوب وتمجه األسماع وآفى به نقيصة أن ذم النيل الذي 
   . شهد العقل والنقل بتفضيله وغض من المقطم الذي وردت األثار بتشريفه
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ر خواصها وعجائبها وما بها من األثار القديمة المقصد الثاني في ذآ    

أما خواصها فمن أعظمها خطرًا معدن الزمرد الذي ال نظير له في سائر أقطار األرض وهو في مغارة في جبل على ثمانية 
   . أيام من مدينة قوص يوجد عروقًا خضرًا في تطابيق حجر أبيض وأفضله الذبابي وهو أقل من القليل بل ال يكاد يوجد

   . ولم يزل هذا المعدن يستخرج منه الزمرد إلى أثناء الدولة الناصرية محمد بن قالوون فأهمل أمره وترك

   . وجميع ملوك األرض وأهل األفاق تستمد منه  : قال في مسالك األبصار

بات يزرع ببقعة مخصوصة وقد مر القول عليه في وأعظم خطرًا منه وأرفع شأنًا البلسان الذي يسميه العامة البلسم وهو ن
بأرض المطرية من ضواحي القاهرة على القرب من عين شمٍس ويسقى من بئر مخصوصة هناك يقال إن المسيح عليه السالم 

   . اغتسل بها حين قدمت به أمه إلى مصر والنصارى تزعم أنه حفرها بعقبه وهو طفٌل حين وضعته أمه هناك

   . بمائها وال يوجد في بقعة من بقاع األرض غير هذه البقعةومن خاصتها أن البلسان ال يعيش إال 

وطول هذه األرض ميٌل في ميٍل وشأنه أنه يفصد في شهر آيهك من شهور القبط   : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات
م والبيمارستان ويجمع ما يسيل من دهنه ويصفى ويطبخ ويحمل إلى خزانة السلطان ثم ينقل منه قدر معلوم إلى قالع الشا

ليستعمل في بعض األدوية وملوك النصارى من الحبشة والروم والفرنج يستهدونه من صاحب مصر ويهادونه بسببه لما 
يعتقدونه فيه من أثر المسيح عليه السالم في البئر وله عليهم بذلك اليد الطولى والمنة العظمى ال يساويه عندهم ذهب وال 

   . جوهر

والنصارى آافًة تعتقد فيه ما تعتقد وترى أنه ال يتم تنصر نصراني حتى يوضع شيء من هذا الدهن   : صارقال في مسالك األب
   . في ماء المعمودية عند تغطيسه فيها

برآة النطرون التي بالجبل الغربي غربي عمل البحيرة اآلتي ذآره في  -أحدهما   : وبها معدن النطرون وهو منها في مكانين
   . المستقرة وهي من أعظم المعادن وأآثرها متحصًال على حقارة النطرون وقلة ثمنه جملة أعمالها

   . ال يعرف في الدنيا برآة صغيرة يستغل منها نظيرها فإنها نحو مائة فداٍن تغل نحو مائة ألف دينار  : قال في التعريف

   . األولى وال يبلغ في المتحصل قريبًا من ذلك مكان بالخطارة من الشرقية وال يبلغ في الجودة مبلغ البرآة -والثاني 

   . وبها أيضًا معدن الشب على القرب من أسوان وهو من المعادن الكثيرة المتحصل أيضًا إلى غير ذلك من الخواص

وضعها له  وبها معدن النفط على ساحل بحر القلزم يسيل دهنه من أعلى جبٍل قليًال قليًال وينزل إلى أسفله فيتحصل في دباٍر قد
   . األولون وتأتي العرب فتحمله إلى خزائن السالح السلطانية

منها جبل الطير شرقي النيل مقابل منية أبي خصيٍب فيه صدع يأتي إليه جنس البواقير من الطير وهو   : وأما عجائبها فكثيرة
   . المعروف بالبح في يوم من السنة فيضعون

سمعت من أعيان تلك البالد   : قال أبو بكر الموصلي  : قال ابن األثير في عجائب المخلوقاتمناقيرهم في ذلك الصدع واحدًا بعد 
   . أنه إذا آان العام مخصبًا يقبض على طائرين وإن آان متوسطًا يقبض على طائر واحد وإن آان جدبًا لم يقبض على شيء

رمل إذا صعد إلى أعالها وآسح الرمل إلى أسافلها ومنها مكان بالجبل الشرقي عن النيل على القرب من أنصنا به تالل 
   . سمعت له أصوات آالرعد يسمع من البر الغربي من النيل



 

472 
 

وقد أخبرني بعض أهل تلك البالد أنه إذا آان الذي صعد على ذلك المكان جنبًا أو آانوا جماعة فيهم جنب لم يسمع شيء من 
   . تلك األصوات لو آسح الرمل

ل المذآور على القرب من إخميم به تالل رمل إذا آسحها األنسان من أعلى إلى أسفل عادت إلى ما آانت ومنها مكان بالجب
   . عليه وارتفع الرمل من أسفلها إلى أعالها

وعلى النيل جبل يراه أهل تلك الناحية من انتضى سيفه وأولجه فيه وقبض على مقبضه بيديه جميعًا   : قال في الروض المعطار
لسيف في يديه وارتعد فال يقدر على إمساآه ولو آان أشد الناس وإذا حد بحجارة هذا الجبل سكين أو سيف ال يؤثر اضطرب ا

فيه حديد أبدًا وجذب األبر والمسال أشد جذبًا من المغناطيس وال يبطل فعلها بالثوم آما يبطل المغناطيس أما الحجر نفسه فإنه 
   . ال يجذب

اخير الساحرة يقال إن فيه خلقًة من الجبل ظاهرًة مشرفًة على النيل ال يصل إليها أحد يلوح فيها خط وبجبل زم  : قال القضاعي
   .  " باسمك اللهم   " مخلوق 

وعلى القرب من الطور عين ماء في أجمة رمٍل ينبع الماء من وسطها فواراٍت لطيفٍة وينبسط ماؤها حولها نحو الذراع ثم 
له أثر وال يعرف أحد إلى أين يذهب وهي على ذلك مدى الدهور واأليام ال ينقطع نبعها وال يغوص في الرمل فال يظهر 

   . يجتمع ماؤها في مكان يدرآه البصر وعجائبها أآثر من أن تذآر

نا ابتداؤه وانتهاؤه المقصد الثالث في ذآر نيلها ومبدئه وانتهائه وزيادته ونقصه وما تنتهي إليه زيادته وما تصل إليه في النقص وقاعدته أ    

   . فاعلم أن ابتداءه من أول الخراب الذي هو جنوبي خط األستواء المقدم ذآره ولذلك عسر الوقوف على حقيقة خبره

وقد ذآر الحكماء أنه ينحدر من جبل القمر إما بفتح القاف والميم آما هو المشهور وإما بضم وسكون الميم آما نقله في تقويم 
   . ياقوت في المشترك وابن سعيد في معجمهالبلدان عن ضبط 

وطرفه الغربي عند طول ست وأربعين ونصف وعرض إحدى عشرة ونصف في الجنوب وطرفه   : قال في رسم المعمور
   . الشرقي حيث الطول إحدى وستون درجًة ونصف والعرض بحاله

   . ولونه أحمر  : قال في الرسم

   . ولونه أبيض لما غلب عليه من الثلج وذآر الطوسّي أنهم شاهدوه علىى بعٍد

   . واعترضه في تقويم البلدان بأن عرض إحدى عشرة في غاية الحرارة ال سّيما في الجنوب لحضيض الشمس

والنيل ينحدر من الجبل المذآور من عشرة مسيالت بين آل مسيلين منها درجة في الطول المقّدم بيانه والغربّي   : قال بطليموس
األّول عند طلوع ثمان وأربعين درجة والثاني عند طلوع تسع وأربعين وعلى ذلك حّتى يكون العاشر منها عند  منها وهو

طلوع سبع وخمسين آل مسيل منها نهر ثم تجتمع العشرة وتصب في بطيحتين آّل خمسٍة منها تصب في بطيحة ثم يخرج من 
نهار وتسير الستة في جهة الشمال حّتى تصب في بحيرة مدّورة عند آل واحدة من البطيحتين أربعة أنهار ثم تتفّرع إلى ستة أ

خط األستواء تعرف ببحيرة آوري فيفترق النيل منها ثالث فرق ففرقة تأخذ شرقًا وتذهب إلى مقدشو من بالد الحبشة 
   . المسلمين على ساحل البحر الهندّي مقابل بالد اليمن

نة من مملكة مالي من بالد الّسودان وتمّر حّتى تصب في البحر المحيط الغربّي عند وفرقة تأخذ غربًا وتذهب إلى الّتكرور وغا
فيمر في الّشمال على بالد زغاوة وهي أّول ما يلقى  -وهي نيل مصر  -جزيرة أوليل وتسّمى نيل السودان وفرقة تأخذ شماًال 

   . من بالد السودان

   . دنقلة اآلتي ذآرها في الكالم على ممالك الّسودان ثم يمر على بالد الّنوبة حّتى ينتهي إلى مدينتها
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   . ثم يمّر شماًال بميلة إلى الغرب إلى طول إحدى وخمسين وعرض سبع عشرة على حاله

   . ثم يمّر مغّربًا بميلة قليلة إلى الّشمال إلى طول اثنتين وثالثين وعرض تسع عشرة

   . ثم يرجع مشّرقًا إلى طول إحدى وخمسين

ّر في الشمال إلى الجنادل وهو الجبل الذي ينحدر عليه النيل بين منتهى مراآب الّنوبة في انحدارها ومراآب مصر في ثم يم
   . صعودها حيث الطول ست وخمسون درجة والعرض اثنتان وعشرون درجة

   . ل المقّدمة الذآرثم يمّر شماًال إلى مدينة أسوان اآلتي ذآرها في أعمال الّديار المصرية على القرب من الجناد

   . ويمّر شماًال بميلة إلى الغرب إلى طول ثالث وخمسين وعرض أربع وعشرين ثم يشرق إلى طول خمس وخمسين

  : ويمتّد في جهة الّشمال أيضًا حّتى يصير بالقرب من قرية تسّمى شّطنوف من قرى مصر من عمل منوف فيفترق بفرقتين
   . فرقة شرقية وفرقة غربية

الفرقة الشرقية فتمّر في الّشمال حّتى تأتي على قرية تسّمى المنصورة من عمل المرتاحية فتتشعب شعبتين وتمّر الغربية  فأما
منهما وهي العظمى إلى دمياط من شرقيها وتصب في بحر الروم حيث الطول ثالث وخمسون درجة وخمسون دقيقة 

ة منهما على أشموم طناح من غربيها حّتى تجاوز بالد المنزلة والعرض إحدى وثالثون وخمس وعشرون دقيقة وتمر الشرقي
   . وتصب في بحيرة شرقّي دمياط حّتى بحيرة تّنيس حيث الطول أربع وخمسون درجة وثالثون دقيقة

ب وأما الفرقة الغربية فتمر من شّطنوف المقّدم ذآرها حّتى تأتي بالقرب من قرية تسمى بأبي نّشابة من عمل البحيرة فتتشع
شعبتين الغربية منهما وهي العظمى تأخذ شماًال بين عمل البحيرة من شرقيها وبين جزيرة بني نصر من غربيها والشرقية 

   . تأخذ شماًال أيضًا بين جزيرة بني نصر من شرقيها وبين عمل الغربية من غربيها

تسّمى الفرستق من الغربية بالقرب من مدينة أبيار  ويسّمى هذا البحر بحر أبيار ويمر حّتى يلتقي مع الفرقة الغربية عند قرية
المنسوب إليها البحر المقّدم ذآره ويصير شعبة واحدة ويمّر حّتى يصب في البحر الرومّي غربي قرية تسّمى رشيد حيث 

   . الطول ثالث وخمسون والعرض إحدى وثالثون

ذآرها في جملة البحيرات ويتفرع من آل فرقة من هذه  ومن هذه الفرقة يتفّرع خليج صغير يدخل إلى بحيرة نستروه اآلتي
   . الفرق وما يليها من أعلى النيل خلجاٌن يأتي ذآر المشهور منها فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . وأما زيادته ونقصه فقد اختلف في مدد زيادته فنقل المسعودّي عن العرب أنه يستمد من األنهار والعيون

   . والعيون عند زيادته ولذلك تغيض األنهار

إّن نيل مصر سّيد األنهار سخر   "   : وإذا غاض زادت ويؤيده ما روى القضاعّي بسنده إلى عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه قال
اد اهللا اهللا له آّل نهر بين المشرق والمغرب أن يمّده فأمّدته األنهار بمائها وفّجر اهللا له األرض عيونًا فانتهى جريه إلى ما أر

   .  " فأوحى اهللا إلى آل منها أن يرجع إلى عنصره 

   . زيادته و نقصه بالسيول ويعرف ذلك بتوالي األنواء و آثرة األمطار ورآود السحاب  : و يقال عن أهل الهند

لى يزيد بن أبي زيادته من عيون في شاطئه رآها من سافر و لحق بأعاليه ويؤيده ما رواه القضاعي بسنده إ  : و قالت القبط
هل تجد لهذا النيل في آتاب اهللا عز و جل   ! أن معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا عنه قال لكعب األحبار أسألك باهللا  " حبيب 

إن اهللا عز و جل يوحي إليه في آل عام مرتين يوحي إليه عند خروجه فيقول إن اهللا يأمرك أن تجري   ! إي و اهللا  : خبرًا قال
   .  " يا نيل إن اهللا يأمرك أن تنزل فينزل   : آتب اهللا له ثم يوحي إليه بعد ذلك فيقولفيجري ما 
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   . و ال شك أن جميع األقوال المتقّدمة فرع لهذا القول وهو أصل لجميعها

   . و بكل حال فإنه يبدأ بالزيارة في الخامس من بؤنه من شهور القبط

يعتبر به زيادة النيل بما أجرى اهللا تعالى العادة به بأن يوزن الطين الجاف الذي يعلوه وفي ليلة الثاني عشر منه يوزن الّطين و
ماء النيل زنة ستة عشر درهمًا على التحرير ويرفع في ورقة أو نحوها ويوضع في صندوق أو غير ذلك ثم يوزن عند طلوع 

   . ر درهمًاالشمس فمهما زاد اعتبرت زيادته آل حبة خروب بزيادة ذراع على الستة عش

   . وفي السادس والعشرين منه يؤخذ قاع البحر وتقاس عليه قاعدة المقياس التي تبنى عليها الزيادة

وفي السابع والعشرين ينادى عليه بالزيادة ويحسب آل ذراع ثمانية وعشرين أصبعًا إلى أن يكمل اثني عشر ذراعًا فيحسب 
عشر ذراعًا وهو المعبر عنه بماء السلطان آسر خليج القاهرة وهو يوم  آل ذراع أربعمًا وعشرين أصبعًا فإذا وفى ستة

مشهود وموسٌم معدود ليس له نظير في الدنيا وفيه تكتب البشارات بوفاء النيل إلى سائر أقطار المملكة وتسير بها البرد ويكون 
   . وفاؤه في الغالب في مسرى من شهور القبط وفيها جل زيادته

   . أول يوم من توت يكثر قطع الخلجان والترع عليه وربما اضطرب لذلك ثم عادوفي النيروز وهو 

   . وفي عيد الصليب وهو السابع عشر من توت المذآور يقطع عليه غالب بقية الترع

شر وقد حكى القضاعي عن ابن عفير وغيره من القبط المتقدمين أنه إذا آان الماء في اثني عشر يومًا من مسرى النيل اثني ع
ذراعًا فهي سنة ماء واأل فالماء ناقص وإذا تم الماء ستة عشر ذراعًا قبل النيروز فالماء يتم ثم غالب وفائه يكون في النصف 

   . األول من مسرى وربما وفى في النصف الثاني منها وقد يتأخر عن ذلك

   . وفي الثامن من بابه يكون نهاية زيادته

وفاؤه في سنة ثمان وسبعمائة إلى تاسع عشر بابه فوفى ستة عشر ذراعًا وزاد أصبعين بعد ورأيت في تاريخ النيل أنه تأخر 
   . آل يوم أصبع بعد أن استسقى الناس أربع مرات وهذا مما لم نسمع بمثله في دهر من الدهور  : ذلك في يومين

إلى آخر أبيب تكون زيادته خفيفة ما بين  وقد جرت عادته أنه من حين ابتداء النداء بزيادته في السابع والعشرين من بؤنه
   . أصبعين فما حولهما إلى نحو العشرة وربما زاد على ذلك

فإذا دخلت مسرى اشتدت زيادته وقويت فيزيد العشرة فما فوقها وربما زاد دون ذلك ومن العجيب أنه يزيد في يوم الوفاء 
   . فما حولهما ويتم ذلك سبعين أصبعًا مثًال ثم يزيد في صبيحة يوم الوفاء أصبعين

   . وله في آخر بابه زيادة قليلة يعبر عنها بصبة بابه لما ينصب إلى النيل من ماء األمالق

أنه لما فتح المسلمون مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل   : وقد ذآر عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحكم وغيره
نيلنا هذا سنًة ال يجري إال بها وهو أنه إذا آان اثنا عشر من هذا الشهر عمدنا إلى جاريٍة بكٍر أيها األمير إن ل  : شهر بؤنة فقالوا

   . من أبويها فأرضيناهما فيها وزيناها بأفضل الزينة وألقيناها فيه

ك آتب إلى أمير هذا مما ال يكون في األسالم فأقاموا أبيب ومسرى وهو ال يزيد قليًال وال آثيرًا فلما رأى عمرو ذل  : فقال
من عبد اهللا عمر أمير   : المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يعرفه ذلك فكتب إليه أن أصبت وآتب رقعٌة إلى النيل فيها

   . المؤمنين إلى نيل مصر

   . أما بعد فإن آنت تجري من قبلك فال تجر وإن آان اهللا الواحد القهار الذي يجريك فنسأل اهللا أن يجريك
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ث بها إليه فألقاها في النيل وقد تهيأ أهل مصر للخروج منها فأصبحوا يوم الصليب ويروى أنه وقع مثل ذلك في زمن وبع
موسى عليه السالم وهو أن موسى عليه السالم دعا على آل فرعون فحبس اهللا عنهم النيل حتى أرادوا الجالء فرغبوا إلى 

   . أن يؤمنوا فأصبحوا وقد أجراه اهللا في تلك الليلة ستة عشر ذراعًاموسى فدعا لهم بإجراء لهم بإجراء النيل رجاء 

أنه في زمن المستنصر أحد خلفاء الفاطميين بمصر مكث النيل سنتين لم يطلع وطلع في   : ورأيت في تاريخ النيل المتقدم ذآره
لم يوجد من يزرعها لقلة ثم طلع في السنة السنة الثالثة وأقام إلى الخامسة لم ينزل ثم نزل في وقته ونضب الماء عن األرض ف

السادسة وأقام حتى فرغت السابعة ولم يبق إال صبابة من الناس ولم يبق في األقاليم ما يمشي على أربع غير حمار يرآبه 
لنيل في الخليفة المستنصر وأنه في ست عشرة ذراعًا في ليلة واحدة بعد أن آان يخاض من بر إلى بر وأقل ما انتهى إليه قاع ا

في سنة خمس  -المرة األولى   : النقص ذراع واحد وعشرة أصابع ووقع ذلك من سنة الهجرة وإلى آخر الثمانمائة مرتين فقط
   . وستين ومائة من الهجرة

   . وبلغ النيل فيها أربع عشرة ذراعًا وأربعة عشر أصبعًا

   . في سنة خمس وثمانين وأربعمائة - والمرة الثانية 

   . ها سبع عشرة ذراعًا وخمسة أصابعوبلغ في

   . وقد وقع مثل ذلك في زماننا في سنة ست وثمانمائة

   . وأغي ما انتهى إليه القاع في الزيادة مما رأيته مسطورًا إلى آخر سنة خمس وعشرين وسبعمائة تسعة أذرع

أربع وعشرين وأربعمائة وأغي ما آان إليه في وأقل ما بلغ النقص في نهاية الزيادة اثنا عشر ذراعًا وأصبعان وذلك في سنة 
الزمن المتقدم ثمانية عشر ذراعًا حتى تعجب الناس من نيل بلغ تسع عشرة ذراعًا في زمن عمر بن عبد العزيز ثم انتهى في 

   . المائة السابعة إلى أن صار يجاوز العشرين في بعض األحيان

ن القاع على تسع أذرع ولم يوف بل بلغ خمس عشرة ذراعًا وخمس أصابع ومن العجيب أنه في سنة تسع وسبعين وثلثمائة آا
   . وفي سنين آثيرة آان القاع فيها دون الذراعين وجاوز الوفاء إلى ثماني عشرة ذراعًا فما دونها

رًا فقد تقدم وال عبرة بقول المسعودي في مروج الذهب إن أقل ما يكون القاع ثالثة أذرع وإنه في مثل تلك السنة يكون متقاص
   .ما يخالف ذلك  "  وربك يخلق ما يشاء ويختار ما آان لهم الخيرة  "  

وقد جرت عادة صاحب المقياس أنه يعتبر قياسه زمن الزيادة في آل يوم وقت العصر ثم يمادي عليه من الغد بتلك   : قلت
صريح بذرع إال أنه يكتب في آل يوم رقاعًا ألعيان الدولة من أرباب السيوف واألقالم آأرباب الزيادة أصابع من غير ت

الوظائف من األمراء وقضاة القضاة من المذاهب األربعة وآاتب السر وناظر الخاص وناظر الجيش والمحتسب ومن في 
ن األصابع وما صار إليه من األذرع ويذآر بعد معناهم فيذآر زيادته في ذلك اليوم من الشهر العربي وموافقه من القبطي م

ذلك ما آانت زيادته في العام الماضي في ذلك اليوم من األصابع وما صار إليه من األذرع والبعادة بينهما بزيادة أو نقص وال 
صابع وما صار يطلع على ذلك عوام الناس ورعاعهم فإذا وفى ستة عشرة ذراعًا صرح في المناداة في آل يوم بما زاد من األ

   . إليه من األذرع ويصير ذلك مشاعًا عند آل أحد

وأما مقاييسه فقد ذآر إبراهيم بن وصيف شاه في آتاب العجائب أن أول من وضع مقياسًا خصليم السابع من ملوك مصر بعد 
م وعلماؤهم في يوم ذآر وأنثى يجتمع عندها آهنته  : صنع برآة لطيفة ورآب عليها صورتي عقاٍب من نحاٍس  : الطوفان

   . مخصوص من السنة ويتكلمون بكالم فيصفر أحد العقابين

فإن صفر الذآر استبشروا بزيادة النيل وإن صفرت األنثى استشعروا عدم زيادته فهيأوا ما يحتاجون إليه من الطعام لتلك 
   . السنة
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ه السالم حين بنى األهرام اتخذ مقياسًا لمعرفة زيادة إن يوسف علي  : وقد سمعت جماعة من أهل الخبرة يقولون  : قل المسعودي
   . النيل ونقصانه

وموضع المقياس بمنف   : إن النيل آان يقاس بأرض يقال لها علوة إلى أن بني قلت  : وذلك بمدينة منف وقيل  : قال القضاعي
   . شين وقيل آانوا يقيسونه بالرصاصةإلىاآلن معروف على القرب من األهرام اليوسيفية من جهة البلدة المعروفة بالبدر

ووضعت دلوآة العجوز ملكة مصر بعد فرعون مقياسًا بأنصنا صغير األذرع ووضعت مقياسًا آخر بإخميم   : قال المسعودي
   . ووضعت الروم مقياسًا بقصر الشمع

مسلمون أبنيتهم بين الحصن والبحر ثم جاء وآان المقياس قبل الفتح بقيسارية األآسية بالفسطاط إلى أن ابتنى ال  : قال القضاعي
   . األسالم وفتحت مصر والمقياس بمنف

آان النيل يقاس بمنف ويدخل القّياس إلى الفسطاط فينادي به ثم بنى عمرو بن العاص مقياسًا بأسوان ثم بنى مقياسًا بدندرة ثم 
   . بنى في أيام معاوية مقياسًا بأنصنا

ان مصر بنى مقياسًا صغير األذرع بحلوان من ضواحي الفسطاط ثم لما ولي أسامة بن زيد فلما ولي عبد العزيز بن مرو
الّتنوحي بنى مقياسًا في جزيرة الّصناعة المعروفةاآلن بالروضة بأمر سليمان بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية سنة سبع 

رض بالجزيرة المذآورة في سنة سبع وأربعين ومائتين وتسعين من الهجرة وهو أآبرها ذرعًا ثم بنى المتوّآل مقياسًا أسفل األ
   . في والية يزيد بن عبد اهللا على مصر وهو المعمول عليه إلى زماننا هذا

وآانت النصارى تتوّلى قياسه فعزلهم المتوآل عنه ورّتب فيه أبا الرّداد عبد اهللا بن عبد السالم بن أبي الرّداد المؤّدب وآان 
   . ّر قياسه في بنيه إلىاآلن ثم أصلحه أحمد بن طولون في سنة تسع وخمسين ومائتينرجًال صالحًا فاستق

ثم آل ذراع يعتبر بثمانية وعشرين أصبعًا إلى تمام اثنتي عشرة ذراعًا ثم يكون آل ذراع أربعًة وعشرين أصبعًا فلما أرادوا 
بعون أصبعًا على اثني عشر ذراعًا لكل ذراع منها وضعه على ستة عشر ذراعًا وزعوا الذراعين الزائدين وهما ثمانية وأر

   . أربعة أصابع فصار آل ذراع ثمانية وعشرين أصبعًا وبقي الزائد على ذلك آل ذراع أربعة وعشرون أصبعًا

وآان سبب ذلك فيما ذآره الحسن بن محمد بن عبد المنعم في رسالة له أن المسلمين لما فتحوا مصر عرض   : قال القضاعي
عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ما يلقاه أهلها من الغالء عند وقوف النيل في حّد المقياس لهم فضًال عن تقاصره على 

ويدعوهم ذلك إلى األحتكار واألحتكار يدعوهم إلى زيادة األسعار فكتب عمر إلى عمرو بن العاص يسأله عن حقيقة ذلك 
هلها أربع عشرة ذراعًا والحد الذي يروى منه سائرها حّتى يفضل عن إني وجدت ما تروى به مصر حّتى ال يقحط أ  : فأجابه

حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ست عشرة ذراعًا والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان في الظمأ واألستبحار اثنتا 
   . عشرة ذراعًا في النقصان وثماني عشرة ذراعًا في الزيادة

ه علّي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه في ذلك فأشار بأن يكتب إليه أن يبني مقياسًا وأن يفّض فاستشار عمر رضي اهللا عن
   . ذراعين على اثنتي عشرة ذراعًا ويبقى ما بعدهما على األصل

ن وفي هذا نظر في وقتنا لزيادة فساد األنهار وانتقاض األحوال وشاهد ذلك أن المقاييس القديمة الصعيدية م  : قال القضاعي
   . أولها إلى آخرها أربعة وعشرون أصبعًا آل ذراع بغير زيادة على ذلك

فإذا تم النيل خمس عشر ذراعًا ودخل في ست عشرة آان فيه صالح لبعض الناس وال يستسقى فيه وآان فيه   : قال المسعودي
ان وأخصب الناس وفيه ظمأ ربع نقص من خراج السلطان وإذا انتهت الزيادة إلى ست عشرة ذراعًا ففيه تمام خراج السلط

   . البلد وهو ضار للبهائم لعدم المرعى

   . وأتم الزيادات العامة النافعة للبلد آله سبع عشرة ذراعًا وذلك آفافها وري جميع أرضها  : قال
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   . وإذا زاد على السبع عشرة ذراعًا وبلغ ثماني عشرة استبحر من مصر الربع وفي ذلك ضرر لبعض الضياع

   . وذلك أآثر الزيادات  : لقا

   . هذا آما آان عليه الحال في زمانه وما في قبله وآان الحال جاريًا على ما ذآره في غالب السنين إلى ما بعد السبعمائة  : قلت

أما في زماننا فقد علت األرض مما يرسب عليها من الطين المحمول مع الماء في آل سنة وضعفت الجسور وصار النيل 
متقاصرة وهي ست عشرة ذراعًا فما حولها ومتوسطة وهي سبع عشرة ذراعًا إلى ثمان   : ة اهللا تعالى إلى ثالثة أقسامبحكم

   . عشرة ذراعًا فما حولها وعالية وهي ما فوق ثمانية عشرة وربما زادت على العشرين

نهى وهو الخليج الذي حفره يوسف الصديق عليه المقصد الرابع في ذآر خلجانها وخلجانها القديمة ستة خلٍج الخليج األول الم
   . السالم ومخرجه بالقرب من دروة سربام من عمل األشمونين

اآلتي ذآرها وهي المعروفة بدروة الشريف ويأخذ شماًال إلى مدينة البهنسي ثم إلى قرية الالهون من عمل البهنسي ويمر في 
   . وينبث في نواحيه الجبل حتى يجاوزه إلى إقليم الفيوم ويمر بمدينته

وهذا النهر من غرائب أنهار الدنيا تجف فوهته في أيام نقص النيل وباقيه يجري في موضع ويجف في آخر إلى إقليم الفيوم 
   . فيجري شتاًء وصيفًا من أعين تتفجر منه وال يحتاج إلى حفٍر قط

   . حقاق مقدٍر آما في دمشق من البالد الشاميةإن يوسف عليه السالم حفره بالوحي ومياهه منقسمة على است  : ويقال

وهو من   : وآانت مقاسمه بحجر الالهون على القرب من القرية المنسوبة إليه المتقدمة الذآر قال  : وقال في الروض المعطار
ا وفي عجائب الدنيا وهو شاذروان بين قبتين من أحكم صنعة مدرج على ستين درجة فيها فوارات في أعالها وفي وسطه

   . أسفلها يسقي األعلى األرض العليا واألوسط األرض الوسطى واألسفل األرض السفلى بوزن وقدر معلوم

   . ويقال إن يوسف عليه السالم عمله بالوحي وإن ملك مصر يومئذ لما عاينه قال هذا من ملكوت السماء  : قال

   . ويقال إنه عمل من الفضة والنحاس والرخام

   . بت معالم هذا الالهون وبقي بعض بنائه ونقلت المقاسم إلى مكان آخر بالفيوم تسقى اآلن األراضي على حكمهاقد ذه  : قلت

ومن غرائب أمره أن به التماسيح التي ال تحصى آثرًة ولم يشتهر في زمن من األزمان أنها آذت الخليج الثاني خليج القاهرة 
   . ن العاص وهو أمير مصر في خالفة أمير المؤمنين عمر رضي اهللا عنهالذي يكسر سده يوم وفاء النيل حفره عمرو ب

أمر بحفره عام الرمادة في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وساقه إلى بحر القلزم فلم يتم عليه الحول   : قال القضاعي
   . الحجاز حتى جرت فيه السفن وحمل فيها الزاد واألطعمة إلى مكة والمدينة ونفع اهللا بذلك أهل

وذآر الكندي في آتاب الجند العربي أن حفره آان سنة ثالث وعشرين من الهجرة وفرغ منه في ستة اشهر وجرت فيه السفن 
   . ووصلت إلى الحجاز في الشهر السابع

الرمل وصار ولم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل فيه عمر بن عبد العزيز ثم أضاعته الوالة فترك وغلب عليه   : قال الكندي
   . منتهاه إلى ذنب التمساح من ناحية الطور والقلزم

أن أبا جعفر المنصور أمر بسده حين خرج عليه محمد بن عبد اهللا بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب   : وذآر ابن قديد
   . ليقطع عنه الطعام
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   . سنة تسع وستين ولم يكن عليه قنطرة إلى أن بنى عليه عبد العزيز بن مروان قنطرة في

وقد ذآر المسعودي في مروج الذهب أنه انقطع جريان هذا الخيلج عن اإلسكندرية إلى سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة لردم 
   . جميعها وصار شرب أهلها من اآلبار

   . وليس لها أثر في هذا الزمان  : قال ابن عبد الظاهر

أيوب ابن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب هاتين القنطرتين الموجودتين وإنما بنى السلطان الملك الصالح   : قال
   . على بستان الخشاب وباب الخرق يعني قنطرة السد وقنطرة باب الخرق في سنة نيف وأربعين وستمائة

ستين وثلثمائة وقنطرة  وذآر في موضع آخر من خططه أن القنطرة التي عليه خارج باب القنطرة بناها القائد جوهر سنة
من بناء الفاطميين أيضًا واللؤلؤة التي تنسب هذه  -وهي التي آانت بالقرب من ميدان القمح وبعضها باق إلى اآلن  -اللؤلؤة 

ا القنطرة إليها منظرة على بر الخليج القبلي بناها الظاهر إلعزاز دين اهللا الفاطمي آانت مستنزهًا لخلفاء الفاطميين ينزلون فيه
   . في أيام النيل ويقيمون بها إلى آخر النيل

آقنطرة عمر شاه وقنطرة سنقر وقنطرة أمير حسين فكلها مستحدثة في الدولة   : أما باقي القناطر التي على هذا الخليج  : قلت
   . الترآية وغالبها في الدولة الناصرية محمد بن قالوون

رتب حفره على الناس المأمون بن البطائحي وآذلك البساتين في دولة األفضل وأول من   : قال ابن أبي المنصور في تاريخه
   . وجعل عليه واليًا بمفرده

   . الخليج الثالث خليج السردوس ويقال السردوسي بزيادة ياء في آخره وهو الذي حفره هامان لفرعون

البالد أن يجريه إليهم على أن يجعلوا له على ذلك ماأل  إنه لما حفره سأله أهل  : ويقال  : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات
إنه ينبغي للسيد أن يعطف على عبيده وال ينظر إلى ما   ! ويحك  : فتحصل له من ذلك مائة ألف دينار فحملها إلى فرعون فقال

   . في أيديهم وأمر برد المال إلى أربابه

   . يومًا بين بساتين مشتبكة وأشجار ملتفٍة وفواآه دانيةوآان هذا الخيلج أحد نزهات الدنيا يسار فيه   : قال

   . أما اآلن فقد ذهب ذلك وبطل الخليج وعوض عنه ببحر أبي المنجا اآلتي ذآره  : قلت

الخليج الرابع خليج اإلسكندرية وهو خليج مخرجه من الفرقة الغربية من النيل عند قرية تسمى العطف تقابل فوة مدينة 
ميل غربا حتى يتصل بجدران اإلسكندرية وتدخل منه قناٌة تحت األرض إلى داخلها ويتشعب منها شعٌب آثيرة المزاحمتين وي

   . تدخل دورها وتخرج من دار إلى أخرى ويخالط آبارها فيحلو ماؤها وتمأل منها صهاريجها حينئذ فتمكث من السنة إلى السنة

آلن عند قرية تسمى الظاهرية من عمل البحيرة وآان يمر على دمنهور وآانت فوهة هذا الخليج فيما تقدم جنوببي فوهته ا
وهو من أحسن المنتزهات ألنه مخضر   : مدينة البحيرة ثم نقل إلى مكانه اآلن ويقال إن أرضه في القديم قال في تقويم البلدان

منظرًا جاء السرور به لقلبك وافدا روٌض وعيشٍة أهدت لعينك   : الجانبين بالبساتين وفيه يقول ظافر الحداد الشاعر السكندري
آمخضر العذار وجدوٌل نقشت عليه يد الشمال مباردا والنخل آالغيد الحسان تزينت ولبس من أثمارهن قالئدا وقد ذآر 

أنه انقطع جريان هذا الخيلج عن اإلسكندرية إلى سنة اثنتين وثالثين وثلثمائة لردم جميعها   : السمعودي في مروج الذهب
   . ار شرب أهلها مكن اآلباروص

   . أحد ملوك مصر بعد الطوفان  : الخليج الخامس خليج سخا ويقال إن الذي حفره برصا

   . الخليج السادس خليج دمياط ولم أقف على تفاصيل أحواله
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مستعلي باهللا بحر أبي المنجا أما بحر أبي المنجا فإنه وإن عظم شأنمه مستحدث حفره األفضل بن أمير الجيوش وزير ال
   . الفاطمي

وآان سبب حفره أن البالد الشرقية آانت جارية في ديوان الخالفة وآان معظمها ال يروى   : قال ابن أبي المنصور في تاريخه
   . في أآثر السنين وال يصل الماء إليها من خليج السردوس المتقدم ذآره أو من غيره من األماآن البعيدة

دي اسمه أبو المنجا فرغب أهل البالد إليه في فتح ترعة يصل الماء منها إليهم في ابتدائه فرفع األمر وآان يشارف العمل يهو
إلى األفضل فرآب في النيل في ابتدائه في مرآب رومي بحزٍم من البوص في النيل وجعل يتبعها بمرآبه إلى أن رماها النيل 

ثاء السادس من شعبان سنة ست وخمسمائة وأقام الحفر فيه سنتين وغرم إلى فم ذلك البحر فحفر من هناك وابتدأ حفره يوم الثال
   . فيه مال آثير

   . وآان في آل سنة تظهر فائدته

   . ويتضاعف ارتفاع البالد التي تحته وغلب عليه إضافته إلى أبي المنجا لتكلمه فيه

لمال العظيم واالسم ألبي المنجا فسماه البحر غرمنا عليه هذا ا  : فلما عارض على األفضل ما صرف عليه استعظمه وقال
   . األفضلي فلم يتم له ذلك ولم يعرف إال بأبي المنجا ثم سطى بأبي المنجا المذآور بعد ذلك ونفي إلى اإلسكندرية

سده منظرة ولما ولي المأمون بن البطائحي الوزارة تحدث معه األمراء في أن يتخذ لفتحه يومًا آفتح خليج القاهرة فابتنى عند 
   . متسعة ينزل فيها عند فتحه

وآانت فيه معدية يعدى فيها بين قليوب وبيسوس وآان يحصل للناس بيها مشقة عظيمة لكثرة المارين فعمر عليها   : قلت
الظاهر بيبرس رحمه اهللا قنطرًة عظيمة بحجر صلد من غرائب البناء تمر عليها الناس والدواب فحصل للناس بها االرتفاق 

   . لعظيم وهي باقية على جدتها إلى زمانناا

وآان سده يقطع في عيد الصليب في سابع عشر توت ثم استقر الحال على أن يقطع يوم النوروز في أول يوم من توت حرصًا 
   . على ري البالد

ولكل منها زمن معروف القبلي والبحري فأآثر من أن تحصر   : وأما بقية خلج الديار المصرية المستحدثه وترعها بالوجهين
   . يقطع فيه

 المقصد الخامس في ذآر بحيرات الديار المصرية  

بحيرة الفيوم ويعبر عنها بالبرآة وهي بحيرة حلوٌة بالقرب من الفيوم بين الشمال والغرب  -وهي أربع بحيرات األولى منها 
هى المتقدم ذآره وليس لها مصرٌف تنصرف عنه على نحو نصف يوم يصب فيها فضالت مائة المنصب إليه من خليجه المن

وطولها شرقًا بغرب نحو يوم وبها أسماك آثيرة   : إليه إلحاطة الجبل بها ولذلك غلبت على آثير من قال في تقويم البلدان
   . تتحصل من صيدها جملٌة آثيرٌة من المال وبها من آجام القصب والطرفاء والبردي ما يتحصل منه المال الكثير

نية الثا بحيرة بوقير بضم الباء الموحدة وسكون الواو وآسر القاف وسكون الياء المثناة تحت وراء مهملة في اآلخر وهي  -
بحيرة ماء ملٍح يخرج من البحر الرومي بين اإلسكندرية ورشيد ولها خليج صغير مشتق من خليج اإلسكندرية المتقدم ذآره 

صيد السمك ما يتحصل منه المال الكثير وفيها من أنواع الطير آل غريب وبجوانبها يأتيها ماء النيل منه عند زيادته وبها من 
   . المالحات الكثيرة التي يحمل منها الملح إلى بالد الفرنج وغيرها

وقد وقع للسلطان عماد الدين صاحب حماة رحمه اهللا وهٌم فجعل هذه البحيرة هي بحيرة نستروه اآلتي ذآرها على أن   : قلت
لبحيرة قد انقطع مددها من البحر الملح في زماننا بواسطة غلبة الرمل على أشتونها الموصل إليها الماء من بحر الروم هذه ا

فجفت وصارت سبخة طويلة عريضة ومات ما آان يصاد منها من السمك البوري وما يتحصل منها من الملح المنعقد 
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ألنه آان الغالب على أهلها أآل السمك ويحصل لهم بالملح رفق بسواحلها وعاد على اإلسكندرية بواسطة ذلك ضرر آبير 
   . آبير

بحيرة نستروه بفتح النون وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة فوق وضم الراء المهملة وسكون الواو وهاء في  -الثالثة 
اآلتي ذآرها متسعة األرجاء إذا توسطها اآلخر وهي بحيرة ماء ملح أيضًا بالقرب من البرلس في آخر بالد األعمال الغربية 

المرآب ال ترى جوانبها لعظمها لبعد مرآزها عن البر وبالقرب منها قرية تسمى نستروه وهي التي تضاف إليها وداخلها قرية 
   . أخرى تسمى سنجار ال زرع فيهما وال نفع وليس بهما غير صيد السمك وهي الغاية القصوى فيما يتحصل من المال

يبلغ متحصل صيد سمكها في آل سنة فوق عشرين ألف دينار مصرية وليس يساويها بحيرة من البحيرات   : صاحب حماةقال 
   . في ذلك

وأخبرني بعض مباشريها أنها في زماننا قد تميز متحصلها عن ذلك نحو مثله لالجتهاد في الصيد وآثرة الضبط وارتفاع   : قلت
   . السعر

قال السمعاني بكسر التاء المثناة فوق والنون المشددة المكسورة ثم ياء مثناة تحت وسين مهملة في اآلخر بحيرة تنيس  -الرابعة 
وهي بحيرٌة متصلة بالبحر الرومي أيضًا بآخر عمل الدقهلية والمرتاحية اآلتي ذآره وفيها مصب بحر أشموم المنفرق من 

   . ادة النيل وبوسطها تنيس اآلتي ذآرها في الكالم على الكور القديمةالفرقة الشرقية من النيل ولذلك يعذب ماؤها في أيام زي

طمى عليها البحر قبل الفتح اإلسالمي بمائة سنة فغرقها وصارت بحيرة ويتصل بهذه البحيرة   : قال صاحب الروض المعطار
   . من جهة الغرب بحيرة دمياط وهما في الحقيقة آالبحيرة الواحدة

ذآر جبالها  المقصد السادس في    

اعلم أن وادي مصر يكتنفه جبالن شرقًا وغربًا يبتدئان من الجنادل المتقدمة الذآر فوق أسوان آخذين من جهة الشمال على 
   . تقارب بينهما بحيث يرى آل منهما من اآلخر والنيل مار بين جنبتيهما

جاوز الفسطاط فينعطف ويأخذ شرقًا حتى يأتي على آخر فأما الشرقي منهما فيمر بين النيل وبحر القلزم المتقدم الذآر حتى ي
بحر القلزم من الشمال يرتفع في موضع وينخفض في آخر وفي أوائل هذا الجبل من جهة الجنوب على القرب من مدينة 

 قوص معدن الزمرد المتقدم ذآره في خواص الديار المصرية في مغارة طويلة في قطعة جبل عالية تسمى قرشنده ليس هناك
   . أعلى منها وعلى القرب من ذلك مقطع الرخام الملون من األبيض والسماقي وسائر األلوان المستحسنة التي ال تساوى حسنًا

ويسمى الجبل المطل منه على النيل مقابل المراغات من عمل إخميم جبل الساحرة وأظنه جبل زماخير الساحرة المتقدمة الذآر 
   . في عجائب الديار المصرية

   . يسمى الجبل المطل منه على النيل مقابل مدينة منفلوط جبل أبي فيدة بفاء وياء مثناة تحتو

   . ويسمى الجبل المطل منه على النيل مقابل منية بني خصيب من األشمونين

   . جبل الطيلمون ويعرف باآلن بجبل الطير وقد تقدم ذآره في جملة عجائب الديار المصرية

سطاط والقرافة منه المقطم وربما أطلق المقطم على جميع المقطم وقد اختلف في سبب تسمية بذلك فقيل ويسمى ما سامت الف
   . سمي باسم مقطم الكاهن آان مقيمًا فيه لعمل الكيميا

   . سمي بالمقطم بن مصر بن بصير وآان عبدًا صالحًا انفرد فيه لعبادة اهللا تعالى  : وقال أبو عبد اهللا اليمني
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وهو أن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه سار في سفح المقطم ومعه   : لكندي في آتاب فضائل مصر ما يوافق ذلكوذآر ا
ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات آجبال الشام فلو شققنا في أسفله نهرًا من النيل وغرسناه نخًال   : المقوقس فقال له عمرو

أآثر البالد أشجارًا ونبتًا وفاآهة وآان ينزله المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن وجدنا في الكتب أنه آان   : فقال المقوقس
إني مكلم نبيًا من   : نوح عليه السالم فلما آانت الليلة التي آلم اهللا تعالى فيها موسى عليه السالم أوحى اهللا تعالى إلى الجبال

لم فعلت   : المقدس فإنه هبط وتصاغر فأوحى اهللا تعالى إليه أنبيائي على جبل منك فسمت الجبال آلها وتشامخت إال جبل بيت
فأمر اهللا تعالى الجبال أن يحيوه آل جبل مما عليه من النبت فجاد له   ! إعظامًا وإجالًال لك يا رب  : ذلك وهو به أخبر فقال

   . علك بشجر الجنة أو غرس الجنةالمقطم بكل ما عليه من النبت حتى بقي آما ترى فأوحى اهللا تعالى إليه إني معوضك على ف

   . وأنكر القضاعي وغيره أن يكون لمصر ولد اسمه المقطم وجعلوه مأخوذًا من القطم وهو القطع لكونه منقطع الشجر والنبات

   . وفيه آنوز عظيمة وهياآل آثيرة وعجائب غريبة  : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات

لذهب والفضة واألواني واآلالت النفسية والتماثيل العجيبة وتراب الصنعة ما يخرج عن حد ولملوك مصر فيه من الجواهر وا
   . اإلحصاء

   . وإذا دبرت تربته حصل منها ذهب صالح  : قال في الروض المعطار

   . ويلي المقطم من جهة الشمال اليحاميم وهي الجبال المتفرقة المطلة على القاهرة من جانبها الشرقي وجبانتها

األسود المظلم وفي شرقي المقطم على بحر   : وقيل لها اليحاميم الختالف ألوانها واليحموم في آالم العرب  : قال القضاعي
   . القلزم طورسينا الذي آلم اهللا تعالى موسى عليه السالم عليه وهو جبل مرتفع للغاية داخل في البحر

   . ن إبراهيم الخليل عليهما السالموسمي الطور بطور بن إسماعيل ب  : قال األزهري

ومن خاصته أنه آيفما آسر ظهر فيه صورة شجرة العليق وقد بني هناك ديٌر بأعلى   : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات
   . الجبل وغرس بواديه بساتين وأشجاٌر

د الصعيد والصحراء ثم فيما بين بالد الصعيد وأما الغربي منهما فإنه يبتديء من الجنادل أيضًا ويمر في الشمال فيما ببين بال
   . والواحات ثم فيما بين بالد الصعيد والفيوم حتى ينتهي إلى مقابل الفسطاط

وهناك موقع الهرمين العظيمين المقدم ذآرهما على القرب من بوصير ثم ينعطف ويأخذ غربًا بشماٍل فيما بين بالد ريف 
   . آة النطرون ويمضي إلى قريب من اإلسكندريةالوجه البحري والبرية حتى يجاوز بر

   . ويسمى سامت الواحات جبل جالوت نسبة إلى جالوت البربري

   . ويتصل به من جنوبي الواحات جبل الالزورد قيل إن معدن الزورد وإنه امتنع استخراجه النقطاع العمارة هناك

فيزرع فيها من أنواع الحبوب المقتاتة وغيرها  -ما زروعها في ذآر زروعها ورياحينها وفواآهها وأصناف المطعوم بها أ
آالبر والشعير والذرة واألرز والباقلي والحمص والعدس والبسال والجلبان واللوبيا والسمسم والقرطم والخشخاش والخروع 

   . والسلجم وبزر الكتان والبرسيم وغير ذلك

اختالف أنواعها والملوخيا والقلقاس واللفت والباذنجان والدباء  وبها قصب السكر في غاية الكثرة والبطيخ والقثاء على
والهيلون والقنبيط وأنواع البقول المختلفة آالثوم والبصل والكراث والفجل وغيرها وعامة زرع حبوبها على النيل عند نزوله 

   . عن أرضها من أثناء بابه من شهور القبط إلى أثناء طوبه منها بحسب ما يقتضيه حال الزرع
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وربما زرع فيها على السواقي والدواليب وأآثر ما يكون ذلك في بالد الصعيد خصوصًا في سني الجدب ويزرع في الفيوم في 
   . غير زمن النيل على نهره المنهى المتقدم ذآره في جملة األنهار

   . المطر بها بل فقده بصعيدهاوال زرع فيها على المطر إال القليل النادر بأطراف البحيرة مما ال عبرة به على قلة 

ففيها األس والورد والبنفسج والنرجس والياسمين والنسرين والبان واللينوفر وأزهار المحمضات والريحان  -وأما رياحينها 
   . الفارسي على اختالف أنواعه والمنثور فيها بقلة وإنما آثر باإلسكندرية إلى غير ذلك من بقايا األنواع التي يشق استيعابها

ففيها الرطب والعنب والتين والرمان والخوخ والمشمش والقراصيا والبرقوق والتفاح والكمثرى والسفرجل بقلٍة  -وأما فواآهها 
واللوز األخضر والنبق والتوت والفرصاد والموز وال يوجد فيها الجوز والفستق والبندق واإلجاص إال مجلوبًا بعد جفافه وإن 

   . لم يفلح والزيتون فيها بقلٍة وال يستخرج منه زيت البتة وإنما يؤآل ملحًازرع بأرضها شيء من ذلك 

   . األترج والحماض والكباد والنارنج والليمون على اختالف أنواعها  : وفيها من المحمضات

ره من سائر األعسال ففيها ما يستطاب من األلبان واألجبان والعسل الذي ال يساوى حسنًا وال يشهبه غي  : وأما أصناف المطعوم
   . من المكرر والتبع والوسط والنبات  : والسكر الكثير

   . ومنها يجلب إلى أآثر البالد

   . وقد نسي به ما آان يذآر من سكر األهواز  : قال في مسالك البصار

   . ن األقاليموبها من أنواع الحلوى واألشربة المتخذ ذلك من السكر واألشربة الفائقة ما ال يوجد في غيرها م

ومن محاسنها أن فاآهتها ال يدوم نوع منها في جميع السنة فيمل بل يأتي آل نوع منها في وقت دون وقت فتتشوف   : قلت
   . النفوس إلى طلبه ويكون لقدومه بهجة

   . وال يعترض ذلك بدوام أآل الجنة فإن الجنة أآلها ال يمل بخالف مآآل الدنيا

فرحٌة وتتغالى فيه ابتدائه مع أنه يجتمع في الحين الواحد من الفواآه والرياحين ما اليحتاج معه في زمنه وألهل الرفاهية بذلك 
   . إلى غيره

بعثت غالمًا لي ليحضر من فكاهي القاهرة ما وجد بها من أنواع الفاآهة   : قال المهذب بن مماتي في قوانين الدواوين
س والبنفسج والياسمين والمنثور والمرسين والريحان والطلح والبلح والجمار والرياحين فأحضر لي منها الورد والنرج

والخيار والبطيخ األخضر والباقلى والتفاح والفقوس واألترج والنارنج واألشباه والليمون والتمر هندي األخضر والعنب 
   . والحصرم

ثل ما بمصر من ماء طوبه ولبن أمشير وخروب طفت أآثر المعمور من األرض فلم أر م  : وقال بعض الجوالين في األفاق
   . برمهات وورد برموده ونبق بشنس وتين بؤنة وعسل أبيب وعنب مسرى ورطب توت ورمان بابه وموز هتور وسمك آيهك

  المقصد الثامن في ذآر مواشيها  

حوم والخيول المسومة والبغال النفيسة فمنها اإلبل المستجادة والبقر العظيمات القدود واألغنام المستطابة الل - أما مواشيها 
   . والحمر الفارهة مما ليس له نظير في إقليم من األقاليم وال مصر من األمصار

   . الغزالن والنعام واألرانب والثعالب والضباع والذئاب وغير ذلك  : ففي براريها -وأما وحوشها 
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ن البالد القاصية والسباع من بالد الشام من مملكته لتكون في ويجلب إلى سلطانها الفيلة والزرافات وغيرها من الوحوش م
   . إصطبالته زينًة لمملكته

الصقر والعقاب والنسر   : الدجاج واإلوز والحمام ومن الطيور البرية  : ففيها من الطيور الدواجن في البيوت - وأما طيورها 
لحبرج والحجل والكروان والسماني والبلبل وسائر أنواع والكرآي واللغلغ واإلوز الترآي والمرزم والبجع والبلشون وا

   . العصافير واألنواع المختلفة من طيور الماء

ويجلب إلى سلطانها سائر أنواع الجوارح الصائدة على اختالف أجناسها من أقاصي البلدان ويقع التغالي في أثمانها للغاية 
   . شاء اهللا تعالى القصوى على ما يأتي ذآره في الكالم على أوصافها إن

 المقصد التاسع في ذآر حدودها   

قد اضطربت عبارات المصنفين في المسالك والممالك في تحديدها والذي عليه الجمهور أن حدها الشمالي وهو المعبر عنه 
احل البحر عند المصريين بالبحري يبتديء مما بين الزعقة ورفٍح عند حدها من الشام والبحر شماله ويمتد غربًا على س

المذآور حيث الشجرتان عند الشجرة التي يعلق فيها العوام الخرق وتقول هذه مفاتيح الرمل عند الكثب المجنبة عن البحر 
الرومي إلى رفح ثم إلى العريش آخذًا على الجفار إلى الفرما إلى الطينة إلى دمياط إلى ساحل رشيد إلى اإلسكندرية وهي آخر 

   . العمارة بهذا الحد

ثم يأخذ على اللينونة على العميدين إلى برقة إلى العقبة الفاصلة بين الديار المصرية وإفريقية على ما تقدم ذآره في الكالم 
   . على سواحل البحر الرومي

يبتديء من ساحل البحر الرومي حيث العقبة ويمتد جنوبًا وأرض إفريقية غربيه على ظاهر الفيوم والواحات  - وحدها الغربي 
   . حتى يقع على صحراء الحبشة على ثمان مراحل من أسوان

وهو المعبر عنه عند المصريين بالقبلي يبتديء من آخر هذا الحد بصحراء الحبشة ويمتد شرقًا وبالد الروم  -وحدها الجنوبي 
قابل أسوان على خمس من بالد البرية جنوبيه حتى يأتي إلى أسوان ثم يمتد من أسوان شرقًا حتى ينتهي إلى بحر القلزم م

يبتديء من آخر هذا الحد ويمتد شماًال وبحر القلزم شرقيه إلى عيذاب إلى القصير إلى  -عشرة مرحلة منها وحدها الشرقي 
القلزم إلى السويس ثم يأخذ شرقًا عن برآة الغرندل التي أغرق اهللا تعالى فيها فرعون من بحر القلزم إلى تيه بني إسرائيل ثم 

   . ويمر على أطراف الشام حتى ينحط على ما بين الزعقة ورفح ساحل البحر الرومي حيث وقعت البداءة يعطف شماًال

وهلى هذا التحديد جرى السلطان عماد الدين صاحب حماة في تقويم البلدان والمقر الشهابي بن فضل اهللا في التعريف إال أنه 
ونهاية الحد الغربي حدود بالد النوبة وفي التعريف جعل ابتداء الحد في تقويم البلدان جعل ابتداء الحد الشمالي نفس رفح 

   . الشمالي ما بين الزعقة ورفح ونهاية الحد الغربي صحراء بالد الحبشة على ما تقدم في التحديد واألمر في ذلك قريب

اآلثار ما يدل عليه آما سيأتي  وخالف في ذلك القضاعي فجعل ابتداء الحد الشمالي من العريش وليس فيه بعٌد عن رفح بل في
   . في موضعه إن شاء اهللا تعالى

أحد منازل طريق الحجاز من مصر والحد الشرقي   : وجعل الحد الجنوبي يقطع بحر القلزم وينتهي إلى ساحل الحجاز بالحوراء
ر القلزم من حد الحوراء إلى يمتد على ساحل البحر الشرقي إلى مدين إلى أيلة إلى تيه بني إسرائيل إلى العريش فأدخل بح

   . نهايته في الشمال وما على ساحله من بر الحجاز مما يسامت العريش آأيلة ومدين ونحوها في أرض مصر

وفيه نظر والظاهر ما تقدم ألن البر الشرقي من القلزم معدود من ساحل الحجاز من جملة جزيرة العرب وهي ناحية   : قلت
   . ل القضاعي على ذلك مسامته هذا الساحل لحدها بساحل البحر الرومي على ما تقدمعلى انفرادها وآأن الذي حم

واعلم أن جميع المحددين لها وإن اختلفت عباراتهم في ابتداء الحد الشمالي الفاصل بينها وبين الشام هل هو من العريش أو من 
   . وآأنهما شجرتان قديمتان حدد في األصل بهما رفٍح أو بين الزعقة ورفٍح متفقون على أن ابتداء الحد حيث الشجرتان
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وما إخال اآلن بقاء الشجرتين وإنما هو موضع الشجرة التي تعلق فيها العوام الخرق ويقولون هذه مفاتيح   : قال في التعريف
   . الرمل عند الكثب المجنبة عن البحر الرومي قريبًا من الزعقة

معروف اآلن بالخروبة ويعرف قديمًا بالعش فهي وإن عظمت محدثة من زمن من حدد فأما األشجار التي بالمكان ال  : قال
   . األقاليم وليست في موضع ما ذآروه

   . ثم لها طول وعرض فطولها ما بين جهتي الشمال والجنوب وعرضها ما بين جهتي المشرق والمغرب

   . إن طولها مسيرة شهر وعرضها مسيرة شهر  : وقد قيل

   . اعي أن ما بين العريش إلى برقة أربعون ليلةوذآر القض

  المقصد العاشر وتسميتها مصر وتفرع األقاليم التي حولها عنها  

المرة األولى  : فقد ذآر المؤرخون أنها عمرت مرتين -أما ابتداء عمارتها  قبل الطوفان وأول من عمرها قبل الطوفان  - 
ن غرباب بن آدم عليه السالم نزلها في سبعين رجًال من بني غرباب جبابرة نقراووس بن مصريم بن براجيل بن رزائيل ب

   . فعمرها

وهو الذي هندس نيلها وحفره حتى أجراه ووجه إلى البرية جماعًة هندسوه وأصلحوه وبنى المدن وأثار المعادن وعمل 
   . الطلمسات

بيصر بن حام بن نوح عليه السالم قدم إليها هو وأبوه  بعد الطوفان وأول من عمرها بعد الطوفان مصر بن -المرة الثانية 
بيصر في ثالثين رجًال من قومه حين قسم نوح األرض بين بنيه فنزلوا بسفح المقطم ونقروا فيه منازل آبيرة نزلوا بها ثم 

   . ابتنوا مدينة منف وسكنوها على ما يأتي ذآره في الكالم على قواعد مصر القديمة إن شاء اهللا تعالى

وآان نوح عليه السالم قد دعا لمصر أن يسكنه اهللا تعالى األرض الطيبة المبارآة التي هي أمن البالد وغوث   : قال ابن لهيعة
   . العباد ونهرها أفضل األنهار ويجعل له فيها أفضل البرآات ويسخر له األرض ولولده ويذللها لهم ويقويهم عليها

   . فسأله عنها فوصفها له وأخبره بها

إن نقراووس بن مصريم أول ملوآها قبل الطوفان حين عمرها سماها باسم أبيه مصريم تبرآًا وإن   : فقيل - وأما تسميتها مصر 
   . مصر بن بيصر إنما سمي باسمه

   . وأآثر المؤرخين على أنها سميت بمصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم

   . سم رجلوعلى الوجهين تكون علمًا منقوًال عن ا

   . إنما سميت مصر بمصٍر لمصير الناس إلياها  : وقال الجاحظ في رسالة له في مدح مصر

ويجوز أن تكون سميت مصر لكونها حدًا فاصًال بين بالد المشرق والمغرب إذ المصر في أصل لغة العرب اسم للحد   : قلت
   . الدار بمصورها أي بحدودهااشتريت   : بين األرضين آما قاله القضاعي ومنه قول أهل هجر

   . وآيف ما  : قال القضاعي

   . أما إن أريد بالمصر البلد العظيم فإنه ينصرف ويجمع على أمصار
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  : فعن ابن لهيعة أنه لما استقر مصر بن بيصر بهذه البالد وهو وأبوه بيصر و وإخوته -وأما تفرع األقاليم التي حولها عنها 
قد علمت أنك أآبرنا وأفضلنا وإن هذه األرض أسكنك إياها جدك نوح ونحن   : والدهم قال له إخوتهفارق وماح وياح وآثر أ

نضيق عليك أرضك ونحن نطلب إليك بالبرآة التي جعلك فيها جدك نوح أن تبارك لنا في أرض نلحق بها ونسكنها وتكون لنا 
فإن لي في بالدي هذه مسيرة شهر من أربعة وجوه أحوزها لنفسي  نعم عليكم بأقرب البالد إلي ال تباعدوا مني  : وألوالدنا فقال

   . وتكون لي ولولدي وأوالدهم

   . فحاز مصر لنفسه ما بين الشجرتين اللتين بالعريش إلى أسوان طوًال ومن برقة إلى أيلة عرضًا

   . ذلك مسيرة شهروحاز فارق لنفسه ما بين برقة إلى إفريقية فكان ولده األفارقة وبذلك سميت إفريقية و

وحاز ماح ما بين الشجرتين من منتهى حد مصر إلى الجزيرة مسيرة شهر وهو أبو نبط الشام وحاز ياح ما وراء الجزيرة 
   . آلها من البحر إلى الشرق مسيرة شهر فهو أبو نبط العراق

ي فهو من فتوح أهل مصر وثغورهم من وما آان بعد هذا من الجانب الغرب  : وقد قال القضاعي بعد ذآر حدود مصر األربعة
   . برقة إلى األندلس

وذلك أن المسلمين بعد فتح مصر توجهت طائفة منهم إلى إفريقية ففتحها ثم توجهت طائفة من إفريقية إلى األندلس   : قلت
   . ففتحته على ما سيأتي ذآره في الكالم على مكاتبات ملوك الغرب إن شاء اهللا تعالى

ي عشر والمباني العظيمة الباقية على ممر األزمان المقصد الحاد  

الضرب األول ما قبل الطوفان والمعروف لها   : والقواعد المستقرة وما فيها من األبنية الحسنة وقواعدها القديمة على ضربين
اها نقراووس بن مصريم مدينة أمسوس وهي أول مدينة بنيت بالديار المصرية قبل الطوفان بن - إذ ذاك قاعدتان القاعدة األولى 

بن براجيل بن رزائيل بن غرباب بن آدم عليه السالم أول ملوك مصر قبل الطوفان وموضعها خارج اإلسكندرية تحت البحر 
   . الرومي آما ذآره بعض المؤرخين وشق لها نهرًا يتصل بها من النيل

   . آره البنه مصرايم وأسكنه فيها ولم أقف على مكانهامدينة برسان وهي مدينة بناها نقراووس المتقدم ذ - القاعدة الثانية 

بكسر الميم وسكون النون وفاء في   : مدينة منف قال في تقويم البلدان - الضرب الثاني قواعدها فيما بعد الطوفان القاعدة األولى 
   . ةاآلخر والجاري على األلسنة منف بفتح الميم وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبع

طولها ثالث وخمسون درجة وعشرون دقيقة وعرضها ثالثون درجة وعشرون دقيقة وهي أول مدينة بنيت   : قال في األطوال
   . بمصر بعد الطوفان بناها مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم حين نزل مصر

وذلك أن مصر حين نزلها آان في ثالثين رجًال من قال في الروض المعطار وأصلها بالسريانية مافه ومعناها بالعربية ثالثون 
   . أهل بيته فسماها بعددهم

   . وهي على اثني عشر ميًال من الفسطاط  : قال ابن األنباري في آتابه الزاهر

مة ومنٌف هذه في جنوبي الفسطاط على القرب من البلدة المعروفة بالبدرشين من عمل الجيزة وهي المعروفة بمصر القدي  : قلت
وقد خربت وصارت آيمانًا وبها آثار بنيان من الحجر الكذان يوجد تحت الردم على القرب من أحجار األهرام في العظمة 
والمقدار وبوسطها آثار برباٍة بها صنمان عظيمان من حجر صوان أبيض طول آل صنم منهما نحو عشرين ذراعًا وهما 

   . مطروحان على األرض وقد غطى الطين أسفلهما

جوانبه األربعة وأرضه وسقفه ولم يزل على ذلك إلى   : وآان على القرب منهما بيت عظيم منن حجر أخضر قطعة واحدة
الدولة الناصرية حسن بن الناصر محمد بن قالوون وأراد األمير شيخو أتابك العساآر نقله إلى القاهرة صحيحًا فعولج فانكسر 
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ا أعتاب خانقاه وجامعه بصليبة الجامع الطولوني وشرقي هذه المدينة معالم سور فأمر بأن تنحت منه أعتاب فنحتت وجعل منه
   . مبني بالحجر الكذان النحيت فصوصًا صغارًا بالطين والجير الذي قد علمت لونه لون الحجر

   . إنه سور األهراء التي بناها يوسف عليه السالم الدخار الحنطة في سنبلها  : ويقال

   . بالد أنه يوجد بعض السنبل الذي أخبره به يوسف عليه السالم تحت تلك األرض إلى اآلنويذآر بعض أهل ال

   . وأنه في المقدار فوق مقدار الحنطة المتعارفة بقليل

وفي شمالي هذه المدينة بلدٌة صغيرة تعرف بالعزيزية يقال إنها آانت منزلة العزيز وزير الملك وهناك مكان على القرب منها 
زليخا وفي غربيها إلى الشمال في سفح جبل مصر الغربي سجن يوسف عليه السالم وإلى جانبه مسجد موسى عليه يعرف ب

   . السالم وعلى القرب من السور المقدم ذآره مسجد يعقوب عليه السالم

   . إن النيل آانت تحت هذه السور وهناك مكان يعرف بالمقياس إلى اآلن  : ويقال

   . مدينة اإلسكندرية نسبة إلى اإلسكندر بن فليبس المقدوني ملك اليونان المقدم ذآره - القاعدة الثانية 

أنه آان بها عدة عجائب من أعجبها المنارة وهي منارة مبنية بالحجر والرصاص ارتفاعها في الهواء   : وقد ذآر القضاعي
نون ذراعًا وقيل بالحجر لغلبة الجير فيه وعلى رأسها ثلثمائة ذراع آل ذراع ثالثة أشبار وقيل أربعمائة ذراع وقيل مائة وثما

مرآة من أخالط يرى فيها من حضر إليها على بعٍد وتهتدي بها المراآب السائرة إلى اإلسكندرية إذ برها منخفض ال جبال فيها 
فة الوليد بن عبد الملك تحرق بشعاعها ما أرادوا إحراقه من المراآب الواصلة احتال عليها النصارى في أوائل اإلسالم في خال

   . األموي فكسروها وتداعى هدم المنارة شيئًا فشيئًا إلى أوساط المائة الثامنة فاستؤصلت وبقي أثرها

ومنها الملعب الذي آانوا يجتمعون فيه يوم من السنة ثم يرمون بكرٍة فال تقع في حجر أحد إال ملك مصر وإن حضر فيه ألف 
اظرًا في وجه صاحبه وإن قريء آتاب سمعوه جميعًا أو أتي بنوع من اللعب رأوه عن آخرهم ال ألف من الناس آان آل منهم ن

   . يتظالمون فيه بأآثر من مراتب العلية والسفلة

وآان من غريب هذا الملعب أن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه حضر فيه في الجاهلية في يوم لعب الكرة فوقعت الكرة في 
   . ما رأينا هذه الكرة آذبت قط إال هذه المرة فاتفق أن ملكها في اإلسالم  : فتعجب القوم منه وقالوا حجره وهم ال يعرفونه

وعمود السواري الذي بظاهر اإلسكندرية اآلن أحد عند هذا الملعب وهو عمود عظيم يرمي الرجل القوي السهم عن قوٍس 
   . قوي فال يبلغ رأسه

ن ملقيان وراء آل منهما جبل حصباؤه آصبر الجمار يقبل العيي بسبع حصيات حتى يستلقي ومنها عمودًا اإلعياء وهما عمودا
   . إلى أحدهما ثم يرمي وراءه بالسبع ويقوم وال يلتفت ويمضي لطلبته فال يحس بشيء من تعبه

   . ومنها القبة الخضراء وهي قبة ملبسة نحاسًا آأنه ذهب إبريز ال يبليه القدم وال تخلقه الدهور

ومنها المسلتان وهما جبالن قائمان على سرطانات نحاس في أرآانهما آل رآن على سرطان فلوأراد مريد أن يدخل تحتها 
   . شيئًا إلى الجانب اآلخر لفعل

 وهاتان المسلتان إحداهما في الرآن الشرقي من البلد والثانية ببعض البلد وهما عمودان  : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات
مربعان من حجر أحمر وعرض قواعدهما من الجهات األربع أربعون شبرًا طول آل واحدة منهما خمس مقامات وأعالها 

   . مستدٌق وعرض قاعدتهما من الجهات األربع أربعون برًا
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ر المعجزة والعجائب أنا يعمر بن شداد بنيت هذه المدينة وأردت أن أجعل فيها من اآلثا  : إن عليهما مكتوب بالسريانية  : ويقال
الباهرة فأرسلت البتون بن مرة العادي ومقدام بن يعمر بن أبي رغال الثمودي إلى جبل بريم األحمر فاقتطعوا منه حجرين 
وحمالهما على أعناقهما فانكسرت ضلع البتون فوددت أن أهل مملكتي آانوا فداء له فأقامهما القطن بن حازم المؤتفكي في 

   . يوم السعادة

إنها إرم ذات العماد ولم تزل عامرة إلى الفتح اإلسالمي فلما فتحها عمرو بن العاص آتب إلى عمر بن الخطاب   : قد قيل فيهاو
   . أما بعد  : رضي اهللا عنه

فإني فتحت مدينة ال أصف ما فيها غير أني أصبت فيها أربعة آالف بنية وأربعة آالف حماٍم وأربعوون ألف يهودي عليهم 
   . ة وأربعمائة ملهًى للملوكالجزي

إنه وجد فيها أربعة آالف بقاٍل يبيعون البقل وآان فيها من الروم يومئذ مائة ألف من أهل القوة لحقوا بأرض الروم في   : ويقال
   . المراآب وآان من بقي ستمائة ألف سوى النساء والصبيان

اهرًا إال عمود السواري وهو عمود عظيم من حجر الصوان وقد ذهب جل ذلك وزال أآثره ولم يبق من عجائبها ظ  : قلت
إنه آان قبلها مدينة في مكانها تسمى رقودة بناها مصر بن بيصر بن حام   : خارج المدينة ال يكاد يكون له نظير في الدنيا ويقال

   . بن نوح المتقدم ذآره حين بني مدينة منف وعلى منوالها نسج اإلسكندر مدينته

قصر الشمع الذي هو داخل مدينة الفسطاط اآلن وهو المعبر عنه في آتب الفتوح بالحصن بناه آسرجوس  -الثة القاعدة الث
   . الفارسي أحد نواب ملك الفرس عند استيالئهم على مصر بعد غلبة بخت نصر اآلتي ذآره في الكالم على ملوآها

   . ولم يكمله وإنما آمله الروم بعد ذلك  : قال القضاعي

   . ي فتحت مصر وهي مقرة الملوك بهاالت

   . إن المقوقس آان يقيم باإلسكندرية أربعة أشهر من السنة وبمدينة منف أربعة أشهر وبقسر الشمع أربعة أشهر  : وقد قيل

واعلم أنه قد آان بالديار المصرية مستقرات أخرى عظام آانت قواعد لبعض ملوآها في بعض األزمان ومدن دون ذلك يأتي 
   . لكالم على جميعها بعد ذآر الكور القديمة واألعمال المستقرة إن شاء اهللا تعالىا

فاعلم أن ملوك مصر األقدمين آان لهم من العناية بالبناء ما ليس لغيرهم  -وأما المباني العظيمة الباقية على ممر األزمان 
   . هم على ما لم يبلغه غيرهموآانوا يتفاخرون بذلك إلخباره على طول الزمن بعظمة ملكهم واقتدار

ومن أعظم أبنيتهم األهرام وهي قبوٌر اتخذوها في غاية الوثاقة حفظًا ألجسامهم وآان لهم بها العناية التامة وابتنوا منها عدة 
بالجبل الغربي من النيل بعضها مقابل الفسطاط وبعضها ببوصير السدر وسقارة ودهشور من األعمال الجيزية وبعضها 

م من البهنساوية وأعظمها خطرًا وأجلها قدرًا الهرمان المقابالن للفسطاط يقال إن طول عمود آل هرم منهما ثالثمائة بميدو
   . وسبعة عشر ذراعًا تحيط بها أربعة سطوح متساوية األضالع طول آل ضلع منها أربعمائة وستون ذراعًا

   . ى حجر بهذا المقدارليس على وجه األرض بناٌء باليد حجر عل  : قال أبو الصلت

   . إن لها أبوابًا في أزج في األرض طول آل درٍج مائة وخمسون ذراعًا  : ويقال

إن   : وباب الهرم الشرقي من الجهة البحرية وباب الهرم الغربي من الناحية الغربية والصابئة تحج هذين الهرمين ويقولون
   . صابىء الذي إليه ينتسبونأحداهما قبر إدريس عليه السالم واآلخر قبر ابنه 
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وقد اختلف في بانيها فأآثر المؤرخين على أن بانيها سوريد بن سهلوق أحد ملوك مصر قبل الطوفان اآلتي ذآره في الكالم 
على ملوآها فيما بعد إن شاء اهللا تعالى جعلها قبورًا ألجسادهم وآنوزًا ألموالهم حين أخبره منجموه وآهنته بما دلهم عليه 

لو بنيت األهرام بعد الطوفان لكان   : صد النجومي من حدوث حادثة تعم األرض ورجحه محمد بن عبد اهللا بن الحكم وقالالر
   . علمها عند الناس

ولم تزل مشايخ مصر   : وذآر ابن عفير عن أشياخه أن بانيها جياد بن مياد بن شمر بن شداد بن عاد ابن عوص بن إرم قال
   . ناها شداد بن عاد وذهب المسعودي وغيره إلى أنه بناها يوسف عليه السالمإن الذي ب  : يقولون

   . بنتها العمالقة حين ملكوا مصر  : وقال ابن شبرمة

انظر إلى الهرمين واسمع منهما ما يرويان عن   : وبالجملة فهما من أعظم اآلثار وأقدمها وأجل المباني وأدومها وهللا القائل
   . نطقان لخبرانا بالذي صنع الزمان بأوٍل وبآخر وآيفما آان فمآلهما إلى الخراب شأن الدنيا ومبانيهاالزمان الغابر لو ي

وقد آان المأمون أحد الخلفاء بني العباس حين دخل إلى مصر في سنة ست عشرة ومائتين قصد هدمهما فلم يقدر فأعمل 
في أعاله إلى قاعة بأعلى الهرم بها ناووس من حجر وينزل  الحيلة في فتح طاقة في أحدهما يتوصل منها إلى مزلقان يصعد

   . في أسفله إلى بئر تحت األرض لم يعلم ما فيها

إنه وجد في أعاله ماًال فاعتبره فإذا هو قدر المال الذي صرفه من غير زيادٍة وال نقص وقد أخذ اآلن في قطع   : ويقال
   . لزمان يوشك أن يخربا آغيرهما من المبانيحجارتهما الظاهرة التخاذ البالط منها فإن طال ا

أين الذي الهرمان من بنيانه ما قومه ما يومه ما المصرع تتخلف اآلثار عن أصحابها دهرًا ويدرآها الفناء فتتبع قال إبراهيم 
الذي بدهشور وقد قيل إن هو جيب أحد ملوك مصر قبل الطوفان أيضًا بني الهرم الكبير   : بن وصيف شاه في آتاب العجائب

   . والثاني بناه قفطريم بن قفط بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حان بن نوح عليه السالم بعد الطوفان

أما الهرم الذي بدير أبي هرميس وهوالهرم المدرج يعين الذي شمالي أهرام دهشور فإنه قبر قرياس وهو   : قال القضاعي
   . ت جزع عليه ملكه وبني له وبني له هذا الهرم فدفنه فيهفارس أهل مصر آان يعد فيهم بألف فارس فلما ما

وقبر الملك نفسه الهرم الكبير من األهرام التي غربي دير أبي هرميس وعليه بابه لوح من الحجر الكذان طوله ذراع في   : قال
   . ذراع مكتوب ببالخط البرباوي

ادة آانت لهم زبروا فيها حكمهم ورقموا تواريخ ملوآهم ومن عظيم بنيانهم أيضًا ولطيف حكمهم البرابي وهي بيوت عب
   . وصوروا فيها صور األمم التي حولهم

فمتى قصدتم أمة من األمم أوقعوا بصورهم من النكال ما أرادوا فيصب تلك األمة على البعد ما أوقعوه بتلك الصور إلى غير 
إن أول من بني البرابي بمصر دلوآة العجوز التي ملكت   : ذلك من الحكم التي أودعوها والطلسمات التي وضعوها ويقال

وقد أخبرني الحكيم شمس الدين محمد بن سعد الدمشقي أنه رآها وتأملها   : قال في مسالك األبصار  ! مصر بعد فرعون لعنه اهللا
قوم بعد قوم حتى تكاملت فوجدها مشتملة على جميع أشكال الفلك وأن الذي ظهر له أنه لم يعلمها حكيم واحد بل تولى عليها 

   . في دوٍر وهو ثالثون ألف سنة لن مثل هذه األعمال ال تعمل إال باألرصاد وال يكمل رصد المجموع في أقل من هذه المدة

ويجوز أن يكون الرصد حصل على الوجه المذآور وزبر ورقم في الكتب فلما بني الثاني هذه البرابي نقل منها ما زبر   : قلت
   . من ذلك الزمن المتقدمفي الكتب 

واعلم أن أآثر البرابي بالوجه القبلي من الديار المصرية وبالوجه البحري القليل منها وقد استولى الخراب على جميعها 
منها بربا   : وذهبت معالمها ولم يبق إال آثارها والذي وقفت عليه في التواريخ ووقفت على آثار غالبه ورسومه سبع براٍب

   . ت بظاهر سمنود من األعمال الغربية بالوجه البحريسمنود آان
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رأيتها وقد خزن فيها بعض عمالها قرضًا فرأيت الجمل إذ دنا من بابها بحمله وأراد أن يدخلها سقط آل دبيب في   : قال الكندي
   . القرظ فال يدخل منها شيء إلى البربا

   . ثم خربت عند الخمسين وثلمائة  : قال القضاعي

ها بربا تمي بالمرتاحية من الوجه البحري على القرب من مدينة تمي الخراب وعامة أهل تلك الناحية يقولون بربا عاد ومن
وهي باقية بجدرانها وسقوفها من أعظم الحجارة العظيمة إلى اآلن باقية وبأعلى بابها قطعة مبنية بالطوب األجر والجص 

   . نوداخلها أحواض عظيمة من الصوان غريبة الشأ

ومنها بربا إخميم وهي بربا بظاهر مدينة إخميم من الوجه القبلي آانت من أعظم البرابي وأحسنها صنعًة وأآبرها حكمة ولم 
تزل عامرة إلى أوساط المائة الثامنة فأخذ في هدمها والعمارة بأحجارها خطيب إخميم ولم يبق إال آثارها وبعض جدرانها 

   . قائمة إلى اآلن

   . ا دندرة من األعمال القوصيةومنها برب

وهي بربا عجيبة فيها مائة وثمانون آوة تدخل الشمس في آل يوم في آوة منها ثم تكر راجعة إلى الموضع   : قال القضاعي
   . الذي بدأت منه وهي اآلن خراب لم يبق إال آثارها

   .  آثارهاوآاتنت بربا عظيمة فهدمت أيضًا ولم يبق منها إال  : ومنها بربا األقصر

ومن بقايا اآلثار بها صنم عظيم من حجر صوان أملس قائم على باب ضريح الشيخ أبي الحجاج األقصري على حاله إلى اآلن 
ومر عليه زمن الشيخ وهو على ذلك ولعله إنما أراد ببقائه التنبيه على ضعف عقول عبدة األصنام لكونهم يعبدون حجرًا مثل 

   . هذا

   . ت وهي بربا صغيرة قد ذهبت معالمها ولم يبق بها إال عمد صوان قائمة من غير شيء محمول عليهاومنها بربا أرمن

ومنها بربا إسنا وهي متوسطة القدر بين الكبر والصغر وقد بقي منها قطعة جيدة جعلت شونة للغالل وأهل إسنا يذآرون أن 
   . الفأر ال يدخلها وإن دخلها مات

صر أيضًا مسلتان بعين شمس على القرب من المطرية من ضواحي القاهرة من حجر صوان أحمر ومن اآلثار العجيبة بم
   . محددتا الرأسين

أن الشمسس تطلع على الجنوبية منهما في أقصر يوم في السنة وعلى الشمالية في أطول يوم في السنة وتتردد   : ذآر القضاعي
   . فيما بينهما في بقية السنة

يهما صومعتان من نحاس إذا آان زمن زيادة النيل تقاطر الماء من أعالهما إلى أسفلهما فينبت حولهما وذآر أنه آان عل
   . العوسج وما في معناه من الحشيش

ومن العجائب حائط العجوز وهو حائط من لبٍن بنتها دلوآة ملكة مصر بعد فرعون من العريش إلى أسوان دائرة على أراضي 
في لحف جبليها وجعلت بين آل ثالثة أميال محرسًا وشقت خليجًا من النيل إلى جانبها وآثارها  مصر من شرقيها وغربيها

   . باقية إلى اآلن بالجانب الشرقي والجانب الغربي

في ذآر قواعدها المستقرة وهي ثالث قواعد قد تقاربت واختلطت حتى صارت آالقاعدة الواحدة القاعدة األولى مدينة الفسطاط 
   . ومة وسين مهملة ساآنة وطاء مهملة مفتوحة بعدها ألف ثم طاء ثانية في اآلخربفاء مضم
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وآسر الفاء لغة فيهن وهي المدينة المعروفة بين العامة   : ويقال فيه فسطاط بإبدال الطاء األولى تاء وفسطاط قال الجوهري
   . بمصر واسمها القديم باب أليون

   . بفتح الهمزة وسكون الالم وضم الياء المثناة تحت وسكون الواو ونون في اآلخر  : تهقال أبو السعادات بن األثير في نهاي

وهو اسمها بلغة الروم والسودان ولذلك يعرف القصر الذي بالشرق بباب أليون وموقعها في اإلقليم الثالث من   : قال القضاعي
   . األقاليم السبعة

   . ن درجة وعرضها ثالثون درجة وعشر دقائقوطولها ثالث وخمسو  : قال في آتاب األطوال

   . طولها أربع وخمسون درجة وأربعون دقيقة وعرضها تسع وعشرون درجة وخمس وخمسون دقيقة  : وقال في القانون

   . طولها ثالث وخمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها تسع وعشرون درجة وخمس وخمسون دقيقة  : وقال ابن سعيد

طولها أربع وخمسون درجة وأربعون دقيقة والذي عليه عمل أهل زماننا في وضع اآلالت وغيرها   : موروقال في رسم المع
   . طول خمس وخمسين درجة وعرض ثالثين

   . إن آل مدينة تسمى فسطاطًا ولذلك سميت مصر الفسطاط  : واختلف في سبب تسميتها بالفسطاط فقال ابن قتيبة

لضرب من األبنية في القدر دون السرادق والذي عليه الجمهور أنه يسمى بذلك لمكان فسطاط  الفسطاط اسم  : وقال الزمخشري
عمرو بن العاص رضي اهللا عنه يعني خيمته وذلك أن عمر لما فتح الحصن المعروف بقصر الشمع في سنة إحدى وعشرين 

سكندرية لفتحها أمر بنزع فسطاطه للرحيل من الهجرة واستولى عليه ضرب فسطاطه على القرب منه فلما قصد التوجه إلى اإل
لقد تحرم منا بحرم وأمر بإقرار الفسطاط مكانه وأوصى على الحمام وسار إلى اإلسكندرية   : فإذا بحمام قد أفرخ فيه فقال

ن ففتحها ثم عاد إلى فسطاطه ونزل به ونزل الناس حوله وابتنى داره الصغرى التي هي على القرب من الجامع العتيق مكا
فسطاطه وأخذ الناس في االختطاط حوله فتنافست القبائل في المواضع واالختطاط فولى عمرو على الخطط معاوية بن حديج 
التجيبي وشريك بن سمي الغطيفي وعمرو بن قحزم الخوالني وحيويل بن ناشرة المعافري ففصلوا بين القبائل وأنزلوا الناس 

   . مساجد وعرفت آل خطة بالقبيلة أو الجماعة التي اختطتها أو بصاحبها الذي اختطهامنازلهم فاختطوا الخطط وبنوا الدور وال

فمنها خطة أهل الراية وهم جماعة من قريٍش واألنصار وخزاعة وأسلم   : فأما الخطط واألدر التي عرفت بالقبائل والجماعات
آنانة وليث بن بكر لم يكن لكل منهم من العدد وغفاٍر ومزينة وأشجع وجهينة وثقيف ودوٍس وعبس بن بغيٍض وجرش من بني 
   . ما ينفرد به بدعوة من الديوان فجعل لهم عمرو بن العاص رايًة لم بنسبها إلى أحد

يكون وقوفكم تحتها فكانت لهم آالنسب الجامع وآان ديوانهم عليها فعرفوا بأهل الراية وانفردوا بخطة وحدهم وخطتهم   : وقال
   . عهامن أعظم الخطط وأوس

   . ومنها خطة مهرة وهم بنو مهرة بن حيدان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة ابن مالك بن حمير من قبائل اليمن

ومنها خطة تجيب وهم بنو عدي وسعد ابني األشرس بن شبيب بن السكن بن األشرس بن آندة وتجيب اسم أمهما عرفت 
   . القبيلة بها

   . بنو لخم بن عدي بن مرة بن أدد ومن خالطهم من جذام  : األولى  : ومنها خطط لخم وهي ثالث

   . والثانية بنو عبد ربه بن عمرو بن الحارث بن وائل بن راشدة بن لخم

   . بنو راشدة بن أذب بن جزيلة بن لخم  : والثالثة
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اإلسكندرية عند فتحها فقال لهم  وهم جماعة من القبائل تسارعوا إلى مراآب الروم حين بلغ عمرًا قدومهم  : ومنها خطط اللفيف
   . فسموا اللفيف من يومئذ  " فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفًا   "   : عمرو وقد استكثرهم إنكم لكما قال اهللا

ومنها خطط أهل الظاهر وهم جماعة من القبائل قفلوا من اإلسكندرية عد قفول عمرو بن العاص فوجدوا الناس قد أخذوا 
إني أرى لكم أن تظهروا على هذه القبائل   : تحاآموا إلى معاوية بن حديج الذي جعله عمرو على الخطط فقال لهممنازلهم ف

   . فتتخذوا لكم منازل فسميت منازلهم الظاهر

   . ومنها خطط غافق وهم بنو غافق بن الحارث بن عك بن عدثان بن عبد اهللا بن األزد

   . لدال المهملتينومنها خطط الصدف بفتح الصاد وآسر ا

وهم بنو مالك ابن سهل بن عمرو بن حمير من قبائل اليمن وقيل بنو مالك بن مرقع بن آندة سمي الصدف ألنه صدف بوجهه 
   . عن قومه حين أتاهم سيل العرم

   . ومنها خطط خوالن وهم بنو خوالن بن عمرو بن مالك بن زيد بن عريب

   . ة بن أدد بن زيد بن آهالن بن عبد اهللاومنها خطط مذحج وهم بنو مالك بن مر

   . ومنها خطة يحصب وهم بنو يحصب بن مالك بن أسلم بن زيد بن غوث بن حمير

   . ومنها خطة رعيٍن وهم بنو رعين بن زيد بن سهل بن يعفر بن مرة بن أدد

   . ومنها خطة بني الكالع وهو الكالع بن شرحبيل بن سعد بن حمير

   . فر وهم بنو المعافر بن يعفر بن مرة بن أددومنها خطة المعا

   . ومنها خطط سبإ وهم بنو مالك بن زيد بن وليعة بن معبد بن سبإ

   . ومها خطة بني وائل وهو وائل بن زيد مناة بن أفصى بن إياس بن حرام بن جذام بن عدي

   . ومنها خطة القبض وهم بنو القبض بن مرثد

الحمراء الدنيا وبها خطة بلي   : األولى  : الث سميت بذلك لنزول الروم بها وهم حمر األلوانومنها خطط الحمراوات وهي ث
وهم بنو بلي بم عمرو بن إلحاف بن قضاعة إال من آان منهم في أهل الراية وخطة ثراد من األزد وخطة فهٍم وهم بنو فهم بن 

   . عمرو بن قيس بن عيالن وخطة بني بحر بن سوادة من األزد

لثانية ا الحمراء الوسطى وبها خطة بني نبه وهم قوم من الروم حضروا الفتح وخطة هذيل وهم بنو هذيل بن مدرآة بن  -
   . إلياس بن مضر وخطة بني سالمان من األزد

وهي خطة بني األزرق من الروم وحضر الفتح منهم أربعمائة رجل وخطة بني يشكر بن جزيلة   : الحمراء القصوى -الثالثة 
   . ن لخم وإليهم ينسب جبل يشكر الذي بني عليه جامع أحمد بن طولون اآلتي ذآره مع جوامع الفسطاط إن شاء اهللا تعالىم

ومنها خطط حضرموت وهم بنو حضرموت بن عمرو بن قيس بن معاوية بن حمير إلى غير ذلك من الخطط التي درست قبل 
   . االهتمام بالتأليف في الخطط

   . ي خالل هذه الخطط دور جماعة آثيرة الصحابة رضوان اهللا عليهم ممن حضر الفتحواعلم أنه آان ف
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منها دار عمرو بن العاص ودار الزبير بن العوام ودار قيس بن سعد بن عباد األنصاري ودار مسلمة بن مخلد األنصاري 
ر نافع بن عبد القيس بن لقيط الفهري ودار عبد الرحمن بن عديٍس البلوّي ودار وهب بن عمير بن وهب بن خلف الجمحي ودا

ودار سعد بن أبي وّقاٍص ودار عقبة بن عامر الجهنّي ودار القاسم وعمرو ابني قيس بن عمرو ودار عبد اهللا بن سعد بن أبي 
ٍم سرٍح العامرّي ودار مسعود بن األسود بن عبد شمس بن حراٍم البلوّي ودار المستورد بن شداد الفهرّي ودار حيّي بن حرا

الّليثّي وفي صحبته خالف ودار الحارث بن مالك اّلليثّي المعروف بابن البرصاء ودار بشر بن أرطاة العامرّي ودار أبي ثعلبة 
الخشني ودار إياس بن البكير الليثّي ودار معمر بن عبد اهللا بن نضلة القرشّي العدوّي ودار أبي الّدرداء األنصارّي ودار 

أم ولده إبراهيم وأختها شيرين ودار مهاجٍر   : وقس إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع ماريةيعقوب القبطّي رسول المق
مولى أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم ودار علبة بن زيد األنصارّي ودار محمد بن مسلمة األنصارّي ودار أبي 

ودار خارجة بن حذافة بن غانم العدوّي ودار عقبة بن األسود مسروح بن سندر الخصّي ودار عبد اهللا بن عمر بن الخطاب 
الحارث ودار عبد اهللا بن حذافة السهمّي ودار محمية بن جزء الّزبيدّي ودار المّطلب بن أبي وداعة الّسهمّي ودار هبيب بن 

ر جبر القبطّي رسول معقٍل الغفارّي وبه يعرف وادي هبيٍب بالقرب من اإلسكندرية ودار عبد اهللا بن السائب المخزومّي ودا
المقوقس إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودار يزيد بن زياد األسلمّي ودار عبد اهللا بن رّيان األسلمّي وفي صحبته خالف 

ودار أبي عميرة رشيد بن مالك المزنّي ودار سباع بن عرفطة الغفارّي ودار نضلة بن الحارث الغفارّي ودار الحارث بن أسد 
في صحبته خالف ودار عبد اهللا بن هشام بن زهرة من ولد تميم بن مّرة ودار خارجة بن حذافة بن غانم العدوّي الخزاعّي و

أن ادخل   : وهو أّول من ابتنى غرفة بالفسطاط فكوتب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في أمرها فكتب إلى عمرو بن العاص
بالطويل وال بالقصير فإن اّطلع من آواها فاهدمها ففعل عمرو فلم يبلغ  غرفة خارجة وانصب فيها سريرًا وأقم عليه رجًال ليس

الكوى فأقّرها ودار محمد بن حاطب الجمحي ودار رفاعة الّدوسّي ودار فضالة بن عبيد األنصارّي ودار المطلب بن أبي 
   . وداعة السهمّي

   . إلى غير ذلك من الدور التي أغفلت ذآرها أصحاب الخطط

ن أمراء مصر القائمون مقام ملوآهااآلن ينزلون بالفسطاط ولم يكن لهم في ابتداء األمر مقّرة معّينة وال داٌر لإلمارة وآا  : قلت
   . مخصوصة

فنزل عمرو بن العاص أّول أمرائها بداره على القرب من الجامع ولم يزل آّل أمير بعده ينزل بالدار التي يكون بها سكنه إلى 
وآان عبد العزيز بن مروان وهو أمير مصر في خالفة أخيه عبد الملك بن مروان قد بنى دارًا عظيمة  آخر الدولة األموّية

بالفسطاط سنة سبع وستين من الهجرة وسماها دار الذهب وجعل لها قّبة مذهبة إذا طلعت عليها الشمس ال يستطيع الناظر 
مها وآان عبد العزيز ينزلها ثم نزلها بنوه بعده فلما هرب التأمل فيها خوفًا على بصره وآانت تعرف بالمدينة لسعتها وعظ

مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمّية إلى مصر نزل هذه الدار فلما رهقه القوم أمر بإحراقها فالمه في ذلك بعض بني عبد 
عظم وال يتمتع بها عدّوك من إن أبق أبنها لبنًة من ذهب ولبنًة من فّضة واأل فما تصاب به في نفسك أ  : العزيز بن مروان فقال

   . بعدك

فلما غلب بنو العباس على بني أمية وهرب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية إلى الديار المصرية وتبعه علي بن صالح بن 
مارة علي الهاشمي إلى أن أدرآه بمصر وقتله واستقر أميرًا على مصر في خالفة السفاح أول خلفاء بني العباس ابتنى دارًا لإل

ونزلها وصارت منزلًة لألمراء بعده إلى أن ولي أحمد بن طولون الديار المصرية فنزل بها في أول أمره ثم اختط بعد ذلك 
قصره المعروف بالميدان فيما بين قلعة الجبل اآلن والمشهد النفيسي وما يلي ذلك في سنة ست وخمسين ومائتين وآان له عدة 

نفيسي وبعضها عند جامعه اآلتي ذآره واختط الناس حوله واقتطع آل أحد قطيعة ابتنى بها فكان بعضها عند المشهد ال  : أبواب
قطيعة هارون بن خمارويه وقطيعة السودان وقطيعة الفراشين فعرف ذلك المكان بالقطائع وتزايدت العمارة حتى   : يقال

المذآور وآذلك بنوه بعده وأهملت دار اإلمارة التي اتصلت بالفسطاط وصار الكل بلدًا واحدًا ونزل أحمد بن طولون بقصره 
ابتناها علي بن صالح بالفسطاط واستقر األمر على ذلك بعده أيام ابنه خمارويه وولديه جيش وهارون وزادت العمارة بالقطائع 

كاتب بالعساآر من في أيامهما وآثرت الناس فيها حتى قتل هارون بن خمارويه بعد قتل أبيه وأخيه وسار محمد بن سليمان ال
العراق من قبل المستكفي باهللا ووصل إلى مصر في سنة اثنتين وتسعين ومائتين وقد ولى الطولونية عليهم ربيعة بن أحمد بن 

   . طولون فتسلم البلد منه وخرب القطائع وهدم القصر وقلع أساسه وخرب موضعه حتى لم يبق له أثر

د بنى دارًا عظيمة بالفسطاط عند المصلى القديمة وقيل اشتراها له أحمد بن طولون وآان بدر الخفيفي غالم أحمد بن طولون ق
ثم سخط عليه أحمد فنكبه وسكنها بعده طاهر بن خمارويه ثم سكنها بعده الحمامي غالم أحمد بن طولون فلما هدم محمد بن 
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ي أمير مصر بعده واستقرت منزلًة لألمراء سليمان الكاتب قصر بني طولون بالقطائع سكن هذه الدار ثم سكنها عيسى النوشر
إلى أن ولي اإلخشيد مصر فزاد فيها وعظمها وعمل لها ميدانًا وجعل له بابًا من حديد وذلك في سنة إحدى وثالثين وثلثمائة 

فنقل باب ولم تزل منزلًة لألمراء إلى أن غلبت الخلفاء الفاطميون اإلخشيدية على مصر وبني القائد جوهٌر القاهرة والقصر 
   . هذه الدار إلى القاهرة وصار القصر منزلة لهم على ما سيأتي ذآره في الكالم على خطط القاهرة إن شاء اهللا تعالى

وصار الفسطاط في آل وقت تتزايد عمارته حتى صار في غاية العمارة ونهاية الحسن به اآلدر األنيقة والمساجد القائمة 
اهية والمستنزهات الرائقة ورحل الناس إليه من سائر األقطار وقصدوه من جميع الجهات والحمامات الباهية والقياسر الز

وغص بسكانه وضاق فضاؤه الرحيب عن قطانه حتى حكى صاحب إيقاظ المتغفل عن بعض سكان الفسطاط أنه دخل حماماًُ 
ًا يخدمه وآان فيها سبعون صانعًا قل منهم من بناء الروم في أيام خمارويه بن طولون في سنة سبع وثلثمائة فلم يجد فيها صانع

   . من معه ثالثة نفر يغسلهم وأنه دخل بعدها حمامًا ثم حمامًا فلم يجد من يخدمه إال في الحمام الرابعة وآان الذي خدمه معه ثان

وق متصلة وحكى في موضع آخر عمن يثق به عن أبيه أنه شاهد من مسجد الوآرة بالفسطاط إلى جامع ابن طولون قصبة س
   . فعد ما بها من مقاعد الحمص المصلوق فكانت ثلثمائة وتسعين مقعدًا غير الحوانيت وما بها

وحكى أيضًا عمن أخبره أنه عد األسطال النحاس المؤبدة في البكر الستقاء الماء في الطاقات المطلة على النيل فكانت ستة 
   . عشر ألف سطل

   . لبيمارستان الطولوني بالفسطاط في آل يوم اثني عشر درهمًاوبلغ أجرة مقعد يكرى عند ا  : قال

وذآر ابن حوقٍل أنه آان بالفسطاط في زمانه دار تعرف بدار ابن عبد العزيز بالموقف يصب لمن فيها من السكان في آل يوم 
   . أربعمائة راوية ماء وفيها خمسة مساجد وحمامان وفرنان

نيان باهي السكان إلى أن آانت دولة الفاطميين بالديار المصرية وعمرت القاهرة على ما ولم يزل الفسطاط زاهي الب  : قلت
سيأتي ذآره فتقهقر حاله وتناقص وأخذ الناس في االنتقال عنه إلى القاهرة وما حولها فخال من أآثر سكانه وتتابع الخراب في 

لعاضد آخر خلفاء الفاطميين ووزيره يومئذ شاور السعدي بنيانه إلى أنت غلب الفرنج على أطراف الديار المصرية في أيام ا
   . فخاف على الفسطاط أن يملكه الفرنج ويتحصنوا به فأضرم في مساآنه النار فأحرقها فتزايد الخراب فيه وآثر الخلق

ف الناس همتهم ولم يزل األمر على ذلك تقهقر أمره إلى أن آانت دولة الظاهر بيبرس أحد ملوك الترك بالديار المصرية فصر
إلى هدم ما خال من أخطاطه والبناء بنقصه بساحل النيل بالفسطاط والقاهرة وتزايد الهدم فيه واستمر إلى اآلن حتى لم يبق من 

عمارته إال ما بساحل النيل وما جاوره إلى ما يلي الجامع العتيق وما دانى ذلك ودثرت أآثر الخطط القديمة وعفا رسمها 
   . ها وتغيرت معالمهواضمحل ما بقي من

وإذا نظرت إلى خطط الكندي والقضاعي والشريف النسابة عرفت ما آان الفسطاط عليه من العمارة وما صار إليه اآلن وإنما 
أجرينا ذآر بعض الخطط المتقدمة حفظًا ألسمائها وتنبيهًا على ما آانت عليه إال أن في ساحله المطل على النيل اآلن وما 

   . اني الحسنة والدور العظيمة والقصور العالية التي تبهج الناظر وتسر الخاطرجاور ذلك المب

وآان أآثر بنيانه باآلجر المحكوك والجبس والجير من أوثق بناء وأمكنه وآثاره الباقية تشهد له بذلك وقد صار ما خرب منه 
آوم الجارح وآوم   : شهور الذي ذآرها القضاعيودثر آيمانًا آالجبال العظيمة وهجر غالبها وترك وسكن في ومن آيمانه الم

دينار وآوم السمكة وآوم الزينة وآوم الترمس وزاد صاحب إيقاظ المتغفل آوم بني وائل وآوم ابن غراب وآوم الشفاق وآوم 
   . المشانيق

   .  بها فنسبت إليهاويقابل الفسطاط من الجهة البحرية جزيرة الصناعة المعروفة اآلن بالروضة آانت صناعة العمائر أوًال

وآان بناؤها في سنة أربع وخمسين ثم غلب عليها اسم الروضة لحسنها ونضارتها وإطافة الماء بها وما بها من   : قال الكندي
   . البساتين والقصور وهي جزيرة قديمة آانت موجودة في زمن الروم
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من المراآب على وجه النيل آما في جسر بغداد على وآان بها حصن عليه سور وأبراج وبين الفسطاط وبينها جسر ممتد 
الدجلة ولم يزل قائمًا إلى أن قدم المأمون مصر فأحدث عليه جسرًا من خشب تمر عليه المارة وترجع وبعد خروج المأمون 

من مصر هبت ريح عاصفة في الليل فقطعت الجسر القديم وصدمت بسفنه الجسر المحدث فذهبا جميعًا ثم أعيد الجسر 
   . المحدث وبطل القديم

أنه آان موجودًا إلى زمنه وآان في الدولة الفاطمية ثم جدد الحصن المذآور أحمد بن طولون أمير مصر   : وقد ذآر القضاعي
في خالفة المعتمد في سنة ثالث ومائتين ثم استهدم بعد ذلك بتأثير النيل في أبراجه ومرور الزمان عليه ثم بنى الصالح نجم 

   . يوب قلعًة مكانه في سنة ثمان وثالثين وستمائة وبقيت حتى هدمها المعز أيبك الترآماني أول ملوك التركالدين أ

وعمر من نقضها مدرسته المعزية برحبة الخروب واتخذ الناس مكانها أمالآًا وهي على ذلك إلى زماننا ولم يبق بها إال بعض 
   . ًاأبراج اتخذها الناس أمالآًا وعمروا عليها بيوت

   . فلما ملك الظاهر بيبرس هم بإعادتها فلم يتفق له ذلك وبقيت على حالها

وآانت أرفة النيل التي بين جزيرة الصناعة وبين الفسطاط هي أقوى الفرقتين والتي بين الجزيرة والجيزة هي الضعيفة   : قلت
لماء إال في زيادة النيل ويبدو بين آخر الفسطاط وهذه ثم انعكس األمر إلى أن صار ما بين الجزيرة والفسطاط يجف وال يعلوه ا

   . الجزيرة على فوهة خليج القاهرة

ويوجد في أول الخليج حيث السد الذي يفتح عند وفاء النيل مكان آالجزيرة يعرف بمنشأ المهراني آان آومًا يحرق فيه اآلجر 
   . يعرف بالكوم األحمر عدة القضاعي في جملة آيمان الفسطاط

   . وأول من ابتدأ فيه العمارة بلبان المهراني في الدولة الظاهرية بيبرس فنسبت المنشأ إليه  : ال صاحب إيقاظ المتغفلق

آانت تعرف ببرآة المعافر وحمير   : ويلي الفسطاط من غريبه برآة تعرف ببرآة الحبش وهي أرض مزدرعة قال القضاعي
   . ليهاوآان في شرقيها جنات تعرف بالحبش فنسبت إ

   . أن تلك الجنات تعرف بقتادة بن قيس بن حبشي الصدفي وهو ممن شهد فتح مصر  : وذآر ابن يونس في تاريخه

وهي اآلن موقوفة على األشراف من ولد علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه من فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه   : قلت
   . زير الفائز والعاضد من الخلفاء الفاطميينوسلم وقفها عليهم الصالح طالئع بن زريك و

ويليه من قبليه حيث القرافة المكان المعروف بالخندق آان قد احتفره عبد الرحمن بن عيينة خندقًا في سنة خمس وستين من 
   . الهجرة عند مسير مروان بن الحكم إلى مصر فعرف بذلك

بجامع عمرو وذلك أن عمرًا لما بنى داره الصغرى مكان فسطاطه على ما األول الجامع العتيق المعروف   : وأما جوامعه فستة
   . تقدم ذآره اختط الجامع المذآور في خطة أهل الراية المتقدمة الذآر

   . وآان جنانًا فيما ذآر الليث بن سعد  : قال القضاعي

حصار الحصن المعروف بقصر الشمع فلما وآان الذي حاز موضعه قيسبة بن آلثوٍم التجيبي أحد بني سوم فنزله في   : قال
تصدقت به على المسلمين واختط له خطة مع قومه   : رجع عمرو من اإلسكندرية سأل قيسبة فيه ليجعله مسجدًا فسلمه إليه وقال

من بني سوٍم في تجيب فبني في سنة إحدى وعشرين وآان طوله خمسين ذراعًا في عرض ثالثين ذراعًا ويقال إنه وقف على 
منهم الزبير بن العوام والمقداد بن األسود وعبادة بن الصامت وأبو   : لته ثمانون رجًال من الصحابة رضوان اهللا عليهمقب

الدرداء وأبو ذر الغفاري وأبو بصرة الغفاري وغيرهم ولم يكن له يومئذ محراب مجوٌف بل عمد قائمه بصدر الجدار وآان له 
ابان في بحرية وبابان في غربيه وطوله من قبليه إلى بحريه مثل طول دار عمرو وبينه بابان يقابالن دار عمرو بن العاص وب

   . وبين دار عمرو سبعة أذرع
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ولما فرغ من بنائه اتخذ عمرو بن العاص له منبرًا يخطب عليه فكتب إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 
   . وم قائمًا والمسلمون جلوس تحت عقبيك فكسرهأما يكفيك أن تق  : يعزم عليه في آسره ويقول

   . إنه أعاده إليه بعد وفاة أمير المؤمنين عمر رضي اهللا عنه  : ويقال

وقيل إن زآريا بن مرقيا ملك النوبة أهدى لعبد اهللا بن أبي سرح العامري في إمارته على مصر منبرًا فجعله في الجامع ثم زاد 
في سنة ثالث وخمسين من الهجرة وهو يومئذ أمير مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان زيادًة  فيه مسلمة بن مخلٍد األنصاري

   . من بحريه وزخرفه وهو أول من صلى على الموتى داخل الجامع وتوالت فيه الزيادات والتجديدان إلى زماننا

ين ورفع عبد اهللا بن عبد الملك سقفه وأول من رتب فيه قراءة المصحف عبد العزيز بن مروان في إمارته في سنة ست وسبع
فس سنة تسع وثمانين بعد أن آان مطأطأ ثم جعل فيه المحراب المجوف قرة بن شريك العبسي اتباعًا لعمر بن عبد العزيز في 

   . محراب مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المدينة وأحدث فيه المقصورة تبعًا لمعاوية حيث فعل ذلك بالشام

   . سنة اثنتين وثالثين ومائة أمر موسى بن نصير اللخمي وهو أمير مصر باتخاذ المنابر في جميع جوامع قرى مصر وفي

وأول من نصب اللوح األخضر فيه عبد اهللا بن طاهر وهو أمير مصر في سنة اثنتي عشرة ومائتين ثم احترق الرواق الذي 
   . ولون فعمره خمارويه في سنة خمس وسبعين ومائتينفيه اللوح األخضر في والية خمارويه بن أحمد بن ط

   . ثم جدد اللوح الظاهر بيبرس في سنة ست وستين وستمائة

   . ثم جدد اللوح األخضر برهان الدين المحلي التاجر في سلطنة الظاهر برقوق في أواخرها

إن ذرعه ثمانية   : ة وسبعمائة فقالوقد وصف صاحب إيقاظ المتغفل الجامع على ما آان في زمانه في حدود ثالث عشر
وعشرون ألفًا بذراع العمل مقدمه ثمانية آالف ذراع وتسعمائة ذراع وخمسون ذراعًا ومؤخره ثمانية آالف ذراع وتسعمائة 
وخمسون ذراعًا وصحنه خمسة آالف ذراع جانبه الشرقي ألفا ذراع وخمسمائة ذراع وخمسون ذراعًا وجانبه الغربي آذلك 

ثالثة عشر بابًا لكل باب منها اسم يخصه في جانبه القبلي باب واحد وبه أربعة وعشرون رواقًا سبعة في مقدمه وسبعة وأبوابه 
في مؤّخره وخمسة في شرقيه وخمسة في غربّيه وفيه ثلثمائة عمود وثمانية وستون عمودًا بعضها منفرد وبعضها مضاف مع 

  : المجاور للمنبر والمحراب األوسط ومحراب الخمس وفيه خمس صوامع المحراب الكبير  : غيره وبصدره ثالثة محاريب
إحداها في رآنه القبلّي مما يلي الغربي وهي الغرفة والثانية في رآنه القبلي مما يلي الشرقّي وهي المنارة الكبرى والثالثة في 

و المنارة اآلتي ذآرها وتعرف بالسعيدة  رآنه البحرّي مما يلي الشرقّي وتعرف بالجديدة والرابعة فيما بين هذه المنارة
   . والخامسة في الرآن البحرّي مما يلي الغربي مقابل باب السطح وتعرف بالمستجّدة

وهو على هذه الضفة إلىاآلن لكنه قد استهدم رواق اللوح األخضر والرواقات التي داخله فأمر السلطان الملك الظاهر ببنيانها 
رمته المنية قبل الشروع في البناء وأخذ القاضي برهان الدين المحّلي تاجر الخاص في عمارة فعلقت جدره على الخشب فاخت

ذلك فهدم رواق اللوح األخضر وما داخله وجّدد اللوح الذي آان قد نصبه الظاهر بيبرس وعمر الرواقات المستهدمة أنفس 
   . عمارة وأحسنها

وقف على إقامة محراب هذا الجامع ثمانون رجًال من الصحابة وحينئذ فيلحق  ومما يجب التنبيه عليه أنه قد تقّدم أنه  : قلت
بمحاريب البصرة والكوفة على الوجه الصائر إليه بعض أصحابنا الشافعية في أنه ال يجتهد في التيامن والتياسر في محاريبهما 

د ذآر القضاعي في خططه عن الليث بن سعد آما نبه عليه الشيخ تقّي الدين السبكي في شرح منهاج النووّي في الفقه لكن ق
وابن لهيعة أنهما آانا يتيامنان في صالتهما فيه وأن محرابه آان مشرقًا جّدًا وأن قّرة بن شريك حين هدمه وبناه تيامن به 

   . قليًال

   . هاآلن انحرافًا قليًالأنه أخبره أن في  : وقد حكى الشيخ تقّي الدين السبكي في شرح المنهاج أيضًا عن بعض علماء الميقات
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ولعله من تغيير البناء وقد سألت بعض علماء هذا الشأن عن ذلك فأخبرني عن الشيخ تقّي الدين أبي الطاهر رأس علماء   : قال
   . من الداللة على صحة عملنا في استخراج القبلة موافقته لمحراب الجامع العتيق  : الميقات في زماننا أنه آان يقول

   . الجامع الّطولوني بناه أحمد بن طولون في سنة تسع وخمسين ومائتين على الجبل المعروف بجبل يشكر الثاني

   . وينسب إلى يشكر بن جزيلة من لخم آان خّطة لهم  : قال القضاعّي

   . وهو جبل مبارك معروف بإجابة الدعاء فيه  : قال ابن عبد الظاهر

   . موسى عليه السالم عليه إن اهللا تعالى آلم  : ويقال  : قال

   . إن ابن طولون أنفق على هذا الجامع مائة ألف دينار وعشرين ألفًا من آنٍز وجده  : ويقال

ليس فيه   : محرابه صغير وآخر يقول  : إنه لما فرغ من بنائه أمر بتسمع ما يقوله الناس فيه من العيوب فسمع رجل يقول  : ويقال
أما المحراب فإني رأيت النبّي صلى اهللا عليه وسلم وقد خطه لي فأصبحت فرأيت   : يه ميضأة فقالليس ف  : عمود وآخر يقول

   . الّنمل قد أطافت بالمكان الذي خطه لي

وأما العمد فإني بنيته من مال حالل وهو الكنز الذي وجدته فما آنت ألشوبه بغيره والعمد ال تكون إال من مسجد أو آنيسة 
   . فنزهته عن ذلك

   . وأما الميضأة فأردت تطهيره من النجاسات وها أنا أبنيها خلفه ثم أمر ببنائها على القرب

ويحكى أنه آان ال يعبث بشيء قط وأنه أخذ يومًا درج ورق أبيض وأخرجه ومده آالحلزون ثم استيقظ لنفسه وظن أنه فطن له 
ي على رأسها عمل العشاري على رأس قبة األمام الشافعي فأمر بعمارة المنارة على تلك الهيئة وعلى نظير العشاري الذ

   . رضي اهللا عنه

ولما فرغ من بناء الجامع رأى في منامه آأن نارًا نزلت من السماء فأحرقت الجامع دون ما حوله فقّص رؤياه على عابر فقال 
ر من السماء فأآلته آما في قصة هابيل وقابيل ورأى بشراك قبوله فإن األمم الخالية آانوا إذا قّربوا قربانًا فتقّبل نزلت نا  : له

مرًة أخرى آأن الحق سبحانه وتعالى تجّلى على ما حول الجامع فعبره له عابر بأنه يخرب ما حول الجامع ويبقى هو بدليل 
وآان األمر آذلك فهدمت منازل بني طولون في نكبتهم ولم يبق منها إال  قوله تعالى :   "  فلّما تجّلى رّبه للجبل جعله دّآًا  " 

   . الجامع

الثالث جامع راشدة بناه الحاآم بأمر اهللا الفاطمّي جنوبّي الفسطاط على القرب من الرصد وأدخله في وقفه مع الجامع األزهر 
   . وجامع المقس

يقة وإنما جامع راشدة آان بالقرب منه وهو جامع قديم بنته قبيلة يقال لها ليس هو بجامع راشدة حق  : قال في إيقاظ المتغفل
   . راشدة عند الفتح األسالمي فلما بنى الحاآم هذا سمي باسمه

   . وقد أدرآت بعضه ومحرابه وآان فيه شجر آثير من شجر المقل  : قال

الصالحّي النجمّي في شهور سنة ثالث وستين وستمائة عمر  الرابع جامع الرصد بناه األمير عز الدين أيبك األفرم أمير جاندار
   . منظرته المعروفة به هناك وعمر رباطًا بجانبه قّرر فيه عددًا تنعقد به الجمعة مقيمين فيه ليًال ونهارًا

وسكنه الشيخ الخامس جامع الشعيبية بظاهر مصر أيضًا بناه األمير عز الدين األفرم المذآور في سنة ثالث وتسعين وستمائة 
   . شمس الدين بن اللبان الفقيه الشافعّي الصوفّي فعرف بهاآلن
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السادس الجامع الجديد بناه السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون بالقرب من موردة الحلفاء وبدأ بعمارته في التاسع من 
ة وسبعمائة وخطب به قاضي القضاة المحّرم في سنة إحدى عشر وسبعمائة وانتهت عمارته في ثامن صفر سنة اثنتي عشر

بدر الدين بن جماعة الشافعي وصّلى فيه الجمعة في التاسع من الشهر المذآور ورتب فيه صوفية يحضرونه بعد العصر آما 
   . في الخوانق وهو من أحسن الجوامع وأنزهها بقعة خصوصًا في أيام زيادة النيل

   . يحصى لكثرتها وخطط القضاعي شاهدة بذلك فكانت على العدد الذي ال - وأما مساجد الخمس 

وقد رأيت في بعض التواريخ أن الفناء وقع في أيام آافور األخشيدي حتى لم يجدوا من يقبل الزآاة فأتوا بها إلى آافور فلم 
بت بخراب الفسطاط ابنوا بها المساجد واتخذوا لها األوقاف فكان ذلك سبب زيادة الكثرة فيها ولكنهااآلن قد خر  : يقبلها وقال

   . ودثرت ولم يبق إال آثار القليل منها

فكان المتقّدمون يجلسون للعلم بالجامع العتيق وأول من أحدث المدارس بالفسطاط بنو أيوب فعمر السلطان  -وأما المدارس 
ست وستين وخمسمائة قال مدرسة المالكية المعروفة بالقمحية في المحرم سنة  - إحداهما   : صالح الدين رحمه اهللا مدرستين

   . وآانت قبل ذلك سوقًا يباع فيه الغزل  : العماد الكاتب

المدرسة المعروفة بابن زين التجار وآانت سجنًا يسجن فيه فبناها السلطان صالح الدين مدرسة و وقفها على  -والثانية 
ين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بالمكان المعروف الشافعية و وقف عليها الصاغة المجاورة لها ثم عمر الملك المظفر تقّي الد

بمنازل العز بالقرب من باب القنطرة قبلي الفسطاط مدرسًة و وقف عليها أوقافًا من جملتها جزيرة الّصناعة المعروفة 
   . بالّروضة

ر سنة أربع وخمسين ثم بنى السلطان الملك المعّز أيبك الترآماني أول ملوك الترك مدرسته المعزية برحبة الخّروب في شهو
   . وستمائة

   . وعمر الصاحب شرف الدين بن الفائزي مدرسته الفائزية قبل وزارته في شهور سنة سبع وثالثين وستمائة

   . وعمر الصاحب بهاء الدين بن حّنا المدرسة الصاخبية بزقاق القناديل بعد ذلك

بهاد الدين ابن حّنا عمر رباط األثار الشريفة النبوية بظاهر قبلّي فلم تعهد بالفسطاط غير أن الصاحب  -وأما الخوانق والّربط 
الفسطاط واشترى األثار الشريفة وهي ميٌل من نحاس وملقٌط من حديد وقطعة من العنزة وقطعة من القصعة بجملة مال وأثبتها 

في سنة تسع وخمسين ومائتين وأنفق فأول من أنشأه بالفسطاط أحمد بن طولون  - بالالستفاضة وجعلها بهذا وأما البيمارستان 
   . عليه ستين ألف دينار

   . ولم يكن قبله بيمارستان بمصر وشرط إال يعالج فيه جنديٌّ وال مملوك  : قال القضاعّي

القاعدة الثانية القاهرة بألف والم الزمين في أولها وقاف مفتوحة بعدها ألف ثم هاء مكسورة وراء مهملة مفتوحة ثم هاء في 
خر ويقال فيها القاهرة المعزية نسبة إلى المعز الفاطمي الذي بنيت له وربما قيل المعزية القاهرة سميت بذلك تفاؤًال وهي اآل

   . المدينة العظمى التي ليس بها نظير في اآلفاق وال يسمع بمثلها في مصر من األمصار

معد بن المنصور أبي الطاهر إسماعيل بن القائم أبي القاسم محمد بناها القائد جوهر المعزي لمواله المعز لدين اهللا بن أبي تميم 
بن المهدي باهللا أبي محمد عبيد اهللا الفاطمي في سنة ثمان وخمسين وثلثمائة عند وصوله إلى الديار المصرية من المغرب 

   . واستيالئه عليها وموقعها شمالي الفسطاط المتقدم ذآره على القرب منه

وبينهما ثالثة أميال وآأنه يريد ما آان عليه الحال في ابتداء عمارة القاهرة وهو ما بين سور   : طارقال في الروض المع
   . الفسطاط وسور القاهرة



 

498 
 

والذي استقر عليه الحال أن حد القاهرة من السبع سقايات إلى   : قال القاضي محي الدين بن عبد اهللا الظاهر في خطط القاهرة
   . وآان قبل ذلك من المجنونة مشهد السيدة رقية عرضًا

   . وآان مكانها قبل العمارة بستانًا لبني طولون على القرب من منازلهم المعروفة بالقاطائع  : قال ابن سعيد

وآيفما آانت فطولها وعرضها في معنى طول الفسطاط وعرضه أو أآثر عرضًا بقليل وآان ابتداء عمارتها أن أمر إفريقية 
المغرب آان قد أفضى إلى المعز المذآور وقوي طمعه في مصر بعد موت آافور اإلخشيدي وهو يومئذ وغيرها من بالد 

والشأم والحجاز بيد أحمد بن علي بن اإلخشيد أستاذ آافور وهو صبي لم يبلغ الحلم والمتكلم في المملكة أهل دولته والحسين 
   . على المنابربن عبد اهللا في الشأم آالنائب أو الشريك له يدعى له بعده 

وآانت مصر قد ضعف عسكرها لما دهمها من الغالء والوباء فجهز المعز قائده جوهر المتقدم ذآره فبرز جوهر إلى مدينة 
رقادة من بالد إفريقية في أآثر من مائة ألف وما يزيد على ألف صندوق من المال وخرج المعز لتشييعه فقال للمشايخ الذين 

رج جوهر هذا وحده لفتح مصر وليدخلنها باآلردية من غير حرب ولينزلن في خرابات ابن طولون ويبني واهللا لو خ  "   : معه
مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا وآان للمعز غالم ببرقة اسمه أفلح فكتب إليه المعز أن يترجل لجوهر إذا عبر عليه ويقبل يديه 

ز إال ذلك فترجل من مكانه وقبل يديه وسار جوهر حتى دخل مصر فبذل مائة ألف دينار على أن يعفى من ذلك فأبى المع
وتسلمها لسبع عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ونزل في مناخه من سفره موضع القاهرة اآلن ليًال 

   . واختط القصر في بنائه وعمارة القاهرة واختط الناس حوله

  : التي أناخ فيها قبل أن يصبح فلما أصبح رأى فيه ازورارات غير معتدلة فلم يعجبه ثم قالفإنه اختطه في الليلة  - فأما القصر 
   . قد حفر في ليلة مبارآة وساعة سعيدة فترآه على حاله وتمادى في بنيانه حتى أآمله

العيد عرضًا والحد  ومكانه اآلن المدرسة الصالحية بين القصرين إلى رحبة األيدمري طوًال ومن السبع خوخ إلى رحبة باب
الجامع لذلك أن تجعل باب المدرسة الصالحية على يسارك وتمضي إلى السبع خوخ ثم إلى مشهد الحسين ثم إلى رحبة 

األيدمري ثم إلى الرآن المخلق ثم إلى بين القصرين حتى تأتي إلى باب المدرسة الصالحية من حيث ابتدأت فما آان على 
   . ع القصريسارك في جميع دورتك فهو موض

   . باب الذهب ويقال إنه آان مكان المدرسة الظاهرية اآلن - أحدها   : وآان له تسعة أبواب بعضها أصلي وبعضها مستحدث

   . باب البحر ويقال إن مكانه باب قصر بشتاك - الثاني 

درسة الصالحية وآانت الصاغة باب الزهومة ومكانه قاعدة شيخ الحنابلة بالم -قال ابن عبد الظاهر وهو من بناء الثالث 
   . الذفر  : مطبخًا للقصر وآانوا يدخلون بالطعام إلى القصر من ذلك الباب فسمي باب الزهومة لذلك والزهومة

   . باب التربة ويقال إن مكانه ببن باب الزهومة المتقدم الذآر ومشهد الحسين -الرابع 

   . باب الديلم وهو باب مشهد الحسين -الخامس 

   . باب قصر الشوك ومكانه الموضع المعروف بقصر الشوك على القرب من رحبة األيدمري -لسادس ا

باب العيد وهو باب البيمارستان العتيق سمي بذلك ألن الخليفة آان يخرج منه لصالة العيد وإليه تنسب رحبة باب  -السابع 
   . العيد

   . دم ذآرهباب الزمرد وهو إلى جانب باب العيد المتق -الثامن 

   . باب الريح وقد ذآر ابن الطوير أنه آان في رآن القصر الذي يقابل سور دار سعيد السعداء التي هي الخانقاه اآلن -التاسع 
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ثم استجد المأمون بن البطائحي وزير اآلمر تحت القوس الذي بين باب الذهب وباب البحر ثالث مناظر وسمي إحداها الزاهرة 
والثالثة الناضرة وآان اآلمر يجلس فيها لعرض العساآر في عيد الغدير والوزير واقٌف في قوس باب الذهب  والثانية الفاخرة

وآان مكان السيوفيين اآلن سلسلٌة ممتدة إلى ما يقابلها تعلق في آل يوم من وقت الظهر حتى ال يجوز تحت القصر راآب 
   . ولذلك يعرف هذا المكان بدرب السلسلة

   . في حدود القصر مشهد الحسين ومما هو داخل

وسبب بنائه إن رأس اإلمام الحسين عليه السالم آانت بعسقالن فخشي الصالح طالئع بن رزيك عليها من الفرنج فبنى جامعه 
خارج باب زويلة وقصد نقل الرأس إليه فغلبه الفائز على ذلك وأمر بابتناء هذا المشهد ونقل الرأس إليه في سنة تسع وأربعين 

   . وخمسمائة

أن السلطان صالح الدين   : ومن غريب ما اتفق من برآة هذا الرأس الشريفة ما حكاه القاضي محي الدين بن عبد الظاهر
يوسف بن أيوب حين استولى على هذا القصر بعد موت العاضد آخر خلفاء الفاطميين بمصر قبض على خادم من خدام القصر 

خنافس فلم يتأثر بها فسأله السلطان صالح الدين عن ذلك وما السر فيه فأخبر أنه حين  وحلق رأسه وشد عليها طاسًا داخله
   . أحضرت الرأس الشريفة إلى المشهد حملها على رأسه فخلى عنه السلطان وأحسن إليه

   . وآان بجوار القصر قصر صغير يعرف بالقصر النافعي من جهة السبع خوخ فيه عجائز الفاطميين

يزل هذا القصر منزلة الخلفاء الفاطميين من لدن المعز أول خلفاهم بمصر وإلى آخر أيام العاضد آخر خلفائهم وآان ولم   : قلت
   . الوزراء ينزلون بدار الوزراة التي ابتناها أمير الجيوش بدر الجمالي داخل باب النصر مكان الخانقاه الرآنية بيبرس اآلن

ن أيوب الوزراة عن العاضد بعد عمه أسد الدين شيرآوه نزل بدار الوزارة المذآورة فلما ولي السلطان صالح الدين يوسف ب
   . وبقي بها حتى مات العاضد فتحول إلى القصر وسكنه ثم سكنه بعد أخوه العادل أبو بكر

قلعة إن شاء اهللا فلما ملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر انتقل منه إلى قلعة الجبل على ما سيأتي ذآره في الكالم على ال
   . تعالى

وصارت دار الوزارة المتقدمة الذآر منزًال للرسل الواردين من الممالك إلى أن عمر مكانها السلطان الملك المظفر بيبرس 
   . الجاشنكير الخانقاه المعروفة به وخال القصر من حينئذ من ساآنيه وأهمل أمره فخرب

آان لي على هذا   : قال لي بواٌب لباب الزهومة اسمه مرهف في سنة ثالثين وستمائة  : قال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر
   . الباب المدة الطويلة ما راأته دخل فيه حطب وال رمي منه تراب

وهذا أحد أسباب خرابه لوقود أخشابه وتكويم ترابه ثم أخذ الناس بعد ذلك في تملكه واستحكاره وعمرت فيه المدارس   : قال
ر فبنى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب فيه مدرسته الصالحية ثم بنى الظاهر بيبرس في مدرسته الظاهرية وبنى واآلد

فيه بشتاك أحد أمراء الدولة الناصرية محمد بن قالوون فيه قصره المعروف به وجعلت دار الضرب في وسطه ولم يبق من 
   . بناها العزيز باهللا بن المعز الفاطمي على ما سيأتي ذآرهآثاره إال البيمارستان العتيق فإنه آان قاعة 

وآذلك القبة التي على رأس السالك من هذا البيمارستان إلى رحبة باب العيد وبعض جدٍر ال يعتد بها قد دخلت في جملة 
   . األمالك

   . بابين متقاربين وبابين متباعدين  : فإن القائد جوهرًا حين اختطها جعل لها أربعة أبواب - وأما أبواب القاهرة وأسوارها 

قبيلة من قبائل البربر الواصلين مع جوهر من المغرب ولذلك يقع في عبارة الموثقين   : فالمتقاربان باب زويلة نسبة إلى زويلة
   . موغيرهم بابا زويلة وأحد هذين البابين القوس الموجود اآلن المجاور للمسجد المعروف بسام بن نوح عليه السال
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   . والثاني آان موضع الحوانيت التي باع فيها الجبن على يسرة القوس المتقدم ذآره يدخل منه إلى المحمودية

وآان سبب إبطاله وسده أن المعز الذي بنيت له القاهرة لما دخلها عند وصوله من المغرب دخل من القوس الموجود اآلن 
باب اآلخر واشتهر بين الناس أن من دخل منه لم تقض له حاجة فرفض وسد هناك فازدحم الناس فيه وتجنبوا الدخول من ال

   . وجعل زقاق جنوبيه يتوصل منه إلى المحمودية وزقاق شماليه يتوصل منه إلى األنماطيين وما يليها

خل باب النصر و البابان المتباعدان هما القوس الذي داخل باب الفتوح خارج حارة بهاء الدين وقوس آخر آان على حياله دا
بالقرب من وآالة قيسون اآلن فهدم ثم ابتنى أمير الجيوش بدر الجمالي المتقدم ذآره في سنة ثمانين وأربعمائة سورًا من لبٍن 

دائرًا على القاهرة وبعضه باق إلى زماننا بخط سوق الغنم داخل باب المحروق ثم ابتنى األفضل بن أمير الجيوش باب زويلة 
الفتوح الموجودين اآلن فيما ذآره القاضي محي الدين بن عبد اهللا الظاهر في خططه إال أنه ذآر في  وباب النصر وباب

مواضع أخر منها أن باب زويلة بناه العزيز باهللا وأآمله بدر الجمالي وهو من أعظم األبواب وأشمخها وليس له باشورة على 
صرت باب زويلٍة لعلمت قدر مجله بنيانا باب تأزر بالمجرة وارتدى يا صاح لو أب  : األبواب وفيه يقول علي بن محمد النيلي

وباب سعادة ربما   : الشع رى والث برأسه آيوانا لو أن فرعونًا رآه لم يرد صرحًا وال أوصى به هامانا قال ابن عبد الظاهر
   . بعد ذلك ينسب إلى سعادة بن حيان غالم المعز وآان قد ورد من عنده في جيش إلى جوهر وولي الرملة

وباب القنطرة منسوٌب إلى القنطرة التي أمامه وهي من بناء القائد جوهر بناها عند خوفه من القرامطة ليجوز عليها إلى   : قال
   . المقس

والقوس الذي بالشارع األعظم خارج باب زويلة على رأس المنجبية عند الطيوريين اآلن آان بابًا بناه الحاآم بأمر اهللا خارج 
   . لقاهرة وآان يعرف بالباب الجديدا

   . وباب الخوخة الذي على القرب من قنطرة الموسكي أظنه من بناء الفاطميين أيضًا

ولما ملك السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب الديار المصرية انتدب لعمارة أسوار القاهرة ومصر في سنة تسع وستين 
دي الرومي على آثرة من أسرى الفرنج عندهم يومئذ بنى سورًا دائرًا عليها وخمسمائة الطواشي بهاء الدين قراقوش األس

وعلى قلعة الجبل والفسطاط ولم يزل البناء به حتى توفي السلطان صالح الدين رحمه اهللا وهو الموجود اآلن وجعل فيها عدة 
جين عظيمين أحدهما بالمقس على القرب من باب البحر وباب الشعرية وباب البرقية وباب المحروق وابتنى بر  : منها  : أبواب

جامع باب البحر وهو الذي هدمه الصاحب شمس الدين المقسي وزير األشرف بن شعبان بن حسين على رأس السبعين 
   . والسبعمائة وأدخله في حقوق الجامع المذآور حين جدد بناءه والثاني بباب القنطرة جنوبي الفسطاط

وقياس هذا السور من أوله إلى آخره تسعة وعشرون ألف ذراع وثلثمائة وذراعان   : د الظاهرقال القاضي محي الدين بن عب
بالهاشمي من ذلك من باب البحرح إلى البرج بالكوم األحمر يعني رأس منشأة المهراني المتقدم ذآرها في الكالم على خطط 

لمذآور إلى قلعة الجبل من جهة مسجد سعد الدولة الفسطاط عند فوهة خليج القاهرة عشرة آالف ذراع ومن الكوم األحمر ا
سبعة آالف ذراع ومائتا ذراع ومن مسجد سعد الدولة المذآور إلى باب البحر ثمانية آالف ذراع وثلثمائة واثنان وتسعون 

   . ذراعًا ودائرة القلعة ثالثة آالف ذراع ومائة وعشرة أذرع

   . ه على ذرع السور من غير تفصيل ولم يتعرض للذراعين الزائدينواقتصر السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخ

وهذا السور قد دثره أآثر وتغيرت معالم غالبه للصوق عمائر األمالك به حتى إنه ال يتميز في غالب األماآن من   : قلت
   . األمالك وسقط ما بين باب البحر إلى الكوم األحمر حتى لم يبق له أثر

   . سور القاهرة األول من األماآن أرضه سبخة وماؤه زعاق على أن ما هو داخل

ولذلك عتب المعز عند وصوله إلى الديار المصرية ودخوله القاهرة على جوهر لكونه لم يعمرها مكان   : قال ابن عبد الظاهر
   . ة مياه اآلبارالمقس على القرب من باب البحر أو جنوبي الفسطاط على القرب من الرصد لتكون قريبة من النيل عذب
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   . واعلم أن خطط القاهرة قد اتسعت وزادت العمارة حولها وصار ما هو خارج سورها أضعاف ما هو داخله

ثم منها ما هو منسوب إلى دولة الفاطميين ومنها ما هو منسوب إلى من تقدمهم من الملوك إما لدروس اسمه األول وغلبة 
   . أن لم يكن ومنها ما هو مجهول النقطاع شهرته بطول األيام ومرور الليالياسمه الثاني عليه وإما الستحداثه بعد 

وإنما يقع التعرض هنا لألماآن الشهرة الدائرة على األلسنة دون غيرها وأنا أذآرها على ترتيب األماآن ال على ترتيب القدم 
   . والحدوث

خل باب الفتوح وتعرف بالطواشي بهاء الدين قراقوش باني سور فمنها حارة بهاء الدين دا  : أما خططها المشهورة داخل السور
القاهرة المتقدم ذآره وآانت في دولة الفاطميين تعرف بين الحارتين ثم اختطها قوم في الدولة الفاطمية يعرفون بالريحانية 

   . والعزيزية فعرفت بهم

   . فلما سكنها بهاء الدين قراقوش المذآور اشتهرت به ونسي ما قبل ذلك

ومنها حارة برجوان وتعرف ببرجوان الخادم آان خادم القصور في أيام العزيز باهللا بن المعز ثاني خلفاء الفاطميين بمصر 
   . ووصاه على ابنه الحاآم فعظم شأنه ثم قتله الحاآم بعد ذلك

   . ويقال إنه خلف في ترآته ألف سراويل بألف تكة حرير

   . ابن أمير الجيوش بدر الجماليوبهذه الحارة آانت دار المظفر 

ومنها خط الكافوري آان بستانًا لكافور اإلخشيدي وبنيت القاهرة وهو بستان وبقي إلى سنة إحدى وخمسين وستمائة فاختطه 
طائفة البحرية والعزيزية إصطبالت وأزيلت أشجاره ومنها خط الخرنشف آان ميدانًا للخلفاء الفاطميين وآان لهم سرداب 

رض إليه من باب القصر يمرون فيه إلى الميدان المذآور راآبين ثم جعل مصرفًا للماء لما بنيت المدرسة الصالحية تحت األ
   . ثم بنى به الغز بعد الستمائة إصطبالت بالخرنشف وسكنوها فسمي بذلك

مراء وبها آانت دار الوزير ومنها درب شمس الدولة على القرب من باب الزهومة وآان في الدولة الفاطمية يعرف بحارة األ
عباس وزير الظافر وبها المدرسة المسرورية بناها مسرور الخادم وآان أحد خدام القصر في الدولة الفاطمية وبقي إلى الدولة 

األيوبية واختص بالسلطان صالح الدين وتقدم عنده ثم سكنها شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو السلطان صالح الدين 
   . بها دربُا فعرف به ونسب إليه يوسف وعمر

قبيلة من البربر الواصلين صحبة القائد جوهر على ما تقدم ذآره في الكالم على باب   : ومنها حارة زويلة وتنسب إلى زويلة
   . زويلة وهي حارة عظيمة متشعبة

خادم عبيد اهللا المهدي أبي الخلفاء  ومنها الجودرية وتعرف بطائفة يقال لها الجودرية من الدولة الفاطمية نسبة إلى جودر
الفاطميين اختطوها وسكونها حين بنى جوهٌر القاهرة ثم سكنها اليهود بعد ذلك إلى أن بلغ الحاآم الفاطمي أنهم يهزأون 

   . بالمسلمين ويقعون في حق اإلسالم فسد عليهم أبوابهم وأحرقهم ليًال وسكنوا بعد ذلك حارة زويلة المتقدمة الذآر

ها الوزيرية وتعرف بالوزير أبي الفرج يعقوب بن آلس وزير المعز باهللا الفاطمي وآان يهودي األصل يخدم في الدولة ومن
اإلخشيدية ثم هرب إلى المعز الفاطمي بالمغرب لمال لزمه فلقي عسكر المعز مع جوهر فرجع معه وعظمت مكانته عند 

صفي الدين بن شكر وزير العادل أبي بكر بن أيوب المعروفة المعز حتى استوزره وآانت داره مكان مدرسة الصاحب 
   . بالصاحبية بسويقة الصاحب وآانت قبل ذلك تعرف بدار الديباج

وللعلها منسوبة إلى الطائفة المعروفة بالمحمودية القادمة في أيام   : ومنها المحمودية قال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر
   . مصرالعزيز باهللا الفاطمي إلى 
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ومنها حارة الروم داخل بابي زويلة اختطها الروم الواصلون صحبة جوهر القائد حين بنائه القاهرة فعرفت بهم ونسبت إليهم 
   . إلى اآلن

ن نح  : تعرف بقوم أتوا المعز باني القاهرة وقد قسم العطاء في الناس فلم يعطهم شيئًا فقالوا  : ومنها الباطلية قال ابن عبد الظاهر
   . على باطل فسميت الباطلية

ومنها حارة الديلم وتعرف بالديلم الواصلين صحبة أفتكين المعزي وغالم المعز بن بويه الديلمي وآان قد تغلب على الشام أيام 
رة فأجزل المعز الفاطمي وقاتل القائده جوهرًا واستنصر بالقرامطة وخرج إليهم العزيز باهللا فأسره في الرملة وقدم به إلى القاه

   . له العطاء وأنزله هو وأصحابه بهذه الخطة

وبها آانت دار الصالح طالئع بن رزيك باني الجامع الصالحي خارج باب زويلة وآان يسكنها قبل الوزراة وخوخته بها 
   . معروفة إلى اآلن بخوخة الصالح

قبيلة آتامة من البربر الواصلين صحبة جوهر من ومنها حارة آتامة على القرب من الجامع األزهر بجوار الباطلية وتعرف ب
   . الغرب

ومنها إصطبل الطارمة بظاهر مشهد الحسين آان إصطبًال للقصر وبهذا الخط آانت دار الفطرة التي يعمل فيها فطرة العيد 
الفطرة مستوفى في  بناها المأمون بن البطائحي وزير اآلمر وآانت الفطرة قبل ذلك تعمل بأبواب القصر وسيأتي الكالم على

   . الكالم على ترتيب المملكة في الدولة الفاطمية فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

ومنها حارة الصالحية قبلي مشهد الحسين آانت طائفة من غلمان الصالح طالئع بن رزيك قد سكنوها فعرفت بهم ونسبت 
   . إليهم

   . أهل برقة قدموا صحبة جوهر فعرفت بهم اختطها قوم من  : ومنها البرقية قال ابن عبد الظاهر

ورأيت بخط بعض الفضالء بحاشية خطط ابن عبد الظاهر أن الصالح طالئع بن رزيك لما قتل عباسًا وزير الظافر وتقلد 
   . الوزراة عن اآلمر أقام جماعة من األمراء يقال لهم البرقية عونًا له واسكنهم هذه الخطة فنسبت إليهم

آان قبل عمارة القاهرة منزلة لبني عذرة تعرف   : شوك على القرب من رحبة األيدمري قال ابن عبد الظاهرومنها قصر ال
   . بقصر الشوك

ومنها خزانة البنود وآانت خزانة السالح في الدولة الفاطمية ثم جعلت سجنًا في األيام المستنصرية ثم احتكرت بعد ذلك 
   . وجعلت آدرًا

   . أحد أبواب القصر المسمى بباب العيد المقدم ذآره  : د تنسب إلى باب العيدومنها رحبة باب العي

ومنها درب ملوخية ينسب لملوخية صاحب رآاب الحاآم وبه مدرسة القاضي الفاضل وزير السلطان صالح الدين يوسف بن 
   . أيوب وبه آانت داره

   . لحاآمنسبة إلى عطوف خادم ا  : ومنها العطوف وأصل اسمها العطوفية

وهي صفة لمحذوف وأصلها حارة الروم الجوانية وذلك أن الروم الواصلين صحبة   : ومنها الجوانية قال ابن عبد الظاهر
حارة الروم الجوانية فثقل ذلك عليهم فأطلقوا على   : جوهر اختطوا حارة الروم المتقدمة الذآر وهذه الحارة وآان الناس يقولون

   . سم حارة الروم على تلكهذه الجوانية وقصروا ا
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  : والوراقون إلى هذا الوقت يقولون حارة الروم السفلى وحارة الروم العليا المعروفة وأما خططها المشهورة خارج السور  : قال
تقدم الحارة المعروفة بحارة بهاء الدين الم  : فمنها الحسينية آانت في األيام الفاطمية ثماني حارات خارج باب الفتوح أولها

ذآرها وهي حارة حامد والمنشأة الكبرى والحارة الكبيرة والمنشأة الصغيرة وحارة عبيد الشراء والحارة الوسطة وسوق 
   . الكبير بمصر والوزيرية وآان يسكنها الطائفة المعروفة بالوزيرية والريحانية من األرمن والعجمان وعبيد الشراء

رمن قريب من سبعة آالف نفس ثم سكنها جماعة من األشراف الحسينيين قدموا في أيام وآان بها من األ  : قال ابن عبد الظاهر
الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب من الحجاز إلى مصر فنزلوا بهذه األمكنة واستوطنوها فسميت بهم ثم سكنها األجناد 

   . بعد ذلك وبنوا بها األبينة العظيمة واآلدر الضخمة

   . هي أعظم حارات الجناد  : لظاهرقال ابن عبد ا

وذلك بحسب ما آان الحال عليه في زمانه ولكنها قد خربت في زماننا هذا وانتقل األجناد إلى األماآن القريبة من القلعة   : قلت
   . بصليبة الجامع الطولوني ونحوها

   . ه بهوبنى بهاء الدين قراقوش خانًا للسبيل تنزله المارة وأبناء السبيل فعرف خط

ومنها الخندق خارج الحسينية بالخندق آان عنده خندق احتفره العزيز باهللا الفاطمي وآان المعز قد أسكن المغاربة هناك في 
من   : سنة ثالث وستين وثلثمائة حين تبسطوا في القرافة والقاهرة وأخرجوا الناس من منازلهم وأمر مناديًا ينادي لهم آل ليلة

   . نة استحق العقوبةبات منهم في المدي

   . ومنها أرض الطبالة منسوبة المرأة مغنية اسمها نشب وقيل طرب آانت مغنية المستنصر الفاطمي واسمه معد

ولما ورد الخبر عليه بأنه خطب له ببغداد في نوبة البساسيري قريب السنة غنته نشب   : قال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر
صدوا قد ولي األمر معد ملككم آان معارًا والعواري تسترد فوهبها هذه األرض في سنة اثنتين وثالثين يا بني العباس   : هذه

   . وأربعمائة فحكرت وبنيت آدرًا فعرفت بها

وآانت من ملح القاهرة وبهجتها وفيها يقول ابن سعيد المغربي مجانسًا بين القرط الذي ترعاه الدواب والقرط الذي يكون   : قال
سقى اهللا أرضًا آلما زرت روضها آساها وحالها بزينته القرط تجلت عروسًا والمياه عقودها وفي آل قطر من   : ألذنفي ا

ذآر لي علم الدين بن مماتي أنه في آتب األمالك القديمة يسمى   : جوانبها قرط ومنها خط باب القنطرة قال ابن عبد الظاهر
   . بالمرتاحية

آانت ضيعة تعرف بأم دنيٍن وآانت العاشر الذي يأخذ المكس يقعد بها الستخراج   : في خططه ومنها المقس قال القضاعي
   . المال فقيل المكس بالكاف ثم ابدلت الكاف في األلسنة قافا

   . ومن الناس من يقول فيه المقسم ألن قسمة الغنائم في الفتوح آانت فيه  : قال ابن عبد الظاهر

رًا وآانت الدآة من نواحيه بستانًا إذا رآب الخليفة من الخليج يوم الكسر أتى إليه في البر الغربي من ولم أر ذلك مسطو  : قال
الخليج في مرآبة ويدخله بمفرده فيسقي منه فرسه ثم يخرج إلى قصره على ما سيأتي ذآره في الكالم على ترتيب المملكة في 

   . الدولة الفاطمية إن شاء اهللا تعالى

   . والدآة اآلن آدٌر وحارات شهرتها تغني عن وصفها فسبحان من ال يتغير  : د الظاهرقال ابن عب

   . وقد خرب أآثر تلك اآلدر والحارات حتى لم يبق منها إال الرسوم وبعضها باٍق يسكنه آحاد للناس  : قلت
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الخليج المعروف بالخليج الذآر الذي بناه آافور  ومنها ميدان القمح آان قديمًا بستانًا سلطانيًا يسمى بالمقسي يدخل الماء إليه من
اإلخشيدي ثم أمر الظاهر الفاطمي بنقل أنشابه وحفره وجعله برآة قدام اللؤلؤة وأبقى الخليج المذآور مسلطًا على البرآة 

   . ليستنقع الماء فيها

يرها بنت السودان المعرفون بالطائفة فلما ضعفت أمر الخالفة الفاطمية وهجرت رسومها القديمة في التفرج في اللؤلؤة وغ
الفرحية الساآنون بالمقس عند ضيقه عليهم قبالة اللؤلؤة حارة سميت حارة اللصوص بسبب تعديهم فيها مع غيرهم ثم تنقلت 

   . بها الحال حتى صار على ما هو عليه اآلن

الخالفة الفاطمية وآان اآلمر الفاطمي قد أمر  ومنها بر ابن التبان غربي خليج القاهرة وينسب إلى ابن التبان رئيس حراقة
بالعمارة قبالة الخرق غربي الخليج فأول من عمر به ابن التبان المذآور أنشأ به مسجدًا وبستانًا ودارًا فعرفت الخطة به إلى 

   . اآلن

د عمر باألبنية وسكنه رعاع ومنها خط اللوق وهو خط قديم متسع ينتهي إلى الميدان المعد لرآوب السلطان عند وفاء النيل ق
   . الناس وأوباشهم والمكان المعروف اآلن بباب اللوق جزء منه

   . ومنها برآة الفيل وهي برآة عظيمة متسعة جنوبي سور القاهرة عليها األبنية العظيمة المستديرة بها

أنظر إلى   : قول ابن سعيد المغربي وتنسب إلى رجل من أصحاب ابن طولون يعرف بالفيل وما أحسن  : قال ابن عبد الظاهر
برآة الفيل التي اآتنفت بها المناظر آاألهداب للبصر آأنما هي واألبصار ترمقها آواآٌب قد أداروها على القمر ومنها خط 

الجامع الطولوني من الصليبة وما واآلها وقد تقدم في الكالم على خطط الفسطاط أن هذه األرض آانت منازل ألحمد بن 
لن وعسكره والجبل الذي في جانبها البحري يعرف بجبل يشكر وعليه بناء الجامع الطولوني المذآور واستحدث الملك طولو

الصالح نجم الدين أيوب رحمه اهللا عليه قصورًا جاءت في نهاية الحسن واإلتقان وهي المعروفة بالكبش ولم يزل يسكنها أآابر 
لبان قبل السبعين والسبعمائة وهي على ذلك إلى اآلن وقد شرع الناس اآلن في األمراء إلى أن خربها العوام في وقعة الج

   . استحكار أماآنها للعمارة فيها في حدود سنة ثمانمائة

ومنها خط حارة المصامدة وتنسب لطائفة المصامدة من البربر الذين قدموا مع المعز من المغرب وآان المقدم عليهم عبد اهللا 
مون بن البطائحي وزير اآلمر قد قدمه ونوه بذآره وسلم إليه أبوابه للمبيت عليها وأضاف إليه جماعة المصمودي وآان المأ

   . من أصحابه

أظنها الحارة التي بناها المأمون بن البطائحي خارج   : ومنها الهاللية قال ابن عبد الظاهر  

امدة لما قدمهم ونوه بذآرهم وحذر أن يبني بينها وبين الباب الجديد الذي بناه الحاآم بالشارع على يسرة الخارج منه للمص
   . برآة الفيل حتى صارت هذه الحارة مشرفة على شاطيء برآة الفيل إلى بعض أيام الحافظ

   . بلغني أنها منسوبة لشخص في الدولة الفاطمية يعرف بمنتجب الدولة  : ومنها المنتجبية قال ابن عبد الظاهر

أظنها منسوبة ليانس وزير الحافظ وآان يلقب بأمير الجيوش سيف اإلسالم ويعرف بيانس   : بن عبد الظاهرومنها اليانسية قال ا
   . الفاصد ألنه فصد حسن أبن الحافظ وترآه محلول الفصادة حتى مات

الصقلي ونسبة هذه  جماعة آانوا في زمن العزيز باهللا ومنهم يانس  : وآان في الدولة من اسمه يانس العزيزي واليانسية  : قال
الحارة محتملة ألن تكون لكل منهم وقد ذآر ابن عبد الظاهر عدة حارات آانت للجند خارج باب زويلة غير ما لعله ذآره 
سردًا منها ما هو مشهور معروف وهو حارة حلب والحبانية ومنها ما ليس آذلك وهو الشوبك والمأمونية والحارة الكبيرة 

   . ة أبي بكروالمنصورة الصغيرة وحار
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وأما جوامعها فأقدمها الجامع األزهر بناه القائد جوهر بعد دخول مواله المعز إلى القاهرة وإقامته بها وفرغ من بنائه وجمعت 
فيه الجمعة في شهر رمضان لسبع خلون من سنة إحدى وستين وثلثمائة ثم جدد العزيز بن المعز فيه أشياء وعمر به أماآن 

   . بالقاهرةوهو أول جامع عمر 

وجدده العزيز بن المعز ولما عمر الحاآم جامعه نقل الخطبة إليه وبقي الجامع األزهر شاغرًا ثم   : قال صاحب نهاية األرب
أعيدت إليه الخطبة وصلي فيه الجمعة في ثامن شهر ربيع اآلخر سنة خمس وستين وستمائة في سلطنة الظاهر بيبرس وتزايد 

   . امع بالقاهرة قدرًاأمره حتى صار أرفع الجو

   . وسمعت جماعة يقولون إن به طلسمًا ال يسكنه عصفور  : قال ابن عبد الظاهر

الجامع الثاني الجامع الحاآمي بناه الحاآم الفاطمي على القرب من باب الفتوح وباب النصر وفرغ من بنائه في سنة ست 
ناؤه قبل بناء باب الفتوح وباب النصر الموجودين اآلن وآان هو وتسعين وثلثمائة وآان حين بنائه خارج القاهرة إذ آان ب

   . خارج القوسين اللذين هما باب الفتوح وباب النصر األوالن

وفي سيرة العزيز أنه اختط أساسه في العاشر من رمضان سنة تسع وسبعين وثلثمائة وفي سيرة الحاآم أنه ابتدأه   : ثم قال
ى البدنة المجاورة لباب الفتوح أنها بنيت في زمن المستنصر في أيام أمير الجيوش سنة بعض الوزراء وأتمه الحاآم وعل

ثمانين وأربعمائة ثم استولى عليها من ملكها والزيادة التي إلى جانبه بناها الظاهر بن الحاآم ولم يكملها ثم ثبت في الدولة 
زعت ممن هي معه وأضيفت للجامع وبني بها ما هو موجود الصالحية نجم الدين أيوب أنها من الجامع وأن بها محرابًا فانت

   . اآلن في األيام المعزية أيبك الترآمانّي ولم تسقف

الجامع الثالث الجامع األقمر بناه اآلمر الفاطمّي بوساطة وزيره المأمون بن البطائحي وآمل بناؤه في سنة تسع عشرة 
   . وخمسمائة ويذآر أن اسم اآلمر والمأمون عليه

ولم يكن به خطبة إلى أن جّدد األمير يلبغا السالمي أحد أمراء الظاهر برقوق عمارته في سنة إحدى وثمانمائة ورّتب فيه   : قلت
   . خطبة

الجامع الرابع الجامع بالمقس بباب البحر وهو المعروف بالجامع األنور بناه الحاآم الفاطمّي أيضًا في سنة ثالث وتسعين 
   . وثلثمائة

مع الخامس الجامع الظافرّي وهو المعروف اآلن بجامع الفّكاهين بناه الظفر الفاطمّي داخل بابي زويلة في سنة ثالث الجا
وأربعين وخمسمائة وآان زريبة للكباش وسبب بنائه جامعًا أن خادمًا آان في مشترف على الزريبة فرأي ذّباحًا وقد أخذ 

ذهب لقضاء حاجة له فأتى رأس الغنم اآلخر فأخذ السكين بفمه ورماها في رأسين من الغنم فذبح أحدهما ورمى سّكينه و
   . البالوعة وجاء الّذّباح فلم يجد الّسكين فاستصرخ الخادم وخلصه منه فرفعت القصة إلى أهل القصر فأمروا بعمارته

فاطميين خارج باب زويلة بقصد الجامع السادس الجامع الصالحي بناه الصالح طالئع بن رّزيك وزير الفائز والعاضد من ال
نقل رأس الحسين عليه السالم من عسقالن إليه عند خوف هجوم الفرنج عليها فلما فرغ منه لم يمّكنه الفائز من ذلك وابتنى له 
المشهد المعروف بمشهد الحسين بجوار القصر ونقله إليه في سنة تسع وأربعين وخمسمائة وبنى به صهريجًا وجعل له ساقية 

   . الماء إليه من الخليج أيام النيل على القرب من باب الخرق تنقل

ولم يكن به خطبة وأول ما أقيمت الجمعة فيه في األيام المعزية أيبك الترآماني في سنة اثنتين وخمسين وستمائة وخطب به 
ي األيام الناصرية محمد بن أصيل الدين أبو بكر اإلسعردي ثم آثرت عمارة الجوامع بالقاهرة في الدولة الترآية خصوصًا ف

قالوون وما بعدها فعمر بها من الجوامع ما ال يكاد يحصى آثرة آجامع المارديني وجامع قوصون خارج باب زويلة وغيرهما 
من الجوامع وأقيمت الجمعة في آثير من المدارس والمساجد الصغار المتفرقة في األخطاط لكثرة الناس وضيق الجوامع 

   . عنهم
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فكانت في الدولة الفاطمية وما قبلها قليلة الوجود بل تكاد أن تكون معدومة غير أنه آان بجوار القصر داٌر  -ارسها وأما مد
تعرف بدار العلم خلف خان نسرور آان داعي الشيعة يجلس فيها ويجتمع إليه من التالمذة من يتكلم في العلوم المتعلقة 

التي وقفها على الجامع األزهر وجامع المقس وجامع راشدة ثم أبطل األفضل بن بمذهبهم وجعل الحاآم لها جزءًا من أوقافه 
أمير الجيوش هذه الدار الجتماع الناس فيها والخوض في المذاهب خوفًا من اإلجتماع على المذهب النزاري ثم أعادها آلمر 

   . ويقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآنبواسطة خدام القصر بشرط أن يكون متوليها رجًال دينًا والداعي هو الناظر فيها 

أن الوزير أبا الفرج يعقوب بن آلس سأل العزيز باهللا في حمله رزق جماعة من العلماء وأطلق   : وقد ذآر المسبحي في تاريخه
الة وتكلموا في لكل منهم آفايته من الرزق وبنى لهم دارًا بجانب الجامع األزهر فإذا آان يوم الجمعة حلقوا بالجامع بعد الص

   . الفقه وأبو يعقوب قاضي الخندق رئيس الحلقة والملقي عليهم إلى وقت العصر وآانوا سبعة وثالثين نفرًا

ثم جاءت الدولة األيوبية فكانت الفاتحة لباب الخير والغارسة لشجرة الفضل فابتنى الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر دار 
ين في سنة اثنتين وعشرين وستمائة وقرر بها مذاهب األئمة األربعة وخطبًة وبقي إلى جانبها الحديث الكاملية بين القصر

خراب حتى بني آدرًا في األيام المعزية أيبك الترآماني في سني خمسين وستمائة ووقف على المدرسسة المذآورة وبنى من 
   . همبنى من أآابر دولتهم مدارس لم تبلغ شأو هذه وشتان بين الملوك وغير

ثم جاءت الدولة الترآية فأربت على ذلك وزادت عليه فابتنى الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية بين القصرين بجوار المدرسة 
   . الصالحية ثم ابتنى المنصور قالوون المدرسة المنصورية من داخل بيمارستانه اآلتي ذآره وجعل قبالتها تربًة سنية

   . ن المدرسة الناصرية بجوار البيمارستان المذآورثم ابتنى الناصر محمد بن قالوو

ثم ابتنى الناصر حسن بن الناصر محمد بن قالوون مدرسته العظمى تحت القلعة وهي التي لم يسبق إلى مثلها وال سمع في 
   . مصٍر من األمصار بنظيرها ويقال إن إيوانها يزيد في القدر على إيوان آسرى بأذرع

ألشرف شعبان بن حسين المدرسة األشرفية بالصوة تحت القلعة ومات ولم يكملها ثم هدمها الناصر فرج بن ثم ابتنى ابن أخيه ا
الظاهر برقوق لتسلطها على القلعة في سنة أربع عشرة وثمانمائة ونقل أحجارها إلى عمارة القاعات التي أنشأها بالحوش 

   . بقلعة الجبل ولم تعهد مدرسة قصدت بالهدم قبلها

بتنى الظاهر برقوق مدرسته الظاهرية بين القصرين بجوار المدرسة الكاملية فجاءت في نهاية الحسن والعظمة وجعل فيها ثم ا
خطبة وقرر فيها صوفية على عادة الخوانق ودروسًا لألئمة وتغالى في ضخامة البناء ونظم الشعراء فيها فكان مما أتى به 

مته يدعو الصخور فتأتيه على عجل وتواردوا آلهم على هذا المعنى فاقترح علي وبعض خدامه طوعًا لخد  : بعضهم من أبيات
وبالخليلي قد راجت عمارتها في سرعة بنيت من غير ما مهل   : بعض األآابر نظم شيء من هذا المعنى فنظمت أبياتًا جاء منها

ن تنقلها فإنها بالوحا تأتي وبالعجل وفي آم أظهرت عجبًا أسواط حكمته وآم غدت مثًال ناهيك من مثل وآم صخوٍر تخال الج
   . خالل ذلك ابتنى أآابر األمراء وغيرهم من المدارس ما مأل األخطاط وشحنها

فمما لم يعهد بالديار المصرية قبل الدولة األيوبية وآان المبتكر لها السلطان صالح الدين يوسف بن  -وأما الخوانق والربط 
ه الصالحية المعروفة بسعيد السعداء وسعيد السعداء لقب لخادم للمستنصر الفاطمي اسمه قنبر أيوب رحمه اهللا فابتنى الخانقا

آانت الدار له ثم صارت آخر األيام سكن الصالح طالئع بن زريك ولما ولي الوزارة فتح من دار الوزارة إليها سردابًا تحت 
   . األرض وسكنها شاور السعدي وزير العاضد ثم ولده الكامل

   . ا ملك السلطان صالح الدين جعلها خانقاه ووقف عليها قيسارية الشرب داخل القاهرة وبستان الحبانية بزقاق البرآةفلم

فأآثر من أن تحصى وأعز من أن تستقصى بكل خط منها مسجد أو مساجد لكل منها إمام  - وأما مساجد الصلوات الخمس 
   . راتب ومصلون

بلغني أن البيمارستان آان أوًال بالقشاشين يعني المكان المعروف   : ي محيي الدبن بن عبد الظاهرفقال القاض - وأما البيمارستان 
اآلن بالخراطين على القرب من الجامع األزهر وهناك آانت دار الضرب بناها المأمون بن البطائحي وزير اآلمر قبالة 
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سقالن ثم لما ملك السلطان صالح الدين يوسف بن البيمارستان المذآور وقرر دور الضرب باإلسكندرية وقوص وصور وع
أيوب الديار المصرية واستولى على القصر آان في القصر قاعٌة بناها العزيز بن المعز في سنة أربع وثمانين وثلثمائة فجعلها 

ويقال إن فيها  السلطان صالح الدين بيمارستانًا وهو البيمارستان العتيق الذي داخل القصر وهو باٍق على هيئته إلى اآلن
   . طلسماًُ ال يدخلها نمل وإن ذلك هو السبب الموجب لجعلها بيمارستانًا

ولقد سألت المباشرين بالبيمارستان المذآور عن ذلك في سنة سبع وخمسين وستمائة   : قال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر
   . فقالوا صحيح

اهللا دار ست الملك أخت الحاآم المعروفة بالدار القطبية بيمارستانا في سنة ثم ابتنى السلطان الملك المنصور قالوون رحمه 
ثالث وثمانين وستمائة بمباشرة األمير علم الدين الشجاعي وجعل من داخله المدرسة المنصورية والتربة المتقدم ذآرهما فبقي 

   . معالم بعض الدار على ما هو عليه وغير بعضها

   . ي ليس له نظير في الدنيا ونظره رتبة سنية يتواله الوزراء ومن في معناهموهو من المعروف العظيم الذ

وهو الجليل المقدار الجليل اآلثار الجميل اإليثار العظيم بنائه وآثرة أوقافه وسعة إنفاقه وتنوع   : قال في مسالك األبصار
   . األطباء والكحالين والجرائحية فيه

قت تتزايد عمارتها وتتجدد معالمها خصوصًا بعد خراب الفسطاط وانتقال أهله إليها على ما ولم تزل القاهرة في آل و  : قلت
من القصور العلية والدور الضخمة والمنازل الرحيبة واألسواق المتدة   : تقدم ذآره حتى صارت على ما هي عليه في زماننا

خرة مما لم يسمع بمثله في قطٍر من األقطار وال عهد نظيره والمناظر النزهة والجوامع البهجة والمدراس الرائقة والخوانق الفا
   . في مصر من األمصار

وغالب مبانيها باآلجر وجوامعها ومدارسها وبيوت رؤسائها مبنيٌة بالحجر المنحوت مفروشة األرض بالرخام مؤزرة الحيطان 
مبيضٌة الجدر بالكلس الناصع البياض وألهلها به وغالب أعاليها من أخشاب النخل والقصب المحكم الصنعة وآلها أو أآثرها 

القوة العظيمة في تعلية بعض المساآن على بعض حتى إن الدار تكون من طبقتين إلى أربع طبقات بعضها على بعض في آل 
   . طبقة مساآن آاملٌة بمنافعها ومرافقها وأسطحة مقطعة بأعالها بهندسة محكمة وصناعة عجيبة

ال يرى مثل صناع مصر في هذا الباب وبظاهرها البساتين الحسان والمناظر النزهة واآلدر المطلة   : قال في مسالك األبصار
على النيل والخلجان الممتدة منه ومن مده وبها المستنزهات المستطابة خصوصًا زمن الربيع لغدرانها الممتدة من مقطعات 

   . ي تسر الناظر وتبهج الخاطرالنيل وما حولها من الزروع المختلفة وأزهارها المائسة الت

وأجمع المسافرون برًا وبحرًا أنه لم يكن أحسن منها منظرًا وال أآثر ناسًا وإليها يجلب   : قال أبن األثير في عجائب المخلوقات
ما في سائر أقاليم األرض من آل شيء غريب وزي عجيب وملكها ملٌك عظيم آثير الجيوش حسن الزي ال يماثله في زيه 

   . من ملوك األرض وأهلها في رفاهية عيٍش وطيب مأآل ومشرب ونساؤه في غاية الجمال والظرف ملٌك

   . أخبرني غير واحد من رأى المدن الكبار أنه لم ير مدينة اجتمع فيها من الخلق ما اجتمع فيه القاهرة  : قال في مسالك األبصار

في مصر خلق قدر من في جميع   : وريز هل يجمعان خلقًا مثل مصر فقالوسألت الصدر مجد الدين إسماعيل عن بغداد وت  : قال
   . البالد

والقاهرة اليوم أم الممالك وحاضرة البالد وهي في وقتنا دار الخالفة وآرسي الملك ومنبع الحكماء ومحط   : قال في التعريف
لنا من أخباره ما نكبره ونسمع من حديثه ما ال  الرحال ويتبعها آل شرق وغرب خال الهند فإنه نائي المكان بعيد المدى يقع

   . نألفه

وآان يخلق لنا أن نجعل آل النطق بالقاهرة دائرة وإنما نفردها بما اشتملت عليه حدود الديار المصرية ثم ندير بأم آل   : قال
   . مملكة نطاقها ثم إليها مرجع الكل وإلى بحرها مصب تلك الخلج
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   . إال أن أرضها سبخة ولذلك يعجل الفساد إلى مبانيها  : قال في مسالك األبصار

وذآر القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر نحو ذلك وأن المعز الم القائد جوهرًا على بنائها في هذا الموضع وترك جانب 
   . النيل عند المقس أو جنوبي الفسطاط حيث الرصد اآلن

   . ا بقلعة الجبل وهي مقرة السلطان اآلن ودار مملكتهالقاعدة الثالثة القلعة بفتح القاف ويعبر عنه

بناها الطواشي بهاء الدين قراقوش المتقدم ذآره للملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب رحمه اهللا وموقعها بين ظاهر 
ا تقدم في الفسطاط القاهرة والجبل والفسطاط وما يليه من القرافة المتصلة بعمارة القاهرة والقرافة وطولها وعرضها على م

   . أيضًا وهي على نشز مرتفع من تقاطيع الجبل المقطم ترتفع في موضع وتنخفض في آخر

   . منها مسجد رديني الذي هو بين آدر الحريم السلطانية  : وآان موضعها قبل أن تبنى مساجد من بناء الفاطميين

عرض علي الملك الكامل إمامته فامتنعت لكونه بين آدر   : مه اهللاقال لي والدي رح  : قال االقاضي محيي الدين بن عبد الظاهر
   . الحريم

إن ابنه الملك العزيز سكنها مدة في حياة أبيه ثم انتقل منها إلى دار   : ولم يسكنها السلطان صالح الدين رحمه اهللا ويقال
   . الوزارة

آنا نطلع إليها قبل أن تسكن في ليالي الجمع نبيت متفرجين   : اهللاقال لي والدي رحمه   : قال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر
   . آما نبيت في جواسق الجبل والقرافة

وأول من سكنها الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب انتقل إليها من قصر الفاطميين سنة أربع وستمائة واستقرت 
   . بعده سكنًا للسالطين إلى اآلن

  : يحكى أن السلطان صالح الدين رحمه اهللا طلع إليها ومعه أخوه العادل أبو بكر فقال السلطان ألخيه العادل ومن غريب ما
لم تفهم عني إنما أردت أني أنا   : هذه القلعة بنيت ألوالدك فثقل ذلك على العادل وعرف السلطان صالح الدين ذلك منه فقال

يب فتكون أوالدك نجباء فسري عنه وآان األمر آما قال السلطان صالح الدين نجيب فال يكون لي أوالد نجباء وأنت غير نج
   . وبقيت خالية حتى ملك العادل مصر والشام فاستناب ولده الملك الكامل محمدًا في الديار المصرية فسكنها

مرها واهتم بعمارتها وعمر وذآر في مسالك األبصار أن أول من سكنها العادل أبو بكر ولما سكنها الكامل المذآور احتفل بأ
   . بها أبراجًا منها البرج األحمر وغيره

وفي أواخر سنة اثنتين وثمانين وستمائة عمر بها السلطان الملك المنصور قالوون برجًا عظيمًا على جانب السر الكبير وبنى 
   . مانين وستمائةعليه مشترفاٍت حسنة البنيان بهجة الرخام رائقة الزخرفة وسكنها في صفر سنة ثالث وث

 -أحدها   : ثم عمر بها السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون ثالثة أماآن آملت بها معانيها واستحق بها القلعة على بانيها
القصر األبلق الذي يجلس به السلطان في عامة أيامه ويدخل عليه فيه امراؤه وخواصه وقد استجد به السلطان الملك األشرف 

   . ين رحمه اهللا في جانبه مقعدًا بإزاء اإلسطبالت السلطانية جاء في نهاية من الحسن والبهجةشعبان بن حس

جامع الخطبة الذي  - اإليوان الكبير الذي يجلس فيه السلطان في أيام المواآب للخدمة العامة وإقامة العدل والثالث  -والثاني 
   . ايصلي فيه السلطان الجمعة وستأتي صفة هذه األماآن آله

من جهة القرافة والجبل  -أحدها   : وهذه القلعة ذات سور وأبراج فسيحة األفنية آثيرة العمائر ولها ثالثة أبواب يدخل منها إليها
   . المقطم وهو أقل أبوابها سالكًا وأعزها استطراقًا
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الوزير وآاتب السر ونحوهما يتوصل آ  : ويختص الدخول والخروج منه بأآابر األمراء وخواص الدولة -باب السر  -والثاني 
إليه من الصوة وهي بقية النشز الذي بنيت عليه لقلعة من جهة القاهرة بتعريج يمشي فيه مع جانب جدارها البحري حتى ينتهي 

ينتهي إليه بحيث يكون مدخله منه مقابل اإليوان الكبير الذي يجلس فيه السلطان أيام المواآب وهذا الباب ال يزال مغلقًا حتى 
   . إليه من يستحق الدخول أو الخروج منه فيفتح له ثم يغلق

وهو بابها األعظم الذي يدخل منه باقي األمراء وسائر الناس يتوصل إليه من أعلى الصوة المتقدم ذآرها يرقي إليه  -والثالث 
تطيلة ينتهي منها إلى درآاه في درج متناسبة حتى يكون مدخله في أول الجانب الشرقي من القلعة ويتوصل منه ساحة مس

جليلة يجلس بها األمراء حتى يؤذن لهم بالدخول وفي قبلي هذه الدرآاه دار النيابة وهي التي يجلس بها النائب الكافل للحكم إذا 
آان ثم نائب وقاعة الصاحب وهي التي يجلس بها الوزير وآتاب الدولة وديوان اإلنشاء وهو الذي يجلس فيه آاتب السر 

   . ب ديوانه وآذلك ديوان الجيش وسائر الدواوين السلطانيةوآتا

وبصدر هذه الدرآاه باب يقال له باب القلة يدخل منه إلى دهاليز فسيحة على يسرة الداخل منها باٌب يتوصل منه إلى جامع 
مرتفع البناء مفروش الخطبة المتقدم ذآره وهو من أعظم الجوامع وأحسنها وأبهجها نظرًا وأآثرها زخرفة متسع األرجاء 

األرض بالرخام الفائق مبطن السقوف بالذهب في وسطه قبة يليها مقصورة يصلي فيها السلطان الجمعة مستورة هي 
والرواقات المشتملة عليها بشبابيك من حديد محكمة الصنعة يحف بصحنه رواقات من جميع جهاته ويتوصل من ظاهر هذا 

   . م السلطانيةالجامع إلى باب الستارة ودور الحري

وبصدر الدهاليز المتقدمة الذآر مصطبٌة يجلس عليها مقدم المماليك وعندها مدخل باب السر المتقدم ذآره وفي مجنبة ذلك 
ممر يدخل منه إلى ساحة يواجه الداخل إليها باب اإليوان الكبير المتقدم ذآره وهو إيوان عظيم عديم النظير مرتفع األبنية 

م العمد عليه شبابيك من حديد عظيمة الشأن محكمة الصنعة وبصدره سرير الملك وهو منبٌر من رخاٍم واسع األفنية عظي
   . مرتفٌع يجلس عليه السلطان في أيام المواآب العظام لقدوم رسل الملوك ونحو ذلك

يجلس عليها خواّص األمراء  ويتيامن عن هذا اإليوان إلى ساحة لطيفة بها باب القصر األبلق المتقّدم ذآره وبنواحيها مصاطب
قبل دخولهم إلى الخدمة ويدخل من باب القصر إلى دهاليز عظيمة الشأن نبيهة القدر يتوّصل منها إلى القصر المذآور وهو 
قصر عظيم البناء شاهق في الهواء به إيوانان في جهتي الّشمال والجنوب أعظمهما الّشمالّي يطّل منهما على اإلصطبالت 

يمتّد النظر منهما إلى سوق الخيل والقاهرة والفسطاط وحواضرها إلى مجرى النيل وما يلي ذلك منبالد الجيزة السلطانية و
والجبل وما والى ذلك وبصدره منبر من رخام آالذي في اإليوان الكبير يجلس عليه السلطان أحيانًا في وقت الخدمة على ما 

   . يأتي ذآره

بخروج السلطان وخواّصه منه من باب السر إلى اإليوان الكبير خارج القصر للجلوس فيه  واإليوان الثاني وهو القبلّي خاص
واحد منها مسامت ألرض القصر الكبير واثنان   : أيام المواآب العاّمة ويدخل من القصر المتقّدم ذآره إلى ثالثة قصور جّوانية

ما يشرف عليه القصر ويدخل من القصور الجّوانية مرفوعان يصعد إليهما بدرج في جميعها شبابيك من حديد تشرف على 
إلى دور الحريم وأبواب الستور السلطانية وهذه القصور جميعها ظاهرها بالحجر األسود واألصفر وداخلها مؤّزر بالرخام 

طاقاٍت والفّص المذهب المشجر بالّصدف وأنواع الملونات والسقوف المبّطنة بالذهب والّالزورد تخرق لضوء في جدرانها ب
من الزجاج القبرسّي الملّون آقطع الجوهر المؤلفة في العقود وجميع أرضها مفروشة بالرخام المنقول من أقطار األرض مما 

   . ال يوجد مثله

فأما اآلدر السلطانية فعلى ما صح عندي خبره أنها ذوات بساتين وأشجار ومناخات للحيوانات البديعة   : قال في مسالك األبصار
   . قار واألغنام والطيور الّدواجنواألب

وخارج هذه القصور طباق واسعة للمماليك السلطانية ودوٌر عظاٌم لخواص األمراء من مقّدمي األلوف ومن عظم قدره من 
   . امراء الّطبلخاناه والعشرات ومن خرج عن حكم الخاصكية إلى حكم البرانيين

   . ويباع بها الّنفيس من السالح والقماش مع الّداللين يطوفون به وبها بيوت ومساآن لكثير من الناس وسوق للمآآل
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وبهذه القلعة مع ارتفاع أرضها وآونها مبنية على جبل بئر ماء معين منقوبة في الحجر احتفرها بهاء الدين قراقوش المتقّدم 
الماء في وسطها وبوسطها سواق تدور ذآره حين بناء القلعة وهي من أعجب اآلبار بأسفلها سواٍق تدور فيها األبقار وتنقل 

فيها األبقار أيضًا وتنقل الماء إلى أعالها ولها طريق إلى الماء ينزل البقر فيه إلى معينها في مجاز وجميع ذلك نحٌت في 
   . الحجر ليس فيه بناء

ا عذبًا فأراد قراقوش أو وسمعت من يحكي من المشايخ أنها لما نقرت جاء ماؤه  : قال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر
   . نّوابه الزيادة في مائها فوسع نقرًا في الجبل فخرجت منه عين مالحة غيرت عذوبتها

   . إن أرضها تسامت أرض برآة الفيل وهذه البئر ينتفع بها أهل القلعة فيما عدا الشرب من سائر أنواع االستعماالت  : ويقال

ليها من النيل بالّروايا على ظهور الجمال والبغال مع ما ينساق إلى السلطان ودور أآابر أما شربهم فمن الماء العذب المنقول إ
األمراء المجاورين للسلطان من ماء النيل في المجاري بالسواقي الّنّقاالت والدواليب التي تديرها األبقار وتنقل الماء من مقّر 

   . في ارتفاع نحو خمسمائة ذراع إلى آخر حّتى ينتهي إلى القلعة ويدخل إلى القصور واآلدر

وقد استجد السلطان الملك الظاهر برقوق بهذه القلعة صهريجًا عظيمًا يمأل في آل سنة زمن النيل من الماء المنقول إلى القلعة 
   . من السواقي الّنّقاالت ورتب عليه سبيًال بالّدرآاه التي بها دار النيابة يسقى فيه الماء وحصل به للناس رفق عظيم

وتحت مشترف هذه القلعة مما يلي القصور السلطانية ميداٌن عظيم يحول بين اإلصطبالت السلطانية وسوق الخيل ممّرج 
بالنجيل األخضر فسيح المدى يسافر النظر في أرجائه به أنواع من الوحوش المستحسنة المنظر وتربط به الخواّص من 

العيدين على ما سيأتي ذآره وفيه تعرض الخيول السلطانية في أوقات الخيول السلطانية للتفسح وفيه يصلي السلطان 
االطالقات و وصول التقادم والمشترى وربما أطعم فيه الجوارح السلطانية وإذا أراد السلطان النزول إليه خرج من باب إيوان 

في خدمته مشاٌة ثم يعود إلى القصر ورآب من درج تليه إلى إصطبل الخيول الخاص ثم نزل إليه راآبًا وخواّص األمراء 
   . القصر آذلك

وآان هذا الميدان وما حوله يعرف قديمًا بالميدان وبه قصر أحمد بن   : قال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر في خططه
لملك طولون وداره التي يسكنها واألماآن المعروفة بالقطائع حوله على ما تقدم في خطط الفسطاط ولم يزل آذلك حتى بنى ا

الكامل بن العادل بن أيوب هذا الميدان تحت القلعة حين سكنها وأجرى السواقي النقاالت من النيل إليه وعمر إلى جانبه ثالث 
برك تمأل لسقيه ثم تعطل في أيامه مدًة ثم أهتم به الملك العادل ولده ثم أهتم به الصالح نجم الدين أيوب اهتمامًا عظيمًا وجدد له 

رس في جوانبه أشجارًا فصار في نهاية الحسن فلما توفي الصالح تالشى حاله إلى أن هدم في سنة خمسين ساقية أخرى وغ
وستمائة أو سنة إحدى وخمسين في األيام المعزية أيبك الترآماني وهدمت السواقي والقناطر وعفت آثارها وبقي آذلك حتى 

   . سن عمارته ورصفه أبدع ترصيف وهو على ذلك إلى اآلنعمره السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون رحمه اهللا فأح

أما الميدان السلطاني الذي بخط اللوق وهو الذي يرآب إليه السلطان عند وفاء النيل للعب الكرة فبناه الملك الصالح نجم الدين 
زل الطوارق منصوبة أيوب وجعل به المناظر الحسنة ونصب الطوارق على بابه آما تنصب على باب القالع وغيرها ولم ت

عليه إلى ما بعد السبعمائة وسيأتي الكالم على آيفية الرآوب إليه في المواآب في الكالم على ترتيب المملكة فيما بعد إن 
   . والقلعة التي بالروضة تقدم الكالم عليها في الكالم على خطط الفسطاط

مدفن أمواتها وهي تربة عظيمة ممتدة في سفح المقطم موقعها  ومما يتصل بهذه القواعد الثالث ويلتحق بها القرافة التي هي
   . بين المقطم والفسطاط وبعض القاهرة تمتد من قلعة الجبل المتقدم ذآرها آخذًة في جهة الجنوب إلى برآة الحبش وما حولها

ص أن يبيعه سفح المقطم أن المقوقس سأل عمرو بن العا  : وآان سبب جعلها مقبرة ما رواه ابن الحكم عن الليث بن سعد
  : بسبعين ألف دينار فتعجب عمرو من ذلك وآتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في ذلك فكتب إليه عمر

إنا لنجد صفتها في الكتب أن فيها   : أن سله لم أعطاك به ما أعطاك وهي ال تزرع وال يستنبط بها ماء وال ينتفع بها فسأله فقال
إني ألرى غرس الجنة إال للمؤمنين فاقبر   "   : لجنة فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في ذلك فكتب إليه عمرغراس ا

ما على ذا عاهدتنا فقطع لهم قطعة تدفن فيها النصارى   : فقال المقوقس لعمر  " بها من مات قبلك من المسلمين وال تبعها بشيء 
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ش وآان أول من قبر بسفح المقطم من المسلمين رجًال من المعافر اسمه عامر فقيل وهي التي على القرب من برآة الحب
   . عمرت

هذه مقبرة أمة محمد صلى اهللا عليه   ! يا أماه  : ويروى أن عيسى عليه السالم مر على سفح المقطم في سياحة ومعه أمه فقال
   . وسلم

   . موفيها ضارئح األنبياء عليهم السالم آإخوة يوسف وغيره

   . وبها قبر آسية امرأة فرعون ومشاهد جماعة من أهل البيت والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد واألولياء

وقد بنى الناس بها األبنية الرائقة والمناظر البهجة والقصور البديعة يسرح الناظر في أرجائها ويبتهج الخاطر برؤيتها وبها 
   . والخوانق وهي في الحقيقة مدينة عظيمة إال أنها قليلة الساآن الجوامع والمساجد والزوايا والربط

 الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة الثانية في ذآر آور الديار المصرية 

 وهي على ضربين 

 الضرب األول في ذآر آورها القديمة   

   . ال أنه ذآرها سردًا غير مبينة وال مرتبةوقد جعلها القضاعي في خططه ثالثة أحياز وتشتمل على خمس وخمسين آورة إ

وقد أوردتها هنا مبينة مرتبة ونبهت على ما هو مستمر منها على حكمه وما تغير حكمه بإضافته إلى غيره من األعمال 
 المستمرة مع بقاء أسمائه وما درس اسمه الحيز األول أعلى األرض وهو الصعيد والمراد ما هو من آورها جنوبي الفسطاط

   . إلى نهايته في الجنوب وسمي صعيدًا ألن أرضه آلما ولجت في الجنوب أخذت في الصعود واالرتفاع

آورة الفيوم وهي آورة باقية مستمرة الحكم إلى اآلن وسيأتي ذآرها في الكالم  -األولى   : وقد ذآر القضاعي فيه عشرين آورة
   . على األعمال المستقرة فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . آورة منٍف ومنٌف هي مدينة مصر القديمة المتقدمة الذآر التي بناها مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم - الثانية 

   . وقد تقدم أنها على اثني عشر ميًال من الفسطاط في جنوبيه على القرب من البلدة المعروفة اآلن بالبدرشين

وآسر السين المهملة وسكون الياء المثناة تحت وميم في اآلخر بلدة من عمل الجيزة  آورة وسيم ووسيم بفتح الواو -الثالثة 
   . معروفة والثابت في الدواوين أوسيم بزيادة ألف في أولها وسكون الواو

ل آورة الشرقية وآأن المراد بها عمل إطفيح اآلن إذ هو شرقي النيل وليس بالوجه القبلي عمل مستقٌل شرقي الني -الرابعة 
   . سواه

آانت   : آورة دالص وبوصير أما دالص فبدال مهملة مفتوحة والم ألف ثم صاد مهملة قال في الروض المعطار -الخامسة 
مدينة عظيمة بها عجائب األبنية وبها آان مجتمع سحرة مصر وأما بوصير فالمراد هنا بوصير قوريدس التي قتل بها مروان 

   . ص وبوصير هذه آالهما اآلن من عمل البهنسى وسيأتي ذآره في األعمال المستقرةالحمار آخر خلفاء بني أمية ودال

   . بها ولد عيسى بن مريم عليه السالم  : قال الجاحظ  : قال في الروض المعطار

   . وذآر أن نخلة مريم آانت قائمة بها إلى زمانه
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الشام على ما سيأتي ذآره في الكالم على اإليمان في  والمعروف أن مولد عيسى عليه السالم آان بالقدس من أرض  : قلت
   . أواخر الكتاب إن شاء اهللا تعالى

آورة أهناس وأهناس بفتح الهمزة وسكون الهاء وفتح النون وألف وسين مهملة في اآلخر وتعرف بأهناس المدينة  -السادسة 
   . ي األعمال المستقرةآانت مدينة في القديم وهي اآلن من جملة عمل البهنسى اآلتي ذآره ف

آورة البهنسى وهي ذات  -آورة القيس والقيس بفتح القاف وسكون الياء المثناة تحت وسين مهملة في اآلخر الثامنة  -السابعة 
   . عمل مستقر وسيأتي ذآرها في الكالم على األعمال المستقرة فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . آورة طحا وجير شنودة -التاسعة 

أما طحا فبفتح الطاء والحاء المهملتين وألف في اآلخر آانت في القديم مدينًة ذات عمل ولذلك تعرف بطحا المدينة وهي اآلن 
   . من عمل األشمونين اآلتي ذآرها في الكالم على األعمال المستقرة وإليها ينسب أبو جعفر الطحاوي إمام الحنفية ومحدثهم

   . تي درست ولم تعلم حقيقتهاوأما جيرشنودة فمن األسماء ال

   . بويط بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الياء المثناة تحت وطاء مهملة في اآلخر  : آورة بويط قال ابن خلكان -العاشرة 

ل البهنسى إحداهما بعم  : وقال في تقويم البلدان بهمزة مفتوحة في أوله وباء ساآنة وهو اسم واقع على بلدتين بالديار المصرية
   . أحد رواة الجديد عن اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه  : في لحف الجبل عن طريق المارة وإليها ينسب أبو يعقوب البويطي

   . والثانية من عمل سيوط وتعرف ببويط البتينة وإليها ينسب شرق بويط والظاهر أنها المرادة هنا

   . آورة األشمونين وأنصنا وشطب - الحادية عشرة 

   . أما مدينة األشمونين فذات عمل مستقر وسيأتي ذآرها في الكالم على األعمال المستقرة فيما بعد أن شاء اهللا تعالى

هي بفتح الهمزة وسكون النون وآسر الصاد المهملة وفتح النون وألف في اآلخر وهي مدينة   : وأما أنصنا فقال في تقويم البلدان
   . من النيل قبالة األشمونين قديمة خراٌب في البر الشرقي

وقد ذآر ابن هشام في السيرة أن مارية القبطية التي أهداها المقوقس النبي صلى اهللا عليه وسلم من آورتها من قرية يقال لها 
   . حفن وأنصنا اآلن من جملة عمل األشمونين

وهي مدينة قديمة بنيت في زمن شداد بم عديم وأما شطٌب فبضم الشين المعجمة وسون الطاء المهملة وباء موحدة في اآلخر 
أحد ملوك مصر بعد الطوفان قد خربت وعمر عليها قرية صغيرة سميت باسمها وهي اآلن من جملة عمل سيوط اآلتي ذآره 

   . في األعمال المستقرة

   . آورة سيوط وهي مستقر الحكم وسيأتي ذآرها في األعمال المستقرة - الثانية عشرة 

   . آورة قهقوه وهي من األسماء التي درست ونسيت ولم أعلم بالصعيد بلدة تسمى اآلن بهذا األسم -شرة الرابعة ع

آورة إخميم والدير وأبشاية أما آورة إخميم فمن الكور المستمرة الحكم وسيأتي الكالم عليها في الكور  -الخامسة عشرة 
   . المستقرة

   . ير والبالص وهي بلدة في شرقي شمالي قنا هي اآلن من عمل قوص اآلتية الذآروأما الدير فيجوز أن يكون المراد به الد
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آورة هو ودندرة وقنا أما هو فبضم الهاء وسكون الواو وهي مدينة صغيرة على ساحل البر الغربي الجنوبي  -السادسة عشرة 
   . من النيل ويضاف إليها في الدواوين الكوم األحمر فيقال هو والكوم األحمر

وأما دندرة فبفتح الدال المهملة وسكون النون وفتح الدال الثانية والراء المهملة وهاء في اآلخر وهي مدينة قديمة خراٌب على 
   . الساحل الغربي الجنوبي من النيل في شرقي هو وبها آانت البرباة العظيمة المتقدم ذآرها في عجائب الديار المصرية

نون وألف في اآلخر وهي مدينة شرقي النيل وبها ضريح السيد الجليل عبد الرحيم القنائي وأما قنا فبكسر القاف وفتح ال
المعروف بالبرآة وإجابة الدعاء عنده وهذه البالد الثالث اآلن من جملة عمل قوص اآلتي ذآره في الكالم على األعمال 

   . المستقرة

   . آورة قفٍط واألقصر -السابعة عشرة 

اف وسكون الفاء وطاء مهملة في اآلخر آانت مدينة قديمة بالبر الشرقي من النيل جنوبي قنا المتقدمة الذآر أما قفط فبكسر الق
بناها قفط بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم أحد ملوك مصر بعد الطوفان فخربت وبقيت آثارها 

   . وعمرت على القرب منها مدينة صغيرة سميت باسمها

األقصر فبضم الهمزة وسكون القاف وضم الصاد المهملة وراء مهملة في اآلخر وتسمى األقصرين أيضًا على التثنية  وأما
وهي مدينة خراب بالبر الشرقي من النيل قد عمر على القرب منها قرية سميت باسمها وبها ضريح السيد الجليل أبو الحجاج 

أن بين قفط واألقصر مدينة قوص وقد ذآر القضاعي آورتها في جملة األقصري وآانت بها بربارة عظيمة فخربت واعلم 
   .  ! الكور فكيف يستقيم أن تذآر قفط واألقصر آورة واحدة

آورة قوص وهي مستمرة الحكم وسيأتي الحكم وسيأتي الكالم عليها في جملة األعمال المستقرة إن شاء اهللا  - الثامنة عشرة 
   . تعالى

أسنا وأرمنت أما أسنا فبفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح النون وألف في اآلخر وهي مدينة  آورة -التاسعة عشرة 
إنه لم يسلم من تخريب بخت نصر من مد الديار المصرية سواها وذلك أن أهلها هربوا   : حسنة بالبر الغربي من النيل ويقال

   . د على حالهامنه إلى الجبل بالقرب منها فتبعهم وقتلهم هناك وترك البل

وأما أرمنت فبفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الميم وسكون النون وتاء مثناة في اآلخر وهي مدينة صغيرة بالبر 
الغربي الشمالي من النيل ببنها وبين أسنا مرحلة وآالهما اآلن من عمل قوص وقد جرى على األلسنة الجمع بينهما في اللفظ 

   . ت وآان ذلك لكثرة اجتماعهما في أقطاٍع واحدأسنا وأرمن  : فيقال

   . آورة أسوان وسيأتي ذآرها في الكالم على األعمال المستقرة مع األعمال القوصية إن شاء اهللا تعالى - العشرون 

حوف الشرقي الناحية األولى آور ال  : أنها ثالث وثالثون آورة في أربع نواٍح  : الحيز الثاني أسفل األرض وقد ذآر القضاعي
آورة عين شمٍس وعين شمس مدينة قديمة خراٌب على القرب من المطرية من ضواحي القاهرة اآلتي  - وبها ثمان آور األولى 

   . ذآرها في األعمال المستقرة

رأيت على حاشية بعض آتب التواريخ أن ملكها آان عظيم الشأن وعاش إلى زمن   : قال القاضي محي الدين عبد الظاهر
   . ف عليه السالم وتزوج ابنتهيوس

آورة أتريب وأتريب مدينة خراٌب على القرب من بنها العسل من أعمال الشرقية اآلتي ذآرها في األعمال المستقرة  -الثانية 
   . بناها أتريب بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم
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اآلن بلدة اسمها نتا وإنما نتا بعمل الغربية وأما تمي فبضم التاء المثناة فوق  آورة نتا وتمي أما نتا فال يعرف بالحوف -الثالثة 
وفتح الميم وياء مثناة تحت في آخرها وهي مدينة خراٌب بعمل المرتاحية بها آثاٌر عظاٌم رأيت فيها أبوابًا من حجر صوان 

   . قطعة واحدة ارتفاعها نحو عشرة أذرع قائمة على قاعدة من صوان أيضًا

آورة بسطة وبسطة بفتح الباء الموحدة وسكون السين وفتح الطاء المهملتين وهاء في اآلخر وهي مدينة خراٌب  -الرابعة 
   . تعرف اآلن بتل بسطة من عمل الشرقية

   . آورة طرابية وهي من األسماء التي درست ولم تعرف -الخامسة 

   . وآورة فربيط وهي من المجهول أيضًا -السادسة 

   . آورة صان وإبليل وهي من المجهول -ابعة الس

هي بفاء وراء مهملة وميم مفتوحات ثم ألف وهي بلدة خراٌب   : آورة الفرما والعريش أما الفرما فقال في تقويم البلدان -الثامنة 
   . على شاطيء بحر الروم على بعد يوٍم من قطية

   . وبها قبر جالينوس الحكيم  : قال ابن حوقل

العريش فبفتح العين المهملة وآسر الراء المهلمة وسكون الياء المثناة تحت وشين معجمة في اآلخر قال في الروض وأما 
   . آانت مدينة ذات جامعين مفترقي البناء  : المعطار

   . وثمار وفواآه

   . رهوهي اآلن منزلة على شط بحر الروم وبها آثار قديمة من الرخام وغي  : قال في تقويم البلدان

الناحية الثانية بطن الريف وأصل الريف في لغة العرب موضع الزرع والشجر إال أنه غلب بالديار المصرية على أسفل 
   . آورة بنا وبوصير أما بنا فبفتح الباء الموحدة والنون وألف في اآلخر -األولى   : األرض منها وفيها سبع آور

المعروفة بمصر يوسف بالجيزية عند ذآر قواعد مصر القديمة وبنا وبوصير وبوصير تقدم ضبطها في الكالم على بوصير 
   . هذه آالهما من عمل الغربية اآلتي ذآره في األعمال المستقرة

آورة سمنود وسمنود بفتح السين المهلمة وضم النون المشددة والواو ودال مهلمة في اآلخر وهي مدينة صغيرة من  -الثانية 
   . ن لها عمل مستقر في أول األمر ثم أضيفت إلى عمل الغربيةاألعمال الغربية آا

   . آورة نوسا ونوسا بفتح النون والواو والسين المهملة في اآلخر وهي اآلن قرية من قرى المرتاحية -الثالثة 

   . آورة األوسية وهي من األسماء التي درست وجهلت -الرابعة 

الجيم وهي من األسماء المندرسة أيضًا وال يعرف مكان بالديار المصرية اسمه البجوم آور البجوم بالباء الموحدة و -الخامسة 
آورة دقهلة ودقهلة بفتح الدال المهملة والقاف وسكون  - إال أرض بأسفل عمل البحيرة على القرب من اإلسكندرية السادسة 

يل المارة إلى دمياط والفرقة التي تصب ببحيرة تنيس الهاء وفتح الالم وهاء في اآلخر وهي مدينة قديمة بالجزيرة بين فرقة الن
وإليها ينسب عمل الدقهلية وهي اآلن قرية من عمل أشموم اآلتي ذآرها في األعمال المستقرة وإن آان العمل في األصل 

   . منسوبًا إليها

لمشددة وسكون الياء المثناة تحت وسين هي بكسر المثناة فوق والنون ا  : آورة تنيس ودمياط أما تنيس فقال في اللباب -السابعة 
مهملة في اآلخر والجاري على األلسنة فتح التاء آانت مدينة عظيمة فطمى عليها الماء قبل الفتح اإلسالمي بمائة سنة فأغرق 



 

515 
 

يط ما حولها وصارت بحيرًة وسيأتي الكالم عليها في الكالم على بحيرتها وهي اآلن قرية صغيرة بوسط البحيرة والماء مح
   . بها

إن   : وآانت تربتها من أطيب الترب وبها تحاك الثياب النفيسة التي ليس لها نظير في الدنيا وقد قيل  : قال في الروض المعطار
  " واضرب لهم مثًال رجلين جعلنا ألحدهما جنتين من أعناب   "   : الجنتين اللتين أخبر اهللا تعالى عنهما في سورة الكهف بقوله

   . نتا بتنيساآلية آا

   . وأما دمياط فسيأتي ذآرها في الكالم على األعمال المستقرة إن شاء اهللا تعالى

آورة دمسيس ومنوف أما دمسيس فبفتح الدال المهملة  -الناحية الثالثة الجزيرة بين فرقتي النيل الشرقية والغربية األولى 
   . مهملة في اآلخر وهي اآلن بلدة من عمل الغربيةوسكون الميم وآسر السين وسكون الياء المثناة تحت وسين 

   . وأما منوف فمن األسماء التي نسيت وجهلت

آورة طوة منوف وهي من األسماء التي جهلت وال يعلم بالديار المصرية اآلن بلدة اسمها طوة غير بلدين بالوجه  -الثانية 
   . القبلي إحداهما باألشمونين والثانية بالبهنساوية

   . آورة سخا وتيدة والفراجون -لثة الثا

أما سخا فبفتح السين المهملة والخاء المعجمة وألف في آخرها وهي بلدة حسنة آانت ذا ت عمل ثم استقرت من عمل الغربية 
   . اآلن

قرية من قرى وأما تيدة فبفتح التاء المثناة فوق وسكون الياء المثناة تحت وفتح الدال المهملة وهاء في اآلخرها وهي اآلن 
   . الغربية

وأما الفراجون فباأللف والالم في أولها ثم فاء مفتوحة وراء مهملة مشددة بعدها ألف وجيم مضمومة وواو ساآنة ونون في 
   . تيدة والفراجون  : اآلخر وهي بلدة مضافة إلى تيدة فيقال

   . آورة نقيزة وديصا وهما من األسماء التي نسيت وجهلت -الرابعة 

   . آورة البشرود وهي من األسماء التي جهلت -لخامسة ا

آورة صا وصا بصاد مهملة مفتوحة وألف في اآلخر وهي مدينة خراٌب شرقي الفرقة  - الناحية الرابعة الحوف الغربي األولى 
طوفان وبها اآلن الغربية من النيل بناها صا بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم أحد ملوك مصر بعد ال

   . آثار عظيمة وقد عمرت بالقرب منها قرية سميت باسمها وآأن عملها آان من البر الغربي

آورة شباس وشباس بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة وألف ثم سين مهملة اسم لثالث بالد من عمل الغربية اآلن  -الثانية 
   . بشباس الشهداء وآأن المراد الثالثة فإنها أعظمها وهي شباس الملح وشباس أنبارة وشباس سنقر وتعرف

   . آورة البذقون وهي من األسماء التي درست وجهلت -الثالثة 

آورة الخيس والشراك أما الخيس فال تعرف بالبحيرة اآلن بلدة تسمى الخيس وإنما الخيس بفتح الخاء المعجمة  -الرابعة 
   . من عمل الشرقيةوسكون الياء وسين مهملة في اآلخر بلدة 

   . وأما الشراك فبكسر الشين المعجمة المشددة وفتح الراء المهملة وألف ثم آاف وهي بلدة من عمل البحيرة
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آورة خربتا بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وآسر الباء الموحدة وفتح التاء المثناة فوق وهي قرية  -الخامسة 
   . آورة قرطسا ومصيل - سار من سار من المصريين لقتل السادسة  معروفة من عمل البحيرة ومنها

أما قرطسا فبفتح القاف وسكون الراء المهلمة وفتح الطاء والسين المهملتين وألف في اآلخر وهي قرية من عمل البحيرة اآلن 
   . وأما مصيل فمن األسماء التي جهلت

   . آورة المليدس وهي من األسماء التي جهلت -السابعة 

آورة إجنا ورشيد والبحيرة أما إجنا فمن األسماء التي جهلت وال يعرف بالبحيرة بلد اسمها إجنا وإنما أخنويه من  -الثامنة 
   . عمل الغربية والعامة نقول إخنا

صب الفرقة وأما رشيد بفتح الراء المهلة وآسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهملة في اآلخر فبلدة عند م
   . الغربية التي يقع االعتناء بحفظها

   . وفي ذلك نظر العتباره الغربية ورشيد من سواحل البحيرة وبينهما بعٌد يبعد معه أن يجتمعا في آورة واحدة

ها في األعمال وأما البحيرة فالظاهر أنه يريد بحيرة بوقير المتقدم ذآرها في الكالم على القواعد القديمة ويأتي بقية الكالم علي
   . المستقرة إن شاء اهللا تعالى

آورة مريوط ومريوط بفتح الميم وسكون الراء المهلمة وضم الياء المثناة تحت وسكون الواو وطاء مهملة في  -العاشرة 
م وواو وباء آورة لوبية ومراقية أما لوبية فبال - اآلخر وهي ناحية غربي االسكندرية داخله اآلن في عملها بها الحادية عشرة 

   . وهي آورة من آور مصر الغربية متصلة باإلسكندرية  : موحدة ثم ياء مثناة تحت وهاء في اآلخر قال في الروض المعطار

   . إن االسكندر آان منها  : وقد قيل  : قال

   . وأما مراقية فبميم وراء مهملة وألف وقاف وياء مثناة تحت وهاء في اآلخر

تحديد الديار المصرية ما يقتضي أنهما بجوار برقة فقال إن الذي يقع عليه اسم مصر من العريش إلى  وقد ذآر القضاعي في
وفي آخر أرض مراقية تلقى أرض انطابلس وهي برقة والظاهر أن لوبية غربي مريوط ومراقية غربي   : لوبية ومراقية ثم قال

   . لوبية وهي آخر أرض الديار المصرية من جهة الغرب

   . آورة الطور وفاران - ز الثالث آور القبلة وفيها خمس آور األولى الحي

   . أما الطور فضبطه معروف

جبل طورزيتا بلفظ الزيت وهو   : والطور في اللغة العبرانية اسم لكل جبل ثم صار علمًا لجبال بعينها منها  : قال في المشترك
بل مطل على طبريًة وطور هارون بالقدس وطور سينا وهو المراد اسم لجبل برأس عين من بالد الجزيرة وجبل بالقدس وج

هنا وهو جبل داخٌل في بحر القلزم على رأسه ديٌر عظيم وفي واديه بساتين وأشجار وهو على مرحلة من فرضة الطور 
   . المتقدمة الذآر في تحديد بحر القلزم وآأنها سميت باسمه لقربها منه

   . وسمي الطور بطور بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم  : زاهرقال ابن األنباري في آتابه ال

وهي مدينة صغيرة من   : وأما فاران فبفاء مفتوحة بعدها ألف ثم راء مهملة بعدها ألف ثانية ثم نون قال في الروض المعطار
   . بر الحجاز على جون على البحر

   . ولجبال فاران ذآر في التوارة  : قال
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   . آورة راية والقلزم - الثانية 

   . وراية والقلزم من آور مصر  : أما راية فمن األسماء التي جهلت وقد ذآرها ابن سعيد مقرونة بالقلزم فقال

هو بضم القاف وسكون الالم وضم الزاي المعجمة ثم ميم في اآلخر وهي مدينة قديمة على   : وأما القلزم فقال في المشترك
   . ها ينسب البحر المذآورساحل بحر القلزم وإلي

   . وطولها ست وخمسون درجة وثالثون دقيقة وعرضها ثماًن وعشرون دقيقة وعلى القرب منها غرق فرعون  : قال في القانون

   . آورة أيلة وحيزها ومدين وحيزها والعونيد وحيزها والحوراء وحيزها -الثالثة 

وهي آانت مدينة   : لهمزة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الالم وهاء في اآلخر قالوهي بفتح ا  : أما أيلة فقال في تقويم البلدان
   . صغيرة خرابًا على ساحل بحر القلزم

   . طولها ست وخمسون درجة وأربعون دقيقة  : قال في القانون

   . ر وعليها طريق حجاج مصروبها زرع يسير وهي مدينة اليهود الذين جعل منهم القردة والخنازي  : قال في تقويم البلدان

   . وهي في زماننا برج وبه واٍل من مصر وليس بها مزدرع وآان بها قلعة البحر فبطلت ونقل الوالي إلى البرج  : قال

وأما مدين فضبطها معروف وهي في األصل اسم لقبيلة شعيٍب عليه السالم وآانوا مقيمين بها فسميت البلد بهم وهي مدينة 
ر القزم محاذيٌة لتبوك من بالد الشام على نحو ست مراحل منها وعدها في الروض المعطار من بالد الشام خراٌب على بح

   . وبها بئر التي استقى منها موسى عليه السالم لبنات شعيٍب وسقى غنمهن

   . وسعة البحر عندها نحو مجرى  : قاال ابن سعيد

   . ونون ودالوأما العونيد فبعين مهملة وواو وياء مثناة تحت 

   . وهي مدينة قريبة من نصف الطريق بين جدة والقلزم  : قال في الروض المعطار

وعلى القرب منها مرسى صنا ينحدر الماء بها عن أثر قدم من أوسط األقدام بينة الكعب واألخمص واألصابع لم يعفها   : قال
   . نة وراء مهملة مفتوحة ثم ألف في اآلخرالزمان وال وأما الحوراء فبحاء مهملة مفتوحة بعدها واو ساآ

وهي مدينة على ساحل وادي القرى بها مسجد جامع وبها ثمانية آبار عذبٍة وبها ثمار ونخل وأهلها   : قال في الروض المعطار
   . عرب من جهينة وبلي

   . والمعروف في زماننا أن الحوراء منزلة بطريق حجاج مصر لعلها على القرب منها  : قلت

   . آورة بدا يعقوب وشعيٍب ولم أعلم حقيقة مكانهما -الرابعة 

ذآر القضاعي أيلة ومدين وما واالهما مما على ساحل بحر القلزم من بر الحجاز في أعمال مصر جريًا على ما قدمه   : قلت
الحيز األول بالد ألواح إذ   : رينمن إدخال ذلك في تحديد الديار المصرية على أنه قد أهمل من جملة الديار المصرية حيزين آخ

   . هي داخلة في حدود الديار المصرية على ما حدده هو وغيره

واح بغير ألف والم   : وهي بفتح الهمزة وسكون الالم وفتح الواو وفي آخره حاء مهملة وقال في المشترك  : قال في اللباب
   . خلف الجبل الغربي من جبلي مصر المتقدم ذآرهماويجمع على واحات وهي ناحية غربي بالد الصعيد منقطعة عنه 
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   . وهي بين مصر واإلسكندرية والصعيد والنوبة الحبشة  : قال في مسالك األبصار

وهي آخر بالد اإلسالم وبينها وبين   : وهو إقليم مستقٌل غير مفتقر إلى سواه قال في الروض المعطار  : قال في تقويم قال البكري
   . ت مراحلبالد النوبة س

وفي هذه األرض شبية وزاجية وعيون حامضة الطعوم ولكل نوع منها منفعة وخاصة وبها العيون الجارية والبساتين   : قال
   . والثمار والتمر الكثير وبها مدن آثيرة مسورة وغير مسورة

   . واح األولى وواح الوسطى وواح القصوى  : وهي ثالث آور  : قال في المشترك

مقابل األعمال البهنساوية وهي أعمرها وأآثرها ثمرة ومنها يجلب التمر والزبيب الكثير وتعرف بواح  -واألولى منها   : قلت
   . البهنسى وبألواح الخاص

مقابل شمالي األعمال األسيوطية وتعرف بألواح الداخلة وهي تلو ألواح األولى في العمارة بها مدن مشهورة منها  -والثانية 
   . والهنداو والقلمون والقصير وغيرها السلمون

مقابل جنوبي ألواح الثانية وتعرف بألواح الخارجة وبين ريف الصعيد وبين جميعها عرض جبل مصر الغربي  -والثالثة 
   . ومسيرته ثالث مراحل فما دونها بحسب اختالف األماآن والطرق

   . لون عليها من قبلهموهي جارية في إقطاع أمراء مصر وهم يو  : قال في التعريف

   . ومغلها آأنه مصالحة لعدم التمكن من استغالله أسوة بقية ديار مصر لوقوعه منقطعًا في البالد النائية والقفار النازحة  : قال

   . الحيز الثاني برقة بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح القاف وهاء في اآلخر

   . هي من اإلقليم الثالثو  : قال في تقويم البلدان

   . وطولها اثنتان وأربعون درجة وخمس وأربعون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة  : قال في آتاب األطوال

   . وهي أرض متسعة األرجاء مديدة الفضاء وهي من أزآى األراضي دواب وأمراها مرعى

بأطراف الشام وجبال نابلس في منابت أشجارها وآيفية أرضها أخبرني بعض من رآها أنها شبيهة   : قال في مسالك األبصار
وبها الماشية والسائمة   : وما هي عليه وأنها لو عمرت بالسكان وتأهلت بالزراع آانت إقليمًا آبيرًا يقارب نصف الشأم قال

والبراذين وقد جمعت بين من اإلبل والغنم والخيل وخيلها من أقوى الخيل وأصلبها حوافر وصورها بين العراب   : الكثيرة
حسن العراب وآمال تخاطيطها وصالبة البراذين وثباتها على الوعور وهي إلى محاسن العراب أقرب ولكنها ال تبلغ شأو 

   . خيل البحرين والحجاز وفحولها أنجب من إناثها

   . الجاللة وآذلك بها المدن المبنية والقصور العلية واآلثار الدالة على ما آانت عليه من  : قال

  : وهي سلطنة طويلة وإن لم يكن لها استقالق الستيالء العرب عليها وهي إلى أفريقية أقرب منها إلى مصر قال  : قال ابن سعيد
   . وآان سريرها في القديم بمدينة طبرقة

ديد الديار المصرية في أن قاعدتها آانت مدينة أنطابلس وقد تقدم من آالم القضاعي في تح  : وذآر صاحب الروض المعطار
   . آخر الحد الشمالي ما يوافقه

   . ومن مدنها طلميثا  : قال في مسالك األبصار
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قسم محسوب من الديار المصرية وهو ما دون العقبة الكبرى إلى الشرق وقسم محسوب من   : والتحقيق أن برقة قسمان  : قلت
المدن الثالث مما يلي جهة المغرب والقسمان آالهما اليوم بيد العرب  إفرقية وهو ما فوق العقبة المذآورة إلى الغرب وهذه

   . أصحاب الماشية

   . وربما زرع بعضهم في بعض أرضها فأنجب ولكنهم أهل بادية ال عناية لهم بعمارة وال زرع  : قال في مسالك األبصار

ة للعرب يأخذون عدادها وآأنه يريد القسم الذي هو وأمرها إلى صاحب مصر يقطعه بالمناشير تارة لبعض األمراء وتار  : قال
   . من مصر

 الضرب الثاني من آور الديار المصرية نواحيها وأعمالها المستقرة   

   . الجيزية -الوجه األول القبلي العمل األول   : ولها وجهان

الياء المثناة تحت وفتح الزاي المعجمة  وهو أقربها إلى الفسطاط والقاهرة ومقر واليته مدينة الجيزة بكسر الجيم وإسكان
وبعدها هاء وموقعها في اإلقليم موقع الفسطاط وطولهما وعرضهما واحد وإليها ينسب الربيع الجيزي راوي األم عن الشافعي 

   . رضي اهللا عنه 

ة مقابل جزيرة المقياس ويقال إن بها قبر آعب األحبار وهي مدينة لطيفة على ضفة النيل الغربي  : قال في الروض المعطار
   . المتقدمة الذآر والنيل بينهما وبعض هذا العمل يأخذ في جهة الشمال إلى الوجه البحري اآلتي ذآره

   . والجيزة اختطها عمرو بن العاص رضي اهللا عنه  : قال في الروض المعطار

   . األطفيحية - العمل الثاني 

   . آة الحبش وبساتين الوزيروهو شرقي النيل في جنوب الفسطاط مصاقٌب بر

ومقر واليته مدينة إطفيح بكسر الهمزة وإسكان الطاء المهملة والفاء والياء والحاء المهملة وربما قلبت الطاء تاًء مثناة فوق 
 وهي مدينة لطيفة في البر الشرقي وموقعها في اإلقليم الثالث ولم يتحرر لي طولها وعرضها وعملها ما بين المقطم والنيل

   . آخذًا عنها جنوبًا وشماًال وليس لعملها آبير ذآر

   . البهنساوية -العمل الثالث 

   . وهو مما يلي عمل الجيزة من الجهة الجنوبية ومقر واليته مدينة البهنسى

بالصعيد  بفتح الباء وسكون الهاء وفتح النون وسين مهملة مفتوحة وألف مقصورة وهي مدينة لطيفة قديمة  : قال في المشترك
   . األدنى بالبر الغربي من النيل تحت الجبل بطوق المزدرع مرآبة على ضفة بحر الفيوم

   . وموقعها في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة

   . طولها إحدى وخمسون درجة وثالثون دقيقة وعرضها ثمان وعشرون درجة  : قال في األطوال

   . الفيومية - العمل الرابع 

   . اقٌب لعمل البهنسى من غربيه وبينهما منقطع رملوهو مص

   . وهو من أعظم األعمال وأحسنها عمارة آثير البساتين غزير الفواآه دار األرزاق
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ويقال إنه آان متصل مياه الديار المصرية فاستخرجه يوسف عليه السالم وجعله ثلثمائة وستين قرية لتمير آل قرية منها بلد 
   . السنة مصر يومًا من أيام

وأما اآلن فقد نقصت عدة قراه بسبب ما عراها من رآوب ماء البرآة التي هي متصل مياهه المتقدم ذآرها في جملة   : قلت
بحيرات الديار المصرية ورآوب مائها على أآثر القرى المجاورة لها ولوال ما هو شامل له من برآة الصديق عليه السالم 

المياه تنصب إليها شتاًء وصيفًا على ممر الدهور وتعاقب األيام وليس لها مصرف تتصرف منه لكانت قد غطت جميع بالده إذ 
ضرورة إحاطة الجبال بها من الجهات التي هي بصدد أن تصرف منها ولقد اجتهد بعض حكام الزمان على أن يتحيل في 

   . عمل مصرف يقطع في الجبل لتتصرف منه مياهها فلم يجد إلى ذلك سبيًال

   . و آان ذلك في حيز اإلمكان لفعله يوسف عليه السالمول

ويقال إنه على جميع الفيوم سوٌر دائر ومقر واليته مدينة الفيوم وموقعها في اإلقليم   : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات
   . الثالث من األقاليم السبعة

   . عرضها ثمان وعشرون درجة وعشرون دقيقةوطولها أربع وخمسون درجة وثالثون دقيقة و  : قال في القانون

القياس أن طولها ثالث وخمسون درجة وعرضها تسٌع وعشرون درجة وهي مدينة حسنة على ضفة   : وقال في تقويم البلدان
   . البحر المنهى حسنة األبنية زاهية المعالم

   . وهو مخترق وسطهاوبها الجوامع والربط والمدارس وهي راآبة على الخليج المنهى من جانبيه 

   . عمل األشمونين والطحاوية - العمل الخامس 

   . وهو مصاقب لعمل البهنسي من جنوبيه وهو عمل واسع آثير الزرع واسع الفضاء متقارب القرى

   . ومقر الوالية به مدينة األشمونين بضم األلف وسكون الشين المعجمة وضم الميم وسكون الواو وفي اآلخر نون

ها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة على ما ذآره في تقويم البلدان واإلقليم الثاني على ما يقتضيه آالم المقر الشهابي وموقع
   . بن فضل اهللا في مسالك األبصار حيث جعل آخر اإلقليم الثاني دهروط من البهنساوية

ست وعشرون درجة وهي مدينة لطيفة بالبر الغربي  طولها ست وخمسون درجة وعشرون دقيقة وعرضها  : قال في القانون
من النيل آانت في األصل مدينة قديمة بناها أشمون بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم ثم خربت 

   . ودثرت وبنيت هذه المدينة على القرب منها

اني عمل طحا المدينة بفتح الطاء والحاء المهملتين وألف في أحدهما عمل األشمونين هذا والث  : وآان هذا العمل فيما تقدم عملين
   . اآلخر وقد تقدم ذآرها في األعمال القديمة ثم أضيفا وجعال عمًال واحدًا

   . المنفلوطية -العمل السادس 

لغالل وهو مصاقٌب لعمل األشمونين من جنوبيه وهو من أخص خاص السلطان الجاري في ديوان وزراته ومنه يحمل أآثر ا
   . إلى األهراء السلطانية بالفسطاط

   . ومقر واليته مدينة منفلوط

   . بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء وضم الالم ثم واو وطاء مهملة في اآلخر  : قال في تقويم البلدان
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الثاني على ما يقتضيه آالم مسالك وموقعها اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة فيما ذآره في تقويم البلدان ومن أواخر اإلقليم 
   . األبصار

   . وطولها اثنتان وخمسون درجة وعشرون دقيقة وعرضها سبع وعشرون درجة وأربعون دقيقة  : قال في آتاب األطوال

   . وهي مدينة لطيفة بالبر الغربي من النيل بالقرب من شطه

مدينة أسيوط بضم األلف وسكون السين وضم المثناة تحت وفي  األسيوطية وهو عمل جليل ومقر الوالية به - العمل السابع 
   . آخرها طاء مهملة

وذآرها في الروض المعطار في حرف الهمزة ووقعت في شعر ابن الساعاتي بغير   : هكذا ضبطه السمعاني في آتاب األنساب
أ والغدير صحيفٌة والريح تكتب والغمام ينقط هللا يوم في سيوط وليلٌة عمر الزمان بمثلها ال يغلط والطير تقر  : ألف في قوله

وإثبات األلف فيها هو الجاري على ألسنة العامة بالديار المصرية والثابت في الدواوين حذفها وموقعها في اإلقليم الثاني من 
   . األقاليم السبعة

   . ون درجة وعشر دقائقوطولها إحدى وخسمون درجة وخمس أربعون دقيقة وعرضها اثنتان وعشر  : قال في األطوال

   . وهي مدينة حسنة في البر الغربي من النيل على مرحلة من منفلوط وبها مساجد ومدراس وأسواٌق وقياسر وحمامات

   . اإلخميمية -العمل الثامن 

   . ة إخميموهو مصاقٌب لعمل أسيوط من جنوبيه وهو عمل ليس بالكبير وبالده أآثرها بالبر الغربي عن النيل وحاضرته مدين

بكسر األلف وسكون الخاء المعجمة والمثناة تحت بين الميمين واألولى منهما مكسورة وموقعها في   : قال في تقويم البلدان
   . أواخر اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة

   . وطلوها إحدى وخمسون درجة وثالثون دقيقة وعرضها ست وعشرون درجة  : قال في األطوال

   . القوصية - ينة لطيفة بالبر الشرقي عن النيل على مرحلتين من أسيوط وبها آانت البرابي العظام العمل التاسع وهي مد

وهو مصاقٌب لعمل أسيوط من جنوبه وهو عمل متسع الفضاء بعيد ما بين القرى ينتهي آخره إلى أسوان آخر الديار المصرية 
   . ا يجلب إلى سائر البالد المصرية ومقر واليته مدينة قوصفي البر الشرقي والغربي وهي بالد الثمر ومنه

   . بضم القاف وسكون الواو وفي اآلخر صاد مهملة وموقعها في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة  : قال في المشترك

عن النيل ذات  طولها سبع وخمسون درجة وعرضها ست وعشرون درجة وهي مدينة جليلة في البر الشرقي  : قال ابن سعيد
ديار فائقة ورباع أنيقة ومدارس وربٍط وحمامات يسكنها العلماء والتجار وذوو األموال وبها الباستين والحدائق المستحسنة إال 
أنها شديدة الحر آثيرة العقارب حتى إنه يقبض لها من يدور في الليل في شوارعها بالمسارج لقتلها ويقاربها في الكثرة أيضًا 

   . سام أبرص

أخبرني عز الدين حسن بن أبي المجد الصفدي أنه عد في يوم صائف   : قال المقر الشهابي بن فضل اهللا في مسالك األبصار
   . على حائط الجامع بها سبعين سام أبرص على صف واحد

ملة وفتح الواو وبعدها ومما يدخل في عملها مما له والية مستقلة مدينة أسوان قال السمعاني بفتح الهمزة وسكون السين المه
   . ألف ونون وخالف ابن خلكان في تاريخه فضبطه بضم الهمزة وغلط السمعاني في فتحها
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   . وهي مدينة في أوائل الحد الجنوبي من الديار المصرية وموقعها في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة

   . وعشرون درجة وثالثون دقيقة طولها اثنتان وخمسون درجة وعرضها اثنتان  : قال في األطوال

   . طولها سبع وخمسون درجة وعرضها اثنتان وعشرون درجة وثالثون دقيقة  : قال في القانون

   . وهي في البر الشرقي من النيل ذات نخيل وحدائق وهي من قوص على نحو خمس مراحل

   . ي قوصوواليها وإن آان من قبل السلطان فإنه نائب الوال  : قال في التعريف

أما اآلن فقد صار لها واٍل مستقٌل بنفسه ال حكم لوالي قوص عليه وسيأتي الكالم عليها في مراآز البريد ويأتي الكالم   : قلت
   . على واليتها في جملة الواليات بالديار المصرية إن شاء اهللا تعالى

   . حيث مصب النيلالوجه الثاني البحري وهو آل ما سفل عن القاهرة إلى البحر الرومي 

وإنما سمي بحريًا ألن منتهاه البحر الرومي وال يلزم من ذلك تسمية الجانب الشرقي من الديار المصرية بحريًا ألن نهايته إلى 
بحر القلزم ألن انتهائه إليه ليس حقيقيًا النقطاع بحر القلزم عن بالد الديار المصرية بالجبال والبراري المقفرة بخالف بحر 

   . م فإنه متصل بالبالد مجاور لها فناسب النسبة إليهالرو

وقد وقع للمقر الشهابي بن فضل اهللا في التعريف في بالده وأعماله من الوهم ما ال يليق بمصري على ما سيأتي بيانه في   : قلت
   . موضعه إن شاء اهللا تعالى

   . نهما مدنًا ويشتمل على ثالث شعب تحوي سبعة أعمالوهذا الوجه هو أرطب الوجهين وأقلهما حرًا وأآثرهما فاآهة وأحس

جمع ضاحية وهي في أصل اللغة   : الضواحي - الشعبة األولى شرقي الفرقة الشرقية من النيل وفيها أربعة أعمال العمل األول
لقاهرة من جهة الشمال البارزة للشمس وآأنها سميت بذلك لبروز قراها للشمس بخالف المدينة لغلبة الكن بها وهو ما يجاور ا

   . من القرى وواليتها مضافة إلى والية القاهرة وداخلة في حكمها وليست منفردة بمقر والية غيرها

   . القليوبية - العمل الثاني 

   . وهو مصاقٌب للضواحي من شماليها مما يلي جهة النيل وهوعمل جليل حسن القرى آثير البساتين غزير الفواآه

وموقعها في  - بفتح القاف وإسكان الالم وضم المثناة تحت وسكون الواو وباء موحدة في آخرها  - به مدينة قليوب ومقر الوالية 
اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة ولم يتحرر لي طولها وعرضها غير أنها من القاهرة في جهة الشمال على نحو فرسخ ونصف 

   . من القاهرة

قشنده وهي بلدة حسنة المظهر غزيرة الفواآه وإليها ينسب الليث بن سعد اإلمام الكبير وقد ذآر ابن ومن بالدها بلدتنا قل  : قلت
   . أنه ولد بها  : يونس في تاريخه

   . وأهل بيته يذآرون أن أصله من فارس وليس لما يقولونه ثبات عندنا  : قال

والشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها هاء  بفتح القاف وسكون الالم وفتح القاف الثانية  : قال ابن خلكان
ساآنة وهكذا هي مكتوبة في دواوين الديار المصرية وأبدل ياقوٌت في معجم البلدان الالم راًء وهو الجاري على ألسنة العامة 

خ من القاهرة وهي بلدة حسنة وهي على ثالثة فراس  : قال ابن خلكان  : وعليه جرى القضاعي فيما رأيته مكتوبًا في خططه
   . المنظر آثيرة البساتين غزيرة الفواآه وإليها ينسب الليث بن سعد اإلمام الكبير
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وأهل بيته يذآرون أن أصله من فارس وليس لما وقال القضاعي في خططه في   : ولد بها ثم قال  : قال ابن يونس في تاريخه
دار بقرقشندة بالريف بناها فهدمها ابن رفاعة أمير مصر عنادًا له وآان ابن عمه  وآان له  : الكالم على دار الليث بالفسطاط

فبناها الليث ثانيًا فهدمها فلما آانت الثالثة أتاه آٍت في منامه فقال له يا ليث :   "  ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض 
 فأصبح وقد أفلج ابن رفاعة فأوصى إليه ومات بعد ثالث .   ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين  " 

وبقي الليث حتى توفي في منتصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة وصلى عليه موسى بن عيسى الهاشمي أمير مصر 
   . للرشيد

   . دتهويقال إنه من قلقشن  : وترجم له ابن خلكان باألصبهاني ثم قال في آخر ترجمته

   . أحدهما أنه مصري وأهل البلد أخبر بحال أهل بلدهم من غيرهم  : وما قاله ابن يونس أثبت ويجب الرجوع إليه ألمرين  : قلت

والثاني أنه قريب من زمن الليث فهو به أدرى إذ يجوز أن يكون أصله من أصبهان ثم نزل آباؤه قلقشندة المذآورة وولد بها 
ما وقع في آثير من النسب وإعادة داره بها بعد هدمها ثالث مرات على ما تقدم ذآره في آالم القضاعي وسكنها فنسب إليها آ

   . دليل اعتنائه بشأنها وميله إليها وحينئذ فال منافاة بين النسبتين

   . شرقيةال - وذآر في الروض المعطار أنه آان له ضيعة على القرب من رشيد من بالد الديار المصرية العمل الثالث 

   . وهو مصاقب للضواحي من شماليها مما يلي جهة المقطم والقليوبية من جهة الشمال أيضَا وهو من أعظم األعمال وأوسعها

إال أن البساتين فيه قليلة بل تكاد أن تكون معدومة ال تصاله بالسباخ وبداوة غالب أهله وآخر العمران فيها من جهة الشمال 
   . ك منقطع رمال على ما تقدم ذآره في المنقطع عنها من جهة الشرق ومقر واليته مدينة بلبيسالصالحية وما وراء ذل

   . بكسر الباء الموحدة وسكون الالم وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة تحت ثم سين مهملة  : قال في تقويم البلدان

   . قليم الثالث من األقاليم السبعةآذا ذآره والجاري على األلسنة ضم الباء في أولها وموقعها في اإل

   . والقياس أن يكون طولها أربعًا وخمسين درجة وثالثين دقيقة وعرضها ثالثين درجًة وعشر دقائق  : قال في تقويم البلدان

   . وهي مدينة متوسطة بها المساجد والمدارس واألسواق وهي محط رحال الدرب الشامي

   . هذا العمل بنهاوفي الرآن الشمالي الجنوبي من 

بكسر الباء والمعروف فتحها وهي البلدة التي أهدى المقوقس إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم من   : قال النووي في شرح مسلم
   . عسلها وفي آخره من جهة الشرق قطيا بفتح القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الياء المثناة تحت وألف في اآلخر

   . ومسالك األبصارآذا وقع في التعريف 

إبدال األلف في آخره بهاء وهي قرية بالرمل المعروف بالجفار على طريق الشأم على القرب من ساحل   : وفي تقويم البلدان
   . وجعلت ألخذ الموجبات وحفظ الطرقات وأمرها مهم ومنها يطالع بكل صادر ووارد  : قال في التعريف

   . يةالدقهلية والمرتاح - العمال الرابع 

وهو مصاقٌب لعمل الشرقية من جهة الشمال وأواخره تنتهي إلى السباخ وإلى بحيرة تنيس المتصلة بالطينة من طريق الشام 
ومقر الوالية به مدينة أشموم بضم الهمزة وإسكان الشين المعجمة وبعدها ميم ثم واو وميم ثانية آما ضبطه في تقويم البلدان 

   . ترك والذي في اللباب إبدال الميم في آخرها بنون وعزاه في تقويم البلدان للعامةونقله عن خط ياقوت في المش
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   . والقياس أن طولها أربع وخمسون درجة وعرضها إحدى وثالثون درجة وأربع وخمسون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

الشرقية من الجهة وبآخر هذا العمل مدينة وهي مدينة صغيرة على ضفة الفرقة التي تذهب إلى بحيرة تنيس من فرقة النيل 
طولها ثالث وخمسون درجة   : دمياط بكسر الدال المهملة وسكون الميم وياء مثناة من تحت وألف وطاء قال في األطوال

   . وخمسون دقيقة وعرضها إحدى وثالثون درجة وخمس وعشرون دقيقة

وثالثون درجة وعشرون دقيقة وهي واقعة في اإلقليم الثالث  طولها أربع وخمسون درجة وعرضها إحدى  : وقال ابن سعيد
وهي مدينة حسنة عند مصب الفرقة الشرقية من النيل في بحر الروم ذات أسواق وحمامات وآان عليها أسوار من عمارة 

في سنة ثمان  أحد خلفاء بني العباس فلما تسلطت عليها الفرنج وملكتها مرة بعد مرة خربت المسلمون أسوارها  : المتوآل
   . وأربعين وستمائة خوفًا من استيالئهم عليها وهي على ذلك إلى اآلن ولها والية خاصة بها

عمل البحيرة وهو مما يلي عمل الجيزة المقدم ذآره من  - الشعبة الثانية غربي فرقة النيل الغربية وفيها عمالن العمل األول 
   . األرضين الجهة البحرية وهو عمل واسع آثير القرى فسيح

 - بفتح الدال المهملة والميم وسكون النون وضم الهاء وسكون الواو وفي آخرها راء مهملة  -ومقر واليته مدينة دمنهور 
   . وتعرف بدمنهور الوحش

   . وهي مدينة متوسطة ذات مساجد ومدارس وأسواق وحمامات

نها على نحو مرحلة من اإلسكندرية بين الشرق والجنوب وموقعها في اإلقليم الثالث ولم يتحرر لي طولها وعرضها غير أ
   . فليعتبر طولها وعرضها منها بالتقريب

   . ويدخل في هذا العمل حوف رمسيس والكفور الشاسعة  : قلت

   . عمل المزاحمتين - العمل الثاني 

   . من النيل وحاضرته مدينة فوة وهو ما جاور خليج اإلسكندرية من جهة الشمال إلى البحر الرومي وبعضه بالبر الشرقي

بضم الفاء وتشديد الواو وهي مدينة متوسطة بالبر الشرقي من فرقة النيل الغربية يقابلها جزيرة لها   : قال في تقويم البلدان
تعرف بجزيرة الذهب ذات بساتين وأشجار ومنظٍر رائق وليس بها والية وإنما يكون بها شاٌد للخاص يتحدث في آثير من 

   . مور الوالية وهي في الحقيقة آإخميم مع قوصأ

بكسر الهمزة وسكون السين المهلمة وفتح الكاف وسكون النون وفتح الدال  - ويلي هذين العملين غربًا بشمال مدينة اإلسكندرية 
   . وموقعها في اإلقليم الثالث - وآسر الراء المهملتين وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة وهاء في اآلخر 

طولها إحدى وخمسون درجة وأربع وخمسون دقيقة وعرضها ثالثون درجة وثماٌن وخمسون دقيقة   : قال في آتاب األطوال
   . وقد تقدم القول على أصل عمارتها في الكالم على قواعد الديار المصرية قبل اإلسالم

آل وهي مع ذلك مدينة رائقة المنظر حسنة الترصيف  وهي اآلن بالنسبة إلى ما تشهد به التواريخ من بنائها القديم جزٌء من
مبنية بالحجر والكلس مبيضة البيوت ظاهرًا وباطنًا آأنها حمامٌة بيضاء ذات شوارع مشرعة آل خط قائم بذاته آأنها رقعة 

بحر بظاهرها الشطرنج يستدير بها سوران منيعان يدور عليهما من خارجهما خندٌق في جوانب البلد المتصلة بالبر ويتصل ال
من الجانب الغربي مما يلي الشمال إلى المشرق حيث دار النيابة وبهما أبراج حصينة عليها الستائر المسترة والمجانيق 

   . المنصوبة

ويقال إن منارها آان في وسط البلد وإن المدينة آانت سبع محجات وإنما أآلها البحر   : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات
   . إال محجة واحدة وهي المدينة الباقية اآلن وصار مكان المنار منها على مسيرة ميل ولم يبق
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ويقال إن مساجدها أحصيت في وقت من األوقات فكانت عشرين ألف مسجد وبها الجوامع والمساجد والمدارس والخوانق   : قال
   . والرط والزوايا والحمامات والديار الجليلة واألسواق الممتدة

ا ينسج القماش الفائق الذي ليس له نظير في الدنيا وإليها تهوي رآائب التجار في البر والبحر وتمير من قماشها جميع وفيه
أقطار األرض وهي فرضة بالد المغرب واألندلس وجزائر الفرنج وبالد الروم والشام وشرب أهلها من ماء النيل من 

استعمال الماء العامة األمر من آبارها وبجنبات تلك اآلبار والصهاريج صهاريج تمأل من الخليج الواصل إلى داخل دورها و
بالوعاٌت تصرف منها مياه األمطار ونحوها وبها البساتين األنيقة والمستنزهات الفائقة ولهم بها القصور والجواسق الدقيقة 

الديار المصرية حسنًا مع رخص الثمن  البناء المحكمة الجدر واألبواب وبها من الفواآه والثمار ما يفوق فواآه غيرها من
من واصل البحر وغيره وهي أجل ثغور الديار   : وليس بها مزارع وال لها عمٌل واسع وإن آانت متحصلها يعدل أعماًال

   . المصرية ال يزال أهلهاعلى يقظة من أمور البحر واإلحتراز من العدو الطارق وبها عسكر مستخدم لحفظها

   . وليس بالديار المصرية مدينة حاآمها موسوم بنيابة السلطنة سواها  : صارقال في مسالك األب

وهذا فيما تقدم حين آانت النيابة بها صغيرة في معنى والية أما من حين طرقها العدو المخذول من الفرنج في سنة سبع   : قلت
رى تضاهي نيابة طرابلس وحماة وما في معناهما وستين وسبعمائة واجتاح أهلها وقتل وسبى فإنها استقرت من حينئذ نيابًة آب

   . وهي على ذلك إلى اآلن وسيأتي الكالم على نيابتها في الكالم على ترتيب المملكة فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

رقة النيل جانبها الشرقي يمتد في طول ف -الشعبة الثالثة ما بين فرقتي النيل الشرقية والغربية وهو جزيرتان الجزيرة األولى 
الشرقية إلى مصبه في البحر الملح حيث دمياط بالقرب منها وجانبها الغربي يمتد في طول فرقة النيل الغربية إلى تجاه أبي 
نشابة من عمل الجيزة فينشأ بحر أبيار المتقدم ذآره ويمتد في طولها إلى قرية الفرستق خارج الجزيرة من الغرب فيتصل 

  : ها على ما تقدم ويمتد في طولها إلى مصبه في البحر الملح حيث وتشتمل هذه الجزيرة على عملينبفرقة النيل التي تفرع من
   . المنوفية - العمل األول 

بضم الميم  - وأوله من الجنوب من القرية المعروفة بشطنوف على أول الفرقة الغربية من النيل ومقر واليته مدينة منوف 
خروالنون وسكون الواو وفاء في اآل وهي مدينة إسالمية بنيت بدًال من مدينة قديمة آانت هناك قد خربت اآلن وبقيت آثارها  - 

آيمانًا وواليتها من أنفس الواليات وقد أضيف إليها عمل أبيار وهو جزيرة بني نصر اآلتي ذآرها فيما بعد إن شاء اهللا تعالى 
   . وخانات وهي مدينة حسنة ذات أسواق ومساجد ومسجد جليل للخطبة وحمام

وربما غلط فيها بعض الناس فظن أنها منف المتقدمة الذآر في الكالم على قواعد مصر القديمة وبينهما بعد آثير إذ منف   : قلت
   . المتقدمة الذآر جنوبي الفسطاط على اثني عشر ميًال منه آما تقدم ذآره وهذه شمالي الفسطاط والقاهرة في أسفل األرض

   . لغربيةا - العمل الثاني 

وهو مصاقٌب للمنوفية من جهة الشمال ويمتد إلى البحر الملح بين مصبي النيل إال ما هو من عمل المزاحمتين على فرقة النيل 
الغربية من الشرق وهو عمل جليل القدر عظيم الخطر به البالد الحسنة والقرى الزاهية والبساتين المتراآبة وغير ذلك وفي 

   . روم موقع ثغر البرلسآخره مما يلي بحر ال

   . ويندرج فيه ثالث أعمال أخر آانت قديمة وهي القويسنية والسمنودية والدنجاوية ومقر واليته مدينة المحلة

بفتح الميم والحاء المهملة وتشديد الالم ثم هاء في اآلخر  -  : قال في المشترك وتعرف بالمحلة الكبرى وقد غلب عليها اسم  -
   . ال يفهم عند اإلطالق إال هي المحلة حتى صار

   . ووقع في التعريف التعبير عنها بمحلة المرحوم وهو وهٌم وإنما هي قرية من قراها  : قلت
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ويقال لها محلة الدقال بفتح الدال المهملة والقاف وهي مدينة عظيمة الشأن جليلة المقدار رائقة المنظر حسنة   : قال في المشترك
آن ذات جوامع ومدارس وأسواق وحمامات وهي تعادل قوص من الوجه القبلي في جاللة قدرها ورياسة البناء آثيرة المسا

   . أهلها ويفرق بينهما بما يفرق به بين الوجه القبلي والوجه البحري من الرطوبة واليبوسة

بجزيرة بني نصر وهي عمل واحد ما بين بحر أبيار المتقدم ذآره وبين الفرقة الغربية من النيل وتعرف  - الجزيرة الثانية 
بفتح الهمزة آما قاله في الروض المعطار وإسكان الباء الموحدة وفتح المثناة تحت وبعدها ألف ثم راء  - وحاضرته مدينة أبيار 

وهي مدينة لطيفة حسنة المنظر يعمل فيها القماش الفائق من المحررات وغيرها وموقعها من اإلقليم الثالث من  -مهملة 
   . اليم السبعة ولم يتحرر لي طولها وال عرضها وهي مضافة إلى والية منوف وليس بها اآلن والية مستقلةاألق

وآانت أهل مصر أهل ملك   : في من ملك الديار المصرية جاهليًة وإسالمًا قال السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه
   . طي ويوناني وعمليقي وأآثرهم القبطعظيم في الدهور الخالية واألزمان السالفة ما بين قب

   . وأآثر من تملك مصر الغرباء  : قال

المرتبة األولى من ملكها قبل الطوفان وقل من تعرض له من المؤرخين قد تقدم في الكالم على ابتداء   : وهم على ثالثة مراتب
رزائيل بن غرباب بن آدم عليه السالم  عمارة مصر أن أول من عمرها قبل الطوفان نقراووس بن مصريم بن براجيل بن

ومعنى نقراووس بالسريانية ملك قومه وهو الذي عمر مدينة أمسوس أول قواعد مصر المتقدم ذآرها ثم ملكها بعده ابنه 
نقراووس الثاني مائة وسبع سنين ثم ملكها بعده أخوه مصرام بن نقراووس األول ثم ملكها بعده عنقام الكاهن ولم تطل مدة 

ه ويقال إن إدريس عليه السالم رفع في زمانه ثم ملكها بعده ابنه غرناق ثم ملك بعده رجل من بني نقراووس اسمه لوجيم ملك
ثم ملك بعده رجل اسمه خصليم وهو أول من عمل المقياس للنيل على ما تقدم ذآره ثم ملك بعده ابنه هرصال ومعناه 

عمل سربًا تحت النيل إليها وهو أول من عمل ذلك وأقام في الملك مائة بالسريانية خادم الزهرة وهي مدينة شرق النيل و
وأربعًا وثالثين سنة ويقال إن نوحًا عليه السالم ولد في زمانه ثم ملك بعده ابنه بدرسان ثم ملك بعده أخوه شمرود وآان طوله 

ين سنة ثم ملك بعده ابنه شرناق مائة وثالث فيما يقال عشرين ذراعًا ثم ملك بعده فرسيدون بن بدرسان المتقدم ذآره مائة وست
سنين ثم ملك بعده ابنه سهلوق مائة وتسع سنين ثم ملك بعده ابنه سوريدين وهو الذي بنى األهرام العظام بمصر على ما تقدم 

من ذآره في الكالم على عجائب مصر وخواصها ثم ملك بعده ابنه هرجيب نيفًا وسبعين سنة وهو الذي بنى الهرم األول 
أهرام دهشور ثم ملك بعده ابنه مناوش ثالثًا وسبعين سنة ثم ملك بعده ابنه أقروس أربعًا وستين سنة وفي أيامه حصل القحط 

العظيم وسلطت الوحوش والتماسيح على الناس وأعقمت األرحام حتى يقال أن الملك تزوج ثلثمائة امرأة يبغي الولد فلم يولد له 
بعده رجل من يبت أهل الملك اسمه أرمالينوس ثم ملك بعده ابنه عمه فرعان وهو أول من لقب  وذلك مقدمة الطوفان ثم ملك

   . بلقب الفراعنة وآان قد آتب إلى ملك بابل يشير عليه بقتل نوح عليه السالم وفي زمنه آان الطوفان وهلك فيمن هلك

مؤرخين في ذلك خلف آثير وقد جمعت بين آالم التواريخ المرتبة الثانية من ملكها بعد الطوفان إلى حين الفتح اإلسالمي ولل
الطبقة األولى ملوآها من القبط قد تقدم في الكالم على ابتداء عمارتها أن أول من   : التي وقفت عليها في ذلك وهم على طبقات

م مات فدفن في موضع عمرها بعد الطوفان بيصر بن حام بن نوح عليه السالم وآان بيصر قد آبر سنه وضعف فأقام يسيرًا ث
   . دير أبي هرميس غربي األهرام

ويقال إنها أول مقبرة دفن فيها بأرض مصر وملك بعده ابنه مصر فعمر وطالت مدة ملكه وعمرت البالد في   : قال القضاعي
نت بعد نوح عليه أيامه وآثر خيرها ثم مات وملك بعده ابنه قبطيم وإليه ينسب القبط ويقال إنه أدرك بلبلة األلسن التي آا

السالم وهي ريح خرجت عليهم ففرقت بينهم وصار آل منهم يتكلم بلغة غير لغة اآلخر وخرج منها باللغة القبطية ثم ملك بعده 
ابنه قفط وهو الذي بنى مدينة قفط بالصعيد األعلى وسماها باسمه وآثارها باقية إلى اآلن ثم ملك بعده أخوه أشمن وهو الذي 

ونين المتقدم ذآرها بالوجه القبلي وطالت مدته حتى نقل أنه بقي ثمانمائة سنة وقيل ثمانمائة وثالثين ثم ملك بعده بنى مدينة أشم
أخوه أتريب وهو الذي بنى مدينة أتريب المتقدمة الذآر بالوجه البحري من الديار المصرية ثم ملك بعده أخوه صا وهو الذي 

إنه الذي وضع أساس األهرام   : حري أيضًا ثم ملك بعده قفطريم بن قفط ويقالبنى مدينة صا المتقدم ذآرها بالوجه الب
الدهشورية غير الهرم األول الذي بناه هرجيب المتقدم ذآره قبل الطوفان وهو الذي بنى مدينة دندرى بالصعيد األعلى وآثارها 

ته ثم ملك بعده ابنه عديم ثم ملك بعده ابنه شدات باقية إلى اآلن ثم ملك بعده ابنه بودشير وهو الذي أصلح جنبتي النيل بهندس
   . وهو الذي تمم األهرام الدهشورية التي وضع أساسها قفطريم المتقدم ذآره
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إن مدينة شطب التي بالقرب من مدينة أسيوط بنيت في أيامه وآثارها باقية إلى اآلن وهو أّول من ولع بالصيد واتخذ   : ويقال
  : ية وعمل البيطرة من ملوك مصر ومات عن أربعمائة وأربعين سنة ثم ملك بعده ابنه منقاوش ويقالالجوارح والكالب الّسلوق

إنه أّول من عمل له الحّمام بمصر ثم ملك بعده ابنه مناوش وطالت مّدته في الملك حّتى بقي فيما يقال ثمانمائة سنة وقيل 
وأربعين سنة وقيل ستين سنة وهو أّول من عمل له الميدان بمصر  ثمانمائة وثالثين سنة ثم ملك بعده منقاوش بن أشمن نيفًا

وأّول من بنى البيمارستان لعالج المرضى وفي أيامه بنيت مدينة سنتريه بالواحات ثم ملك بعده ابنه مرقوره نيفًا وثالثين سنة 
م ملكت بعده بنت من بنات أتريب وفي آتب القبط أنه أّول من ذلل السباع ورآبها ثم ملك بعده بالطس خمسًا وعشرين سنة ث

خمسًا وثالثين سنة وهي أّول من ملك مصر من النساء ثم ملك بعدها أخوها قليمون تسعين سنة وفي أيامه بنيت مدينة دمياط 
على اسم غالم له آانت أمه ساحرة له وفي أيامه بنيت أيضًا مدينة تّنيس ثم ملك بعده ابنه فرسون مائتين وستين سنة ثم ملك 

عده ثالثة ملوك أو أربعٌة لم يعين اسمهم ثم ملك بعدهم مرقونس الكاهن ثالثًا وسبعين سنة ثم ملك بعده ابنه أيساد خمسًا ب
وسبعين سنة ثم ملك بعده ابنه صا وأآثر القبط تزعم أنه أخوه نيفًا وثالثين سنة ثم ملك بعده ابنه تدراس وهو الذي حفر خليج 

إنه خالف دين آبائه في عبادة األصنام ودان بدين   : صر القديمة ثم ملك بعده ابنه ماليق ويقالسخا المتقدم ذآره في خلجان م
   . التوحيد

ولما أحس بالموت صنع له ناووسًا وآنز معه آنوزًا عظيمة وآتب عليها أنه ال يستخرجها إال أمة النبي الذي يبعث في آخر 
خ حرايا خمسًا وسبعين سنة ثم ملك بعده ابنه آلكن وفي بعض التواريخ آلكي الزمان ثم ملك بعده ابنه حريا وفي بعض التواري

نحوًا من مائة سنة وهو أول من أظهر علم الكيمياء بمصر وآان قبل ذلك مكتومًا وفي زمنه آان النمروذ بأرض بابل من 
ليا وفي بعض التواريخ طوليس سبعين العراق ثم ملك بعده أخوه ماليا ثم ملك بعده حربيا بن ماليق ثم ملك بعده طوطيس بن ما

سنة وفي بعض التواريخ أنه ملك بعد أبيه ماليا والقبط تزعم أن الفراعنة سبعة هو أولهم وهو الذي أهدى هاجر إلبراهيم عليه 
 السالم ثم ملكت بعده أخته حوريا وهي التي بنى لها جيرون المؤتفكي صاحب الشام مدينة اإلسكندرية حين خطبها على أحد

األقوال في عمارتها ليجعلها مهرًا لها ثم احتالت عليه فسمته هو وجميع عسكره في خلع فماتوا ثم ملكت بعدها بنت عمها زلفى 
   . ويقال دلفة بنت مأموم ثم ملك بعدها أيمين األتريبي وهو آخر ملوك القبط من هذه الطبقة

مصر ثم قفط بن مصر ثم أخوه أشمن ثم أخوه أتريب ثم أخوه صا والذي ذآره القضاعي وغيره أنه ملكها بعد وفاة بيصر ابنه 
ثم ابنه تدراس ثم ابنه ماليق ثم ابنه حريا ثم ابنه آلكن ثم أخوه ماليا ثم حربيا ثم طوطيس بن ماليا ثم ابنته حوريا وهي أول من 

  : الوليد بن دومع العمليقي وقال السهيليملكها من النساء الطبقة الثانية ملوآها من العماليق ملوك الشام أول من ملكها منهم 
آخر ملوك القبط المتقدم ذآره وهو الفرعون الثاني عند القبط وقيل هو من سمي   : الوليد ابن عمرو بن أراشة اقتلعها من أيمين

و الفرعون بفرعون وقام في الملك مائة وعشرين سنة ثم ملك بعده ابنه الريان مائة وعشرين سنة والقبط تسميه نهراوس وه
الثالث عند القبط ونزل مدينة عين شمٍس وآانت الملوك قبله تنزل مدينة منٍف وفي أيامه وصل يوسف عليه السالم إلى مصر 

   . وآان من أمره ما قصه اهللا تعالى في آتابه

بط وفي أيامه توفي ويقال إنه آمن بيوسف عليه السالم ثم ملك بعده ابنه دارم ويقال دريوس وهو الفرعون الرابع عند الق
يوسف عليه السالم وفي أيامه ظهر بمصر معدن فضة على ثالثة أيام في النيل ثم ملك بعده ابنه معدان ويقال معاديوس وهو 
الفرعون الخامس عند القبط إحدى وثالثين سنة ثم ملك بعده ابنه أقسامس وهو الفرعون السادس عند القبط وبعضهم يزعم أن 

نيت في زمنه وأهل األثر يسمونه آاسم وربما قالوا آامس ثم ملك بعده ابنس الطس ثم ملك بعده رجل اسمه منارة اإلسكندرية ب
   . ظلما آان من عماله فخرج عليه فقتله وملك مكانه وهو الفرعون السابع عند القبط وهو فرعون موسى

صعب هو فرعون موسى وهو الوليد بن مصعب وهو الوليد من مصعب الموجود في آتب األثر والوليد بن م  : قال المسعودي
بن عمرو بن معاوية بن أراشة يجتمع مع الوليد بن دومع في أراشة وهو آخر من ملك مصر من العمالقة وبعضهم يقول ظلما 
بن قومس من ولد أشمون أحد مولك القبط المتقدم ذآرهم وعلى هذا فيكون فرعون موسى من القبط وهو أحد األقوال فيه وهو 

ذي يعول عليه القبط ويوردونه في آتبهم وآخرون يجعلونه من لخم من الشأم والظاهر األول وهو أول من عرف العرفاء ال
إنه عاش دهرًا طويًال لم يمرض ولم يشك   : على الناس وفي زمنه حفر خليج سردوس المتقدم ذآره في خلجان النيل ويقال

   . وجعًا إلى أن أهلكه اهللا تعالى بالغرق

طبقة الثالثة ملوآها من القبط بعد العمالقة أول من ملكها منهم بعد فرعون دلوآة وطالت مدتها في الملك حتى عرفت ال
الشرقي والغربي وأثره   : بالعجوز وإليها ينسب حائط العجوز المبني بالطوب اللبن المستدير على بالد مصر في لحف الجبلين

التي بنت البرابي بمصر ثم ملك بعدها رجل من أبناء أآابر القبط اسمه درآون بن  باق بالوجه القبلي إلى اآلن ويقال إنها
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بطلوس ويقال درآوس بن ملوطس ثم ملك بعده رجل اسمه تودس ثم ملك بعده ابنه لقاش نحوًا من خمسين سنة ثم ملك بعده 
يل أربعين سنة ثم ملك بعده مالوس ويقال مرينا بن لقاش نحوًا من عشرين سنة ثم ملك بعده ابنه بلطوس ويقال بلوطس بن مياآ

   . فالوس ويقال فالوس بن توطيس عشر سنين ثم ملك بعده مياآيل

وهو فرعون األعرج الذي غزا بني إسرائيل وخرب بيت المقدس ثم ملك بعده نوله وهو الذي غزا رحبعم ابن   : قال المسعودي
   . آان اسمه شيشاقسليمان عليه السالم بالشام وقيل إن الذي غزا رحبعم 

   . وهو األصح  : قال السلطان عماد الدين صاحب حماة

ثم لم يشتهر بعد شيشاق المذآور غير فرعون األعرج وهو الذي غزاه بختنصر وصلبه والذي ذآره المسعودي أنه ملك   : وقال
بنه قومس عشرين سنة ثم ملك بعده ابنه بعد مياآيل المتقدم ذآره مرنيوس ثم ملك بعده ابنه بغاش ثمانين سنة ثم ملك بعده ا

   . آاييل

   . وهو الذي غزاه بخنتصر وصلبه وخرب مصر وبقيت مصر أربعين سنة خرابًا  : قال المسعودي

ملوآها من الفرس أول من ملكها في جملة مملكة الفرس بهراسف بواسطة أن بخنتصر آان نائبًا له ومن حين استولى عليها 
الوالة من جهته وهو ببابل سبعًا وخمسين سنة وشهرًا آما ذآر صاحب حماة إلى أن مات فولي بعده ابنه  بخنتصر توالت عليها

   . أوالت سنًة واحدًة ثم أوليها بعده أخوه بلطشاش بن بخنتصر ثم استقرت مصر والشام بأيدي نواب الفرس عن ملوآهم

ير بهمن بن أسفيديار بن آيبستاسف وأنبسطت يده حتى ملك فلما مات بهراسف ملك بعده آيبستاسف ثم ملك بعده ابنه أردش
األقاليم السبعة ثم ملك بعده ابنه دارا وفي زمنه ملك اإلسكندر بن فيلبس على اليونان فقصده فلما قرب منه قتله جماعة من 

ه آان منهم قومه ولحقوا باإلسكندر وهو آخر من ملك مصر من الفرس ولم أقف على تفصيل نواب الفرس بمصر إال أن
آسرجوس الفارسي وهو الذي بنى قصر الشمع بالفسطاط على ما تقدم ذآره وبعده طحارست الطويل وفي أيامه آان بقراط 

   . الحكيم

الطبقة الخامسة ملوآها من اليونان أول من ملكها منهم اإلسكدنر بن فيلبس حين غلب دارا ملك الفرس على ملكه واستولى 
   . مقر ملكه مقدونية من بالد الروم القديمة وانحاز له ملك العراق والشام ومصر وبالد العربعلى ما آان بيده وآان 

   . فلما مات تفرقت ممالكه بين الملوك فملك مصر ونواحي الغرب البطالسة من ملوك اليونان آان آل منهم يلقب بطليموس

أول من لعب بالبزاة وضراها ثم ملك بعده بطليموس محب إنه   : فأول من ملكها منهم بطليموس المنطيقي عشرين سنة ويقال
أخيه أربعين سنة وقيل ثمانًا وثالثين سنة وهو الذي نقل التوراة من العبارينة إلى اليونانية وفي أيامه ظهرت عبادة التماثيل 

بيه سبع عشرة سنة ثم واألصنام ثم ملك بعده بطليموس الصائغ خمسًا وقيل ستًا وعشرين سنة ثم ملك بعده بطليموس محب أ
ملك بعده بطليموس صاحب علم الفلك أربعًا وعشرين سنة وهو الذي ألف آتاب المجسطي ثم ملك بعده بطليموس محب أمه 

سبعًا وعشرين سنة ثم ملك بعده بطليموس الصائغ الثاني ثم ملك بعده بطليموس المخلص ست عشر سنة وقيل سبع عشرة سنة 
ندراني تسع سنين وقيل اثنتي عشرة سنة ثم ملك بعده بطليموس اسكندروس ثالث سنين ثم ملك ثم ملك بعده بطليموس اإلسك

بعده بطليموس محب أخيه الثاني ثمان سنين ثم ملك بعده بطليموس دوتيسوس الطبقة السادسة ملوآها من الروم أول من ملكها 
   . منهم أغشطش

   . من تلقب به ثم صار علمًا على ملوك الروم ويقال بشينين معجمتين ومهملتين ولقبه قيصر وهو أول

قصد قلوبطرا المتقدم ذآرها فلما أحست بقربة منها عمدت إلى مجلسها فجعلت فيه الرياحين والمشموم وأعملت الفكر في 
ي تحصيل حية إذا نهشت اإلنسان مات لحينه ولم يتغير حاله فقربت يدها منها حتى ألقت سمها في يدها وانسابت الحية ف

الرياحين وجاء أغشطش فوضع يده في الرياحين فنهشته الحية فبقي يومًا ومات بعد أن ملك الروم ثالثًا وأربعين سنة وفي 
   . أيامه ولد المسيح عليه السالم ثم ملك بعده الروم ومصر طيباريوس ويقال طبريوس ويقال طبريس اثنتين وعشرين سنة
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ولما مات أغشطش اختلف الروم وتحزبوا وتنازعوا في الملك مائتين   : عليه السالم قالوفي زمنه رفع المسيح   : قال المسعودي
   . وثمانيًا وتسعين سنة ال نظام لهم وال ملك يجمعهم ثم ملكهم عانيوس

 وآان رفع المسيح في زمنه وهو مخالٌف لما تقدم من آالم السمعودي ثم ملك بعده قلديوس أربع عشرة سنة  : قال صاحب حماة
ثم ملك بعده نارون ثالث عشرة سنة وهو الذي قتل بطرس وبولص الحواريين برومية وصلبهما ثم ملك بعده ساسانوس عشر 

سنين ثم ملك بعده طيطوس سبع عشرة سنة ثم ملك بعده دومطيتوش ويقال أديطانش خمس عشرة سنة وآان على عباد 
يانوس ستًا وثالثين سنة فأصابته علة الجذام فسار إلى مصر يطلب األصنام فتتبع اليهود والنصارى وقتلهم ثم ملك بعده أدر

طبًا لذلك فلم يظفر به ومات بعلته ثم ملك بعده ايطيثيوس ويقال أبطاوليس ثالثًا وعشرين سنة وهو الذي بنى بيت المقدس بعد 
ويقال قومودوس سبع عشرة سنة ثم  تخريبه الثانية وسماه إيليا ومعناه بيت الرب وهو أول من سماه بذلك ثم ملك بعده مرقوس

ملك بعده قومودوس ثالث عشرة سنة وآان دين النصارى قد ظهر في أيامه وفي زمنه آان جالينوس الحكيم ثم ملك بعده 
قوطنجوس ستة أشهر ثم ملك بعده سيوارس ثماني عشرة سنة ثم ملك بعده ايطيثيوس الثاني أربع سنين ثم ملك بعده 

نة ثم ملك بعده بكسمينوس ثالث سنين ثم ملك بعده خورديانوس ست سنين ثم ملك بعده دقيانوس اسكندروس ثالث عشرة س
وقيل دقيوس سنة واحدة فقتل النصارى وأعاد عبادة األصنام ومنه هرب الفتية أصحاب الكهف وآان من أمرهم ما قص اهللا 

ينوس و ولديانوس اشترآا في الملك وقيل إن تعالى في آتابه العزيز ثم ملك بعده غاليوس ثالث سنين ثم ملك بعده عل
ولديانوس انفرد بالملك بعد ذلك وأقام فيه خمس عشرة سنة ثم ملك بعده قلوديوس سنة واحدة ثم ملك بعده أردياس ويقال 

أردليانوس ست سنين ثم ملك بعده قروقوس سبع سنين ثم ملك بعده ياروس وشرآته سنتين ثم ملك بعده دقلطيانوس إحدى 
ين سنة وهو آخر عبدة األصنام من ملوك الروم وبملكه تؤرخ النصارى إلى اليوم وعصي عليه أهل مصر فسار إليهم وعشر

   . من رومية وقتل منهم خلقًا عظيمًا وهم الذين يعبر عنهم النصارى اآلن بالشهداء

سورها واستقرت دار ملكهم وأظهر ثم ملك بعده قسطنطين المظفر إحدى وثالثين سنة فسار من رومية إلى قسطنطينية وبنى 
دين النصرانية وحمل الناس عليه ثم ملك بعده ابنه قسطنطين فشيد دين النصرانية وبنى الكنائس الكثيرة ثم ملك بعده إليانوس 
ويقال إليانس سنة واحدة وهو ابن أخي قسطنطين المتقدم ذآره فرفض دين النصرانية ورجع إلى عبادة األصنام وبموته خرج 

ملك عن بني قسطنطين ثم ملك بعده بطريق من بطارقة الروم اسمه بوثيانوس ويقال سيوتيانوس سنة واحدة فأعاد دين ال
النصرانية ومنع عبادة األصنام ثم ملك بعده قالنطيانوس أربع عشرة سنة ثم ملك بعده خرطيانوس ثالث سنين ثم ملك بعده 

ده ادقاديوس بقسطنطينة وشريكه أويوريوس برومية ثالث عشرة سنة ثم ملك باردوسيوس الكبير تسعًا وأربعين سنة ثم ملك بع
بعدهما مرقيانوس سبع سنين وهو الذي بنى دير مارون بحمص ثم ملك بعده واليطيس سنة واحدة ثم ملك بعده الون الكبير 

هو الذي عمر أسوار مدينة سبع عشرة سنة ثم ملك بعده زيتون ثمان عشرة سنة ثم ملك بعده اسطيسوس سبعًا وعشرين سنة و
حماة ثم ملك بعده بوسيطيتنوس تسع سنين ثم ملك بعده بوسيطيتنوس الثاني ثمانيًا وثالثين سنة ثم ملك بعده طبريوس ثالث 

سنين ثم ملك بعده طبريوس الثاني أربع سنين ثم ملك بعده ماريقوس ثمان سنين ثم ملك بعده ماريقوس الثاني ويقال مرقوس 
سنة ثم ملك بعده قوقاس ثمان سنين ثم ملك بعده هرقل واسمه بالرومية أوقليس وهو الذي آتب إليه النبي صلى اثنتي عشرة 

   . اهللا عليه وسلم يدعوه إلى اإلسالم وآانت الهجرة النبوية في السنة الثانية عشرة من ملكه

م هاجر وملك الروم قيصر بن قوق ثم ملك وفي تواريخ أصحاب السير أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  : قال المسعودي
   . الروم بعده قيصر بن قيصر وذلك في خالفة أبي بكر رضي اهللا عنه وهو الذي حاربه أمراء اإلسالم بالشام واقتلعوا الشام منه

صلى  والذي ذآر ه في التعريف في مكاتبة األذفونش صاحب طليطلة من ملوك الفرنج باألندلس أن هرقل الذي هاجر النبّي
اهللا عليه وسلم في زمنه وآتب إليه لم يكن الملك نفسه وإنما آان متسلم الشام لقيصر وقيصر بالقسطنطينّية لم يرم وأن النبّي 

صلى اهللا عليه وسلم إنما آتب لهرقل ألنه آان مجاورًا لجزيرة العرب من الشام وعظيم بصرى آان عامًال له ويظهر أن 
   . لذي آان المقوقس عامًال له على مصرقيصر األخير الذي ذآره هو ا

   . إن المقوقس تقّبل مصر من هرقل بتسعة عشر ألف ألف دينار  : ويقال

واعلم أنه آان الحال يقتضي أن نذآر نّواب من تقّدم من ملوك الروم واليونان والفرس على مصر ولكن أصحاب التواريخ لم 
   . تعتن بأمر ذلك فتعذر العلم به

   . األصل استغني به عن الفرعوإذا ذآر 
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أنه بعد عمارة مصر من خراب بختنّصر ظهرت الروم وفارس على سائر الملوك التي وسط األرض فقاتلت   : وذآر القضاعّي
الروم أهل مصر ثالث سنين إلى أن صالحوهم على شيء في آل عام على أن يكونوا في ذمتهم ويمنعوهم من ملوك فارس ثم 

روم وغلبوهم على الشأم وألّحوا على مصر بالقتال ثم استقّر الحال على خراج مصر أن يكون بين فارس ظهرت فارس على ال
والروم في آل عام وأقاموا على ذلك تسع سنين ثم غلبت الروم فارس وأخرجوهم من الشأم وصار ما صولحت عليه أهل 

   . مصر آله خالصًا للروم وجاء اإلسالم واألمر على ذلك

الطبقة األولى   : لثالثة من وليها في اإلسالم الضرب األول فيمن وليها نيابًة وهو الصدر األول وهم على ثالث طبقاتالمرتبة ا
عّمال الخلفاء من الصحابة رضوان اهللا عليهم قد تقّدم أنها لم تزل بيد الروم والمقوقس عامل عليها إلى خالفة عمر رضي اهللا 

مرو بن العاص والّزبير بن العّوام في سنة عشرين من الهجرة وقيل سنة تسع عشرة في عنه ولم تزل آذلك إلى أن فتحها ع
خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه و وليها عمرو بن العاص من قبل عمر وهو أول من وليها في اإلسالم وبقي عليها إلى 

ضي اهللا عنه أبو يحيى العامري فمكث فيها سنة خمس وعشرين وبنى الجامع العتيق بالفسطاط ثم وليها عن عثمان بن عفان ر
إحدى عشرة سنة وتوفي سنة ست وثالثين ثم وليها عن علّي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه قيس بن سعد الخزرجّي في أول 
سنة سبع وثالثين ثم وليها عنه مالك بن الحارث النخعّي المعروف باألشتر في وسط سنة سبع وثالثين وآتب له عنه عهدًا 

ي ذآره في الكالم على العهود إن شاء اهللا تعالى فسّم ومات قبل دخوله إلى مصر ثم وليها عنه محمد بن أبي بكر الصّديق يأت
رضي اهللا عنه في آخر سنة سبع وثالثين فمكث دون السنة ثم وليها عن معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا عنه عمرو بن 

وفي بها سنة ثالث وأربعين ثم وليها عنه عقبة بن عامر الجهنّي في سنة أربع العاص ثانيًا سنة ثمان وثالثين خمس سنين وت
وأربعين فمكث فيها ثالث سنين وآسرًا ثم وليها عنه مسلمة بن مخّلٍد الخزرجّي سنة سبع وأربعين فمكث فيها خمس عشرة 

   . سنة

ية إلى ابنه يزيد وليها عنه سعيد بن يزيد بن علقمة الطبقة الثانية عّمال خلفاء بني أمّية بالشام لما أفضت الخالفة بعد معاو
األزدّي في سنة اثنتين وستين فمكث فيها سنتين وآسرًا ثم وليها عنه عبد الرحمن الفهرّي في سنة أربع وستين وأقّره على 

ك بن مروان عبد اهللا بن الوالية بعد يزيد ابنه معاوية ثم مروان بن الحكم فمكث فيها اثنتين وعشرين سنة ثم وليها عن عبد المل
عبد الملك بن مروان في أول سنة ست وثمانين فمكث فيها خمس سنين ثم وليها عنه قّرة بن شريك في سنة تسعين وأقره عليها 

الوليد بن عبد الملك بعده فمكث فيها سبع سنين ثم وليها عن سليمان بن عبد الملك عبد الملك بن رفاعة في سنة سبع وتسعين 
ثالث سنين وآسرًا ثم وليها عن عمر بن عبد العزيز أيوب بن شرحبيل األصبحي آخر سنة تسع وتسعين فمكث  فمكث فيها

فيها سنتين وستة أشهر ثم آانت خالفة يزيد بن عبد الملك فوليها عنه بشر بن صفوان الكلبّي سنة إحدى ومائة فمكث فيها 
محمد بن عبد الملك أخو هشام في سنة خمس ومائة فمكث فيها  سنتين وستة أشهر أيضًا ثم وليها عن هشام بن عبد الملك

أشهرًا ثم وليها عنه عبد اهللا بن يوسف الثقفّي في ذي الحجة سنة خمس ومائة فمكث فيها أربع سنين وستة أشهر ثم وليها عنه 
بن رفاعة في سنة تسع المذآورة عبد الملك بن رفاعة ثانيًا في سنة تسع ومائة وعزل فيها ثم وليها عنه الوليد أخو عبد الملك 

فمكث فيها عشر سنين وآسرًا وتوّفي سنة تسع عشرة ومائة ثم وليها عنه عبد الرحمن الفهري ثانيًا في آخر سنة تسع عشرة 
ومائة فأقام بها سبعة أشهر ثم وليها عنه حنظلة بن صفوان ثانيًا في سنة عشرين ومائة فمكث فيها سنين وآسرًا وعزل ثم 

ن مروان بن محمد الجعدّي فوليها عنه حسان بن عتابة الّتجيبي سنة سبع وعشرين ومائة فمكث فيها خمس سنين أو وليها ع
دونها ثم وليها عنه حفص بن الوليد سنة ثمان وعشرين ومائة فمكث فيها ثالث سنين وستة أشهر ثم وليها عنه الفزارّي سنة 

يها عنه عبد الملك بن مروان مولى لخٍم سنة إحدى وثالثين ومائة وهو آخر أحدى وثالثين ومائة فمكث فيها سنة واحدة ثم ول
   . من وليها عن بني أمية

أّول خلفائهم صالح   : الطبقة الثالثة عّمال خلفاء بني العّباس بالعراق أول من وليها في الدولة العباسية عن أبي العّباس الّسفاح
ثين ومائة فمكث فيها أشهرًا قالئل ثم وليها عنه عبد الملك مولى بني أسد آخر بن علّي بن عبد اهللا بن عباس سنة ثالث وثال

   . سنة ثالث وثالثين ومائة فمكث فيها ثالث سنين ثم وليها عنه صالح بن علّي ثانيًا في ذي الحجة سنة ست وثالثين ومائة

ا ثالث سنين ثم وليها عنه الّنقيب التميمّي سنة ثم وليها عن أبي جعفر المنصور عبد الملك سنة تسع وثالثين ومائة فمكث فيه
سنة ثالث وأربعين ومائة فمكث فيها سنة واحدة ثم وليها   : إحدى وأربعين ومائة فمكث فيها سنتين ثم وليها عنه حميد الطائّي

من بن معاوية سنة اثنتين عنه يزيد المهّلبّي سنة أربع وأربعين ومائة فمكث فيها تسع سنين ثم وليها عنه عبد اهللا بن عبد الرح
وخمسين ومائة فمكث فيها سنتين وستة أشهر ثم وليها عنه محمد بن عبد الرحمن بن معاوية سنة أربع وخمسين ومائة فمكث 

   . فيها سنة واحدة ثم وليها عنه موسى بن علي اللخمّي في سنة خمس وخمسين ومائة فمكث فيها سنتين وستة أشهر



 

531 
 

ى الجمحّي سنة إحدى وستين ومائة فمكث فيها سنة واحدة ثم وليها عنه واضح مولى المنصور في ثم وليها عن المهدي عيس
سنة اثنتين وستين ومائة ثم وليها عنه زيد بن منصور الحميري في وسط سنة اثنتين وستين ومائة ثم وليها عنه يحيى أبو 

التميمّي سنة أربع وستين ومائة ثم وليها عنه إبراهيم صالح في ذي الحجة من السنة المذآورة ثم وليها عنه سالم بن سوادة 
   . العباسّي في سنة خمس وستين ومائة ثم وليها عنه معين الدين ختهم في سنة ست وستين ومائة

ثم وليها عن الهادي أسامة بن عمرو العامري في سنة ثمان وستين ومائة ثم وليها عنه الفضل بن صالح العباسّي في سنة تسع 
   . ومائة ثم وليها عنه علي بن سليمان العباسّي آخر السنة المذآورةوستين 

ثم وليها عن الرشيد موسى العباسي في سنة اثنتين وسبعين ومائة ثم وليها عنه محمد بن زهير األزدي سنة ثالث وسبعين 
عيسى العباسي سنة خمس وسبعين ومائة ثم وليها عنه داود بن يزيد المهلبي سنة أربع وسبعين ومائة ثم وليها عنه موسى بن 

ومائة ومات بها ثم وليها عنه عبد اهللا بن المسيب الضبّي في أول سنة سبع وسبعين ومائة ثم وليها عنه هرثمة بن أعين سنة 
ّي ثمان وسبعين ومائة ثم وليها عنه عبد الملك العباسّي في سلخ ذي الحجة من السنة المذآورة ثم وليها عنه عبيد اهللا بن المهد

العباسّي في سنة تسع وسبعين ومائة ثم وليها عنه موسى بن عيسى الّتنوخّي في آخر سنة ثمانين ومائة ثم وليها عنه عبيد اهللا 
بن المهدّي ثانيًا سنة إحدى وثمانين ومائة ثم وليها عنه إسماعيل بن صالح في آخر السنة المذآورة ثم وليها عنه إسماعيل بن 

ين وثمانين ومائة ثم وليها عنه الليث البيوردّي في آخر السنة المذآورة ثم وليها عنه أحمد بن عيسى بن موسى سنة اثنت
إسماعيل في آخر سنة تسع وثمانين ومائة ثم وليها عنه عبد اهللا بن محمد العباسّي المعروف بابن زينب في سنة تسعين ومائة 

ائة ثم وليها عنه أو عن األمين الحسين بن الحجاج سنة ثالث وتسعين ثم وليها عنه مالك بن دلهم الكلبّي سنة اثنتين وتسعين وم
   . ومائة

ثم وليها عن األمين حاتم بن هرثمة بن أعين سنة خمس وتسعين ومائة ثم وليها عنه عباد أبو نصر مولى آندة سنة ست 
   . تسعين ومائةوتسعين ومائة ثم وليها عنه أو عن المأمون المّطلب بن عبد اهللا الخزاعي سنة ثمان و

ثم وليها عن المأمون العباس بن موسى سنة ثمان وتسعين ومائة ثم وليها عنه المطلب بن عبد اهللا ثانيًا في سنة تسع وتسعين 
ومائة ثم وليها عنه السرّي بن الحكم في سنة مائتين ثم وليها عنه سليمان بن غالب في سنة إحدى ومائتين ثم وليها عنه أبو 

السرّي في سنة خمس ومائتين ثم وليها عنه عبيد اهللا في سنة ست ومائتين ثم وليها عنه عبد اهللا بن طاهر نصر محمد بن 
مولى خزاعة في سنة عشر ومائتين وهو أول من جلب البّطيخ الخراسانّي المعروف بالعبدلّي من خراسان إلى مصر فنسب 

تين ثم وليها عنه عمرو بن الوليد التميمّي في سنة أربع عشرة إليه ثم وليها عنه عيسى الجّلودّي في سنة ثالث عشرة ومائ
ومائتين ثم وليها عنه عيسى الجّلودّي ثانيًا في آخر السنة المذآورة ثم وليها عنه عبدويه بن جبلة في سنة خمس عشرة ومائتين 

   . ثم وليها عنه عيسى بن منصور مولى بني نصر في سنة سّت عشرة ومائتين

   . دخل المأمون مصر وفتح الهرم وفي هذه السنة

ثم وليها عن المعتصم باهللا المسعودّي في أول سنة تسع عشرة ومائتين ثم وليها عنه المظّفر بن آيدر في وسط السنة المذآورة 
ين أشهرًا قالئل ثم وليها عنه موسى بن أبي العباس في آخر السنة المذآورة ثم وليها عنه مالك بن آيدر في سنة أربع وعشر

   . ومائتين ثم وليها عنه علّي بن يحيى في سنة ست وعشرين ومائتين

ثم وليها عن الواثق باهللا عيسى بن منصور الجّلودّي ثانيًا في سنة تسع وعشرين ومائتين ثم وليها عن المتوآل علّي بن يحيى 
الثين ومائتين ثم وليها عنه خزاعة في سنة ثانيًا في سنة أربع وثالثين ومائتين ثم وليها عنه إسحاق الختلّي في سنة خمس وث

ست وثالثين ومائتين ثم وليها عنه عنبسة الّضبّي في سنة ثمان وثالثين ومائتين ثم وليها عنه يزيد بن عبد اهللا في سنة اثنتين 
   . وأربعين ومائتين وأقّره عليها بعده المنتصر باهللا ثم المستعين باهللا

زاحم بن خاقان في سنة ثالث وخمسين ومائتين ثم وليها عنه أحمد بن مزاحم في سنة أربع ثم وليها عن المستعين باهللا م
   . وخمسين ومائتين وأقّره عليها المهتدي باهللا

 



 

532 
 

 لضرب الثاني من وليها ملكًا 

ليها عن المعتمد أحمد بن طولون و  : وهم على أربع طبقات الطبقة األولى من وليها عن بني العّباس قبل دولة الفاطميين وأّولهم
في سنة ست وستين ومائتين وعمر بها جامعه المتقّدم ذآره في خطط الفسطاط وفي أيامه عظمت نيابة مصر وشمخت إلى 

الملك وهو أول من وأقّره المعتضد باهللا بعد المعتمد وبقي بها حتى مات فوليها عن المعتضد خمارويه بن أحمد بن طولون في 
مائتين وقتله جنده في السنة المذآورة ثم وليها عنه جيش بن خمارويه في سنة ثالث وثمانين ومائتين أول سنة اثنتين وثمانين و

وقتله جنده في السنة المذآورة ثم وليها عنه هارون بن خمارويه في آخر سنة ثالث وثمانين ومائتين وقتل في سنة اثنتين 
   . وتسعين

طولون في سنة اثنتين وتسعين ومائتين فبقي اثني عشر يومًا وعزل ثم وليها عنه ثم وليها عن المكتفي باهللا شيبان بن أحمد بن 
محمد بن سليمان الواثقي في آخر سنة اثنتين وتسعين ومائتين ثم وليها عنه أو عن المقتدر باهللا عيسى النوشري في سنة خمس 

   . وتسعين ومائتين

وتسعين ومائتين وعزل ثم وليها عنه أبو الحسن في سنة ثالث  ثم وليها عن المقتدر باهللا أبو منصور تكين في سنة سبع
وثلثمائة وعزل ثم وليها عنه أبو منصور تكين ثانيًا سنة سبع وثلثمائة وعزل ثم وليها عنه هالٌل سنة تسع وثلثمائة ثم وليها 

   . في السنة المذآورة عنه أحمد بن آيغلغ في سنة إحدى عشرة سنة وثلثمائة ثم وليها عنه أبو منصور تكين ثالث مرة

   . ثم وليها عن القاهر باهللا محمد بن طغج في سنة إحدى وعشرين وثلثمائة

   . ثم وليها عنه أحمد بن آيغلغ ثانيًا في سنة ثالث وعشرين وثلثمائة

   . وأقره عليها المكتفي ثم المستكفي باهللا بعده

س وثالثين وثلثمائة ثم وليها عنه علي بن اإلخشيد سنة تسع وثالثين ثم وليها عن المطيع هللا أبو القاسم اإلخشيد في سنة خم
وثلثمائة ثم وليها عنه آافور اإلخشيدي الخادم في سنة خمس وخمسين وثلثمائة وآان يحب العلماء والفقهاء ويكرمهم 

منهم الزآاة فرفعوا أمر ذلك  ويتعاهدهم بالنفقات ويكثر الصدقات حتى استغنى الناس في أيامه ولم يجد أرباب األموال من يقبل
إليه فأمرهم أن يبتنوا بها المساجد ويتخذوا لها األوقاف ففعلوا ثم وليها عنه أحمد بن علي اإلخشيد في سنة سبع وخمسين 

   . وثلثمائة وهو آخر من وليها من العمال عن خلفاء بني العباس بالعراق

عروفين بالعبيديين أول من وليها منهم المعز لدين اهللا أبو تميم معد بن تميم بن الطبقة الثانية من وليها من الخلفاء الفاطميين الم
إسماعيل بن محمد بن عبيد اهللا المهدي وإليه ينسبون جهز إليها قائده جوهرًا من بالد المغرب إلى الديار المصرية ففتحها في 

لديار المصرية وانقطعت الخطبة العباسية منها ورحل شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثمائة على ما تقدم في الكالم على قواعد ا
المعز من المغرب إلى مصر فوصل إليها ودخل قصره بالقاهرة في سابع رمضان سنة اثنتين وستين وثلثمائة وصارت مصر 

امع العزيزي والمغرب مملكًة واحدة وبالد المغرب ثم ولي بعده ابنه العزيز باهللا أبو المنصور يوم وفاة أبيه وإليه ينسب الج
   . بمدينة بلبيس وتوفي بالحمام في بلبيس ثامن رمضان المعظم قدره سنة ست وثمانين وثلثمائة

ثم ولي بعده ابنه الحاآم بأمر اهللا أبو علي المنصور ليلة وفاة أبيه وبنى الجامع الحاآمي في سنة تسع وثمانين وثلثمائة وهو 
ى الجبل المقطم فوجدت ثيابه مزررة األطواق وفيها آثار السكاآين وال جثة يومئذ خارج سور القاهرة وفارق مصر وخرج إل

   . فيها وذلك في سلخ شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة ولم يشك في قتله

   . والدرزية من المبتدعة يعتقدون أنه حي وأنه سيرجع ويعود على ما سيأتي في الكالم على أيمانهم وتحليفهم إن شاء اهللا تعالى

   . ولي ابنه الظاهر إلعزاز دين اهللا أبو الحسن علي وبقي حتى توفي في شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة ثم

   . ثم ولي بعده ابنه المستنصر باهللا أبو تميم معٌد بعد وفاة أبيه
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   . وفي أيامه جدد سور القاهرة الكبير في سنة ثمانين وأربعمائة

   . ن وأربعمائةوتوفي في ذي الحجة سنة سبع وثماني

وفي أيامه آان الغالء الذي لم يعهد مثله مكث سبع سنين حتى خربت مصر ولم يبق بها إال صبابة من الناس على ما تقدم في 
   . سياقة الكالم على زيادة النيل

   . ثم ولي بعده ابنه المستعلي باهللا أبو القاسم أحمد يوم وفاة أبيه

م ولي بعده اآلمر بأحكام اهللا أبو علي المنصور في يوم وفاة المستعلي وقتل بجزيرة مصر وتوفي لسبع عشرة ليلًة خلت من ث
   . في الثالث من ذي القعدة سنة خمس وعشرين وخمسمائة

   . ثم ولي بعده ابن عمه الحافظ لدين اله أبو الميمون عبد الحميد بن اآلمر أبي القاسم محمد يوم وفاة اآلمر

   . ين وخمسمائةوتوفي سنة أربع وأربع

   . ثم ولي بعده الظافر بأمر اهللا إسماعيل رابع جمادى اآلخرة سنة أربعين وخمسمائة

   . ثم ولي بعده ابنه الفائز بنصر اهللا أبو القاسم عيسى صبيحة وفاة أبيه

   . وتوفي في سابع عشر شهر رجب الفرد سنة خمس وخمسين وخمسمائة

   .  أبو محمد عبد اهللا بن يوسف يوم وفاة الفائزثم ولي بعده ابنه العاضد لدين اهللا

وتوفي يوم عاشوراء سنة أربع وستين وخمسمائة بعد أن قطع السلطان صالح الدين خطبته بالديار المصرية وخطب للخلفاء 
   . العباسيين ببغداد قبل موته وهو آخر من ولي منهم

بطاعة خلفاء بني العباس فهم ملوٌك مستقلون وفي دولتهم زاد ارتفاع قدر الطبقة الثالثة ملوك بني أيوب وهم وإن آانوا يدينون 
   . مصر وملكها

أول من ملك مصر منهم الملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب آان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي صاحب 
ى استغاث به أهل مصر في زمن العاضد الشام رحمه اهللا قد جهزه صحبة عمه أسد الدين شيرآوه إلى الديار المصرية حت

الفاطمي المتقدم ذآره لغلبة الفرنج عليهم ثالث مرات انتهى الحال في آخرها إلى أن السلطان صالح الدين وثب على شاور 
وزير العاضد المذآور فقتله وتقلد عمه أسد الدين شيرآوه الوزارة مكانه عن العاضد وآتب له بذلك عهٌد من إنشاء القاضي 

لفاضل فأقام فيها مدة قريبة ومات ففوض العاضد الوزراة مكانه للسلطان صالح الدين وآتب له عهٌد من إنشاء القاضي ا
الفاضل أيضًا وبقي في الوزراة حتى ضعف العاضد وطال ضعفه فقطع السلطان صالح الدين الخطبة للعاضد وخطب للخليفة 

م مات العاضد عن قريب فاستقل السلطان صالح الدين بالسلطنة بمصر العباسي ببغداد بأمر الملك العادل صاحب الشام ث
   . وقوي جأشه وثبتت في الدولة قدمه

وتوفي بدمشق في سنة تسع وثمانين وخمسمائة وآانت مدة ملكه بالديار المصرية أربعًا وعشرين سنة وملكه الشام تسع عشرة 
شق وسلمها إلى عمه العادل أبي بكر في سنة اثنتين وتسعين سنة ثم ملك بعده مصر ابنه الملك العزيز وملك معها دم

وخمسمائة وتفرقت بقية الممالك الشامية بيد بني عمه من بني أيوب ملك مصر والشام جميعًا في ربيع األول سنة ست وتسعين 
أول من سكن قلعة وخمسمائة وتوفي بدمشق سنة خمس عشرة ثم ملك بعده ابنه الملك الكامل عقيب وفاة أبيه المذآور وهو 

الجبل بعد قصر الفاطميين بالقاهرة على ما تقدم ذآره في الكالم على القلعة واستمر في ذلك عشرين سنة وفتح حران وديار 
بكٍر وآان الفرنج قد استعادوا بعض ما فتحه السلطان صالح الدين من ساحل الشام وآتب الهدنة بينه وبين الفرنج في سنة ست 

لى أن يكون بأيدي الفرنج القالع والنواحي التي ملكوها بعد فتح السلطان صالح الدين وهي جبلة وبيروت وعشرين وستمائة ع
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وصيدا وقلعة الشقيف وقلعة تبنين وقلعة هواين وإسكندرية وقلعة صفد وقلعة الطور واللجون وقلعة آوآب ومجدل يافا ولد 
   . هوالرملة وعسقالن وبيت جبريل والقدس وأعمال ذلك ومضافات

   . وبنى مدرسته الكاملية بين القصرين المعروفة بدار الحديث وتوفي بدمشق سنة خمس وثالثين وستمائة

   . ثم ملك بعده ابنه الملك العادل أبو بكر وقبض عليه في العشر األوسط من ذي القعدة سنة سبع وثالثين وستمائة

   . امل في أوائل سنة ثمان وثالثين وستمائةثم ملك بعده أخوه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الك

ثم ملك بعده ابنه الملك المعظم توران شاه وهو الذي آسر الفرنج على المنصورة في المحرم سنة ثمان وأربعين وستمائة وقتل 
   . في الثامن والعشرين من المحرم المذآور

ئة فأقامت ثمانية أشهر ولم يملك مصر في اإلسالم امرأٌة ثم ملكت بعده أم خليل شجرة الدر في صفر سنة ثمان وأربعين وستما
   . غيرها

ثم ملك بعدها األشرف موسى بن الناصر يوسف بن المسعود بن الكامل بن العادل أبي بكر بن أيوب في شوال سنة ثمان 
   . وأربعين وستمائة وخلع نفسه وهو آخر الملوك األيوبية بالديار المصرية

الترك خلد اهللا تعالى دولتهم أول من ملكها منهم الملك المعز أيبك الترآماني بعد خلع األشرف موسى آخر  الطبقة الرابعة ملوك
ملوك األيوبية في شوال سنة ثمان وأربعين وستمائة وجمع له بين مصر والشام واستمر الجميع بينهما إلى اآلن وبنى المدرسة 

   . المقدم ذآرها وقتل بحمام القلعة في سنة أربع وخمسين وستمائةالمعزية برحبة الخروب بالفسطاط وتزوج بأم خليل 

   . ثم ملك بعده ابنه الملك المنصور علي عقيب وفاة والده المذآور

   . وقتل أم خليل المذآورة ورميت من سور القلعة وقبض على المظفر سنة سبع وخمسين وستمائة

وبين التتار على عين جالوت بعد أن استولوا على جميع الشام فس ثم ملك بعده الملك المظفر قطز وآان المصاف بينه 
رمضان سنة ثمان وخمسين وستمائة وآسرهم أشد آسرة واستقلع الشام منهم وبقي حتى قتل في منصرفه بطريق الشام وهو 

   . عائد منه بالقرب من قصير الصالحية على أثر ذلك في السنة المذآورة

يبرس البندقداري في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وستمائة وأخذ في جهاد الفرنج واستعادة ما ثم ملك بعده الملك الظاهر ب
ارتجعوه من فتوح السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب وغير ذلك ففتح البيرة في سنة تسع وخمسين وستمائة والكرك في 

ف في سنة ثالث وستين وصفد في سنة أربع سنة إحدى وستين وحمص في آخر سنة اثنتين وستين وستمائة وقيسارية وأرسو
وستين ويافا والشقيف وأنطاآية في سنة ست وستين وحصن األآراد وعكا وصافيتا في سنة تسع وستين وآسر التتار على 
البيرة بعد أن عدى الفرات خوضًا بعساآره في سنة إحدى وسبعين وفتح قالعًا من بالد سيس في سنة ثالث وسبعين ودخل 

م وجلس على آرسي بني سلجوق بقيسارية الروم ورجع إلى دمشق في آخر سنة خمس وسبعين وتوفي بدمشق في بالد الرو
   . المحرم سنة ست وسبعين وستمائة وبنى مدرستة الظاهرية بين القصرين

   . ثم ملك بعده ابنه الملك السعيد برآة في صفر سنة ست وسبعين وستمائة وخلع وسير إلى الكرك

   . أخوه الملك العادل سالمش في ربيع األول سنة ثمان وسبعين وستمائة وبقي أربعة أشهر ثم خلعوملك بعده 

وملك بعده الملك المنصور قالوون الصالحي الشهير باأللفي في رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة وسمي األلفي ألن آقسنقر 
تاسع عشر ربيع األول سنة أربع وثمانين وستمائة وفتح الكاملي آان قد اشتراه بألف دينار وفتح حصن المرقب بالشأم في 

طرابلس في ربيع األول سنة ثمان وثمانين وستمائة وهو الذي بنى البيمارستان المنصوري والمدرسة المنصورية والقبة اللتين 
   . داخل البيمارستان بين القصرين
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تسع وثمانين وستمائة ودفن بتربته بالقبة المنصورية  وتوفي بظاهر القاهرة المحروسة وهو قاصد الغزو في ذي القعدة سنة
   . داخل البيمارستان المتقدم ذآره

ثم ملك بعده ابنه الملك األشرف خليٌل صبيحة وفاة أبيه وأخذ في الغزو ففتح عكا وصور وصيدا وبيروت وعثليث والساحل 
   . جميعه واقتلعه من الفرنج في رجب سنة تسعين وستمائة

يدة بالبحيرة في العشر األوسط من المحرم سنة ثالث وتسعين وستمائة وهو الذي عمر المدرسة األشرفية وقتل في متص
   . بالقرب من المشهد النفيسي

   . ثم ملك بعده الملك المعظم بيدرا وخلع من يومه

  ( الملك العادل آتبغا ) عده وملك بعده الملك الناصر محمد بن قالوون في صفر سنة ثالث وتسعين وستمائة وهي سلطنته وملك ب
عقب خلعه ووقع في أيامه غالء شديد وفناء عظيم ثم خلع في صفر سنة ست و تسعين و ستمائة وتولى بعد ذلك نيابة صرخد 

ثم حماة وبقي حتى توفي بعد ذلك وهو الذي ابتدأ عمارة المدرسة المعروفة بالناصرية بين القصرين وأآمل بناءها الناصر 
   . وون فنسبت اليهمحمد بن قال

في الخامس والعشرين من صفر المذآور فجدد الجامع الطولوني وعمل   ( الملك المنصور حسام الدين الجين ) وملك بعده 
الروك الحسامي في رجب الفرد سنة سبع وتسعين وستمائة وقتل في الحادي عشر من شوال من السنة المذآورة وبقي األمر 

لملك الناصر محمد بن قالوون من الكرك و أعيد الى السلطنة في الحادي عشر شوال من السنة شورى مدة يسيرة ثم حضر ا
   . المذآورة

و ملك بعده الملك المظفر بيبرس الجاشنكير في الثالث والعشرين من شوال وخلع في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة 
ل باب النصر مكان دار الوزارة بالدولة الفاطمية وجدد الجامع تسع وسبعمائة وهو الذي عمر الخانقاه الرآنية بيبرس داخ

   . الحاآمي

   . وملك بعده الملك الناصر محمد بن قالوون في مستهل شوال من السنة المذآورة وهي سلطنته الثالثة

القصرين  وفيها طالت مدته وقوي ملكه وعمل الروك الناصري في سنة ست عشرة وسبعمائة وبنى مدرسته الناصرية بين
   . وبقي حتى توفي في العشرين من ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ودفن بتربة والده

   . ثم ملك بعده ابنه الملك المنصور أبو بكر عقب وفاة والده وخلع تاسع عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة

يوم خلع أخيه المنصور المذآور وخلع في التاسع ثم ملك بعده أخوه الملك األشرف آجك بن الناصر محمد بن قالوون 
   . والعشرين من شهر رجب من السنة المذآورة

ثم ملك بعده أخوه الملك الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قالوون بعد أن أحضر من الكرك واستمر في السلطنة حتى خلع 
   . نفسه في أوائل المحرم سنة ثالث وأربعين وسبعمائة

أخوه الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن قالوون في العشرين من المحرم المذآور وبقي حتى توفي في ثم ملك بعده 
   . رابع ربيع اآلخر سنة ست وأربعين وسبعمائة

وملك بعده أخوه الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد بن قالوون يوم خلع أخيه الكامل شعبان وبقي حتى خلع في ثاني عشر 
   . سنة ثمان وأربعين وسبعمائة وقتل من يومهرمضان 

ثم ملك بعده أخوه الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قالوون في رابع عشر شهر رمضان المذآور وخلع في التاسع 
   . والعشرين من جمادى اآلخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة
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الوون يوم خلع أخيه الناصر حسن وبقي حتى خلع في ثاني ثم ملك بعده أخوه الملك الصالح صالح بن الناصر محمد بن ق
   . شوال سنة خمس وخمسين وسبعمائة

ثم ملك بعده أخوه الملك الناصر حسن المتقدم ذآره مرة ثانية يوم خلع أخيه الصالح صالح وبقي حتى خلع وقتل في عاشر 
قلعة التي ليس لها نظير في الدنيا وفي أيامه ضربت جماى األولى سنة اثنتين وستين وسبعمائة وبنى مدرسته المعظمة تحت ال

   . الفلوس الجدد على ما سيأتي ذآره وهو آخر من ملك من أوالد الملك الناصر محمد بن قالوون لصلبه

وملك بعده ابن أخيه الملك المنصور محمد بن المظفر حاجي بن الناصر محمد بن قالوون يوم خلع عمه الناصر حسن وبقي 
   . ي خامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعمائةحتى خلع ف

وملك بعده ابن عمه الملك األشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قالوون يوم خلع المنصور المتقدم ذآره وهو طفل 
منهم وبقي حتى آمل سلطانه وبنى مدرسته بأعلى الصوة تحت القلعة ولم يتمها وحج فخرج عليه مماليكه في عقبة أيلة ففر 

وعاد إلى القاهرة فقبض عليه وقتل في ثالث ذي القعدة الحرام سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وفي أيامه فتحت مدينة سيس 
   . واقتلعت من األرمن على ما سيأتي ذآره في الكالم على أعمال حلب

لك بعده أخوه الملك الصالح حاجي وملك بعده ابنه الملك المنصور علي يوم خلع أبيه وهو طفل فبقي حتى توفي في الثالث وم
   . بن شعبان بن حسين يوم وفاة أخيه وبقي حتى خلع في العشر األوسط من رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة

وملك بعده الملك الظاهر برقوق فعظم أمره وارتفع صيته وشاع ذآره في الممالك وهابته الملوك وهادته وساس الملك أحسن 
   . ع وبعث به إلى السجن بالكرك في شهر رجب أو جمادى اآلخرة سنة إحدى وتسعين وسبعمائةسياسة وبقي حتى خل

وملك بعده الملك المنصور حاجي بن شعبان وهو الملقب أوًال بالصالح حاجي وهي سلطنته الثانية وبقي حتى عاد الملك 
يه وضخامة الملك وبلغ شأوًا لم يبلغه غيره من غالب الظاهر برقوق المتقدم ذآره في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة فزاد في الت

   . متقدمي الملوك وبقي حتى توفي في منتصف شوال المبارك سنة إحدى وثمانمائة

وملك بعده ابنه الناصر فرج وسنه إحدى عشرة سنة بعهٍد من أبيه وقام بتدبير أمره أمراء دولته فبقي حتى تغير عليه بعض 
ر المماليك بالقلعة فنزل منها مختفيًا على حين غفلة في السادس والعشرين من ربيع األول سنة مماليكه وبعض أمرائه وحض

   . ثمان وثمانمائة ولم يعلم البتداء أمره أين توجه

   . ثم ملك بعده أخوه الملك المنصور عبد العزيز في التاريح المذآور

ض أماآن القاهرة فرآب في ليلة السادس من شهر جمادى اآلخرة ثم ظهر أن السلطان الملك الناصر فرجًا آان مختفيًا في بع
سنة ثمان وثمانمائة ومعه جماعة من األمراء ومماليكه وخرج األمراء للقيام بنصرة أخيه عبد العزيز فطلع عليهم السلطان 

على عادته وبقي في فرج ومن معه فولوا هاربين وطلع السلطان الملك الناصر القلعة في صبيحة النهار المذآور واستقر 
السلطنة حتى توجه إلى الشأم لقتال األمير شيخ واألمير نوروز نائبي دمشق وحلب ومعه اإلمام المستعين باهللا أبو الفضل 

العباس بن المتوآل محمد خليفة العصر ودخل دمشق وحصر بقلعتها حتى قبض عليه في ثاني عشر ربيع األول سنة خمس 
مام المستعين باهللا باألمر من غير سلطان ورجع إليه ما آان يتعاطاه السلطان من العالمة على عشرة وثمانمائة واستبد اإل

المكاتبات والتقاليد والتواقيع والمناشير وغيرها وأفرد اسمه في السكة على الدنانير والدراهم وأفرد بالدعاء في الخطبة على 
ر من السنة المذآورة وسكن اآلدر السلطانية بالقلعة وقام بتدبير دولته المنابر ثم عاد إلى الديار المصرية في أوائل ربيع اآلخ

األمير شيخ المقدم ذآره وسكن اإلصطبالت السلطانية بالقلعة وفوض إليه اإلمام المستعين باهللا ما وراء سرير الخالفة وآتب 
ين إال أنه لم يصرح له فيه له تفويض بذلك في قطع آبير عرضه ذراع ونصف بزيادة نصف ذراع عما يكتب به للسالط

 بسلطنة وال إمارة بل آتب له بدل األميري اآلمري بإسقاط الياء على ما سيأتي ذآره في الكالم 
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 الفصل الرابع من الباب الثالث من المقالة الثانية في ذآر ترتيب أحوال الديار المصرية   

رآان الرآن األول األثمان وهي على ثالثة أنواع النوع األول وفيه ثالث أطراف الطرف األول في ذآر معامالتها وفيه ثالث أ
الدنانير المسكوآة مما يضرب بالديار المصرية أو يأتي إليها من المسكوك في غيرها من الممالك وهي ضربان الضرب 

رها والمثقال معتبر األول والعبرة في وزنها بالمثاقيل وضابطها أن آل سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراهم من الدراهم اآلتي ذآ
بأربعة وعشرين قيراطًا وقدر بثنتين وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط باتفاق العلماء خالفًا البن حزم فإنه قدره بأربع 

   . وثمانين حبًة على أن المثقال لم يتغير وزنه في جاهيلة وال إسالم

ة شعبان بن حسين بعد السبعين والسبعمائة ضرب باإلسكندرية وقد آان األمير صالح الدين بن عرام في الدولة األشرفي  : قلت
وهو نائب السلطنة بها يومئذ دنانير زنة آل دينار مثقاٌل على أحد الوجهين منه محمد رسول اهللا وعلى الوجه اآلخر ضرب 

لم تشتهر ثم ضرب باإلسكندرية في الدولة األشرفية شعبان بن حسين عز نصره ثم أمسك عن ذلك فلم تكثر هذه الدنانير و
األمير يلبغا السالمي أستادار العالية في الدولة الناصرية فرج بن برقوق دنانير زنة آل واحد منها مثقال في وسط سكته دائرة 

   . فيها مكتوب فرج وربما آان منها ما زنته مثقال ونصف أو مثقاالن وربما آان نصف مثقال أوربع مثقال

   . نها وآأنهم جعلوا نقصها في نظير آلفة ضربهاإال أن الغالب فيها نقص أوزا

الضرب الثاني ما يتعامل به معادة وهي دنانير يؤتى بها من البالد اإلفرنجة والروم معلومة األوزان آل دينار منها معتبر 
رجح بتسعة عشر قيراطًا ونصف قيراط من المصري واعتباره بصنج الفضة المصرية آل دينار زنة درهم وحبتي خروب ي
قليًال وهذه الدنانير مشخصة على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه وعلى الوجه اآلخر صورتا بطرس 

وبوليس الحواريين اللذين بعث بهما المسيح عليه السالم إلى رومية ويعبر عنها باإلفرنتية جمع إفرنتي وأصله إفرنسي بسين 
مدينة من مدنهم وربما قيل فيها إفرنجة وإليها تنسب طائفة الفرنج وهي مقرة   : نسةمهملة بدل التاء المثناة فوق نسبة إلى إفر

   . الفرنسيس ملكهم ويعبر عنه أيضًا بالدوآات

وهذا االسم في الحقيقة ال يطلق عليه إال إذا آان ضرب البندقية من الفرنجة وذلك أن الملك اسمه عندهم دوك وآأن األلف 
   . مقام ياء النسبوالتاء في اآلخر قائمان 

ثم ضرب الناصر فرج بن برقوق دنانير على زنة الدنانير اإلفرنتية المتقدمة الذآر في أحد الوجهين ال إله إال اهللا محمد   : قلت
رسول اهللا وفي اآلخر اسم السلطان وفي وسطه سفط مستطيل بين خطين وعرفت بالناصرية وآثر وجدانها وصار بها أآثر 

   . المعامالت

   . إال أنهم ينقصونها في األثمان عن الدنانير اإلفرنتية عشرة دراهم

ثم ضرب على نظيرها اإلمام المستعين باهللا أبو الفضل العباس حين استبد باألمر بعد الناصر ثم صرف الذهب بالديار 
ليه صرف الدينار المصري المصرية ال يثبت على حالة بل يعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الحال وغالب ما آان ع

   . فيما أدرآناه في التسعين والسبعمائة وما حولها عشرون درهمًا واإلفرنتي سبعة عشر درهمًا وما قارب ذلك

أما اآلن فقد زاد وخرج عن الحد خصوصًا في سنة ثالث وعشرين وثمانمائة وإن آان في الدولة الظاهرية بيبرس قد بلغ 
   . ونصفًا فيما رأيته في بعض التواريخ المصري ثمانية وعشرين درهمًا

أما الدينار الجيشي فمسًمى ال حقيقة وإنما يستعمله أهل ديوان الجيش في عبرة اإلقطاعات بأن يجعلوا لكل إقطاع عبرة دنانير 
   . معينة من قليل أو آثير وربما أخليت بعض اإلقطاعات من العبرة

ينها فربما آان متحصل مائة دينار في إقطاع أآثر من متحصل مائتي دينار فأآثر في على أنه ال طائل تحتها وال فائدة في تعي
   . إقطاع آخر
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على أن صاحب قوانين الدواوين قد ذآر الدينار الجيشي في إقطاعات على طبقات مختلفة في عبرة اإلقطاعات فاألجناد من 
عساقلة ومن يجري مجراهم دينارهم نصف دينار والعربان في الترك واألآراد والترآمان دينارهم ديناٌر آامل والكتانية وال

الغالب دينارهم ثمن دينار وفي عرف الناس ثالثة عشر درهمًا وثلث وآانه على ما آان عليه الحال من قيمة الذهب عند 
ية عند من قدرها ترتيب الجيش في الزمن القديم فإن صرف الذهب في الزمن األول آان قريبًا من هذا المعنى ولذلك جعلت الد

بالنقد من الفقهاء النوع الثاني الدراهم النقرة وأصل موضوعها أن يكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس وتطبع بدور الضرب 
بالسكة السلطانية على نحو ما تقدم في الدنانير ويكون منها دراهم صحاٌح وقراضات مكسرة على ما سيأتي ذآره في الكالم 

   . ا بعد إن شاء اهللا تعالىعلى دار الضرب فيم

والعبرة في وزنها بالدرهم وهو معتبر بأربعة وعشرين قيراطًا وقدر بست عشرة حبًة من حب الخروب فتكون آل خروبتين 
ثمن درهم وهي أربع حبات من حب البر المعتدل والدرهم من الدنيار نصفه وخمسه وإن شئت قلت سبعة أعشاره فيكون آل 

   . درهم سبعة مثاقيل عشروة

أما الدراهم السوداء فأسماٌء على غير مسميات آالدنانير الجيشية وآل درهم منها معتبر في العرف بثلث درهم نقرة 
   . وباإلسكندرية دراهم سوداء يأتي الكالم عليها في معاملة اإلسكندرية إن شاء اهللا تعالى

ى أواخر الدولة الناصرية حسن بن محمد بن قالوون فلوس لطاف النوع الثالث الفلوس فأما المطبوع فكان في الزمن األول إل
يعتبر آل ثمانية وأربعين فلسًا منها بدرهم من النقرة على اختالف السكة فيها ثم أحدث في سنة تسع وخمسين وسبعمائة في 

الدرهم مطبوعٌة بالسكة سلطنة حسن أيضًا فلوس شهرت بالجدد جمع جديد زنة آل فلٍس منها مثقاٌل وآل فلس منها قيراٌط من 
السلطانية على ما سيأتي ذآره في الكالم على دار الضرب إن شاء اهللا تعالى فجاءت في نهاية الحسن وبطل ما عداه من 

   . الفلوس وهي أآثر مما يتعامل به أهل زماننا

وصار تكوينها غير مستدير إال أنها فسد قانونها في تنقيصها في الوزن عن المثقال حتى صار فيها ما هو دون الدرهم 
وزآانت توزن بالقبان آل مائة وثمانية عشر رطًال بالمصري بمبلغ خمسمائة درهم ثم أخذت في التناقص لصغر الفلوس 

   . ونقص أوزانها حتى صار آل مائة وأحد عشر رطًال بمبلغ خمسمائة

ها بدرهم لكان حسنًا باعتبار غلو النحاس وقلة الواصل ثم استقر الحال فيها على ذلك على أنه لو جعل آل أوقية فما دون  : قلت
منه إلى الديار المصرية وحمل التجار الفلوس المضروبة من الديار المصرية إلى الحجاز واليمن وغيرهما من األقاليم متجرًا 

   . ويوشك إن دام هذا تنفد الفلوس من الديار المصرية وال يوجد ما يتعامل به الناس

طبوعة فنحاٌس مكسر من األحمر واألصفر ويعبر عنها بالعتق وآانت في الزمن األول آل زنة رطل منها وأما غير الم
بالمصري بدرهمين من النقرة فلما عملت الفلوس الجدد المتقدمة الذآر استقر آل رطل منها بدرهم ونصف وهي على ذلك إلى 

   . اآلن

و النحاس وصار مهما وجد من النحاس المكسور خلط بالفلوس الجدد وراج ثم نفدت هذه الفلوس من الديار المصرية لغل  : قلت
   . معها على مثل وزنها

الرآن الثاني في المثمنات وهي على ثالثة أنواع النوع األول الموزونات ورطلها الذي يعتبر بوزنه في حاضرتها من القاهرة 
وأوقيته اثنا عشر درهمًا وعنه يتفرع القنطار المصري وهو  وما قاربهما الرطل المصريي وهو مائة وأربعة وأربعون درهمًا

مائة رطل وتعتبر أوزان الطيب بها بالمن وهو مائتان وستون درهمًا وأواقيه ست و عشرون أوقية فتكون أوقيته عشرة 
   . دراهم

ولكل ناحية قدح مخصوص  المكياالت من الحبوب و نحوها واعلم أن بمصر أقداحًا مختلفة المقادير أيضًا آاألرطال بحسبه
بحسب إردابها والمستعمل منها بالحاضرة القدح المصري وهو قدح صغير تقديره بالوزن من الحب المعتدل مائتان واثنان 
وثالثون درهمًا وقدره الشيخ تقي الدين بن رزين في الكالم على صاع الفطرة باثنين و ثالثين ألف حبة و سبعمائة واثنتين 

تة عشر قدحًا تسّمى ويبة وآل ستة وتسعين إردّبًا وبنواحيها بالوجهين القبلّي والبحرّي أرادّب متفاوتة يبلغ وستين حبة وآل س
   . مقدار اإلردّب في بعضها إحدى عشرة ويبة بالمصرّي فأآثر
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أهلها على  النوع الثالث المقيسات وهي األراضي واألقمشة فأما األراضي فصنفان الصنف األول أرض الزراعة وقد اصطلح
قياسها بقصبة تعرف بالحاآمية آأنها حّررت في زمن الحاآم بأمر اهللا الفاطمّي فنسبت إليه وطولها ستة أذرع بالهاشمّي آما 

ذآره أبو القاسم الزجاجّي في شرح مقّدمة أدب الكاتب وخمسة أذرع بالنجارّي آما ذآره ابن مّماتي في قوانين الدواوين 
   . يد آما ذآره غيرهماوثمانية أذرع بذراع ال

وذراع اليد ست قبضات بقبضة إنسان معتدل آّل قبضة أربعة أصابع بالخنصر والبنصر والوسطى والّسّبابة آل إصبع ست 
   . شعيرات معترضات ظهرًا لبطن على ما تقّدم في الكالم على األميال

د الوجه البحرّي منها بقصبة تعرف بالّسندفاوّية وقد تقّدر القصبة بباعين من رجل معتدل وربما وقع القياس في بعض بال
أطول من الحاآمية بقليل نسبة إلى بلد تسّمى سندفا بالقرب من مدينة المحّلة ثم آل أربعمائة قصبة في التكسير يعبر عنها بفّدان 

   . وهو أربعة وعشرون قيراطًا آل قيراط سّت عشرة قصبة في التكسير

ن الّدور وغيرها وقد اصطلحوا على قياسها بذراع يعرف بذراع العمل طوله ثالثة أشبار بشبر الصنف الثاني أرض البنيان م
رجل معتدل ولعله الذراع الذي آان يقاس به أرض السواد بالعراق فقد ذآر الزجاجي أنه ذراع وثلث بذراع اليد وآان ابتداء 

رجًال من طول   : عراق وأراد قياس السواد جمع ثالثة رجالوضع الذراع لقياس األرضين أن زياد ابن أبيه حين واله معاوية ال
القوم ورجًال من قصارهم ورجًال متوسطًا بين ذلك وأخذ الطول ذراع آل منهم فجمع ذلك وأخذ ثلثه فجعله ذراعًا لقياس 

لعباس فاتخذوا األرضين وهو المعروف بالذراع الزيادي لوقوع تقديره بأمر زياد ولم يزل ذلك حتى صارت الخالفة لبني ا
   . ذراعًا مخالفًا لذلك آأنه أطول منه فسمي بالهاشمي لوقوعه في خالفة بني العباس ضرورة آونهم من بني هاشم

فإنها تقاس بالقاهرة بذراع طوله ذراع بذراع اليد أربع وأصابع مطبوقة ويزيد عليه ذراع القماش بالفسطاط  -وأما األقمشة 
   . نواحي الديار المصرية أيضًا نحو ذلك بعض الشيء وربما زاد في بعض

   . ولغير القماش من األصناف أيضًا آالحصر وغيرها ذراع يخصه

وأوسط   : الرآن الثالث في األسعار وقد ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في مسالك األبصار جملة من األسعار في زمانه فقال
بخمسة عشر درهمًا والشعير بعشرة وبقية الحبوب على هذا األنموذج  أسعارها في غالب األوقات أن يكون اإلردب القمح

واألرز يبلغ فوق ذلك واللحم أقل سعره الرطل بنصف درهم وفي الغالب أآثر من ذلك والدجاج يختلف سعره بحسب حاله 
والمكرر منه بدرهمين  فجيده الطائر منه بدرهمين إلى ثالثة والدون منه بدرهم واحد والسكر الرطل بدرهم ونصف وربما زاد

   . ونصف

وهذه األسعار التي ذآرها قد أدرآنا غالبها وبقيت إلى ما بعد الثمانين والسبعمائة فغلت األسعار وتزايدت في آل صنف   : قلت
عادة ذلك من ذلك وغيره وصار المثل إلى ثالثة أمثاله وأربعة أمثاله فال حول وال قوة إال باهللا ذي المنن الجسيمة القادر على إ

   .على ما آان عليه أو دونه  "  وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا  "  

الطرف الثاني في ذآر جسورها الحابسة لمياه النيل على أرض بالدها إلى حين استحقاق الزراعة وأصناف أرضها وما 
سماء الدائرة بين آتابها ومزارعها وبيان أصناف مزدرعاتها وأحوال زرعها فأما يختص بكل صنف من أرضها من األ

الصنف األول الجسور السلطانية وهي الجسور العامة الجامعة للبالد الكثيرة التي تعمر في آل سنة في   : جسورها فعلى صنفين
ار مرتبة على غالب البلدان بكل عمل من وقد القبلي والبحري ولها جراريف ومحاريث وأبق  : الديوان السلطاني بالوجهين

جرت العادة أن يجهز لكل عمل في آل سنة أمير بسبب عمارة جسوره ويعبر عنه بكاشف الجسور بالعمل الفالني ويعرف 
بذلك في تعريف مكاتبته عن األبواب الشريفة وربما أضيف آشف جسور عمٍل من األعمال إلى متولي جريه ويقال في تعريفه 

والي فالنة وآاشف الجسور بها إذا آانت المكاتبة بسبب شيء يتعلق بالجسور ولهذه الجسور آاتٌب منفرد بها مقرر في   " 
ديوانه ما على آل بلد من الجراريف واألبقار وتكتب التذاآير السلطانية لكاشف آل عمل في الورق الشامي المربع ويشملها 

وللجسور خولٌة ومهندسون لكل عمل يقومون في خدمة الكاشف في عمارة الجسور  العالمة الشريفة السلطانية باالسم الشريف
   . إلى أن تنتهي عمارتها
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من األمراء واألجناد وغيرهم من   : الصنف الثاني الجسور البلدية وهي الخاصة ببلد دون بلد ويتولى عمارتها المقطعون بالبالد
   . قررة في آل سنةأموال البالد الجارية في إقطاعهم ولها ضارئب م

والفرق بين السلطانية والبلدية أن السلطانية جارية مجرى سور المدينة الذي يجب على   : قال ابن مماتي في قوانين الدواوين
السلطان االهتمام بعمارته والنظر في مصلحته وآفاية العامة أمر الفكرة فيه والبلدية جارية مجرى اآلدر والمساآن اللتي داخل 

   . آل صاحب دار منها ينظر في مصلحتها ويلتزم تدبير أمره فيها السور

وقد جرت عادة الديوان أن المقطع المنفصل إذا أنفق شيئًا من إقطاعه في إقامة جسر لعمارة السنة التي انتقل الخير عنه   : قال
   . ارة سنة غيره آان له استعادة نظيرهلها استعيد له نظير منفقه من المقطع الثاني وآذلك آل ما أنفقه من مال سنته في عم

وقد أهمل االهتمام بأمر الجسور في زماننا وترك عمارة أآثر الجسور البلدية واقتصر في عمارة الجسور السلطانية على   : قلت
حيث إنه صار الشيء اليسير الذي ال يحصل به آبير نفع ولوال ما من اهللا تعالى به على العباد من آثير الزيادة في النيل من 

 يجاوز تسعة عشر ذراعًا فما فوقها إلى ما جاوز العشرين لفات ري أآثر البالد وتعطلت زراعتها  "  فضًال من اهللا ونعمة  " 
ي أنه إذا جاء النيل ثماني عشرة وإال فقد آان النيل في الغالب يقف على سبع عشرة ذراعًا فما حولها بل تقدم من آالم المسعود

   . ذراعًا استبحر من أراضيها الثلث

وما يختص بكل نوع من األسماء فإنها تختلف باختالف الزراعة وعدمها وبسبب ذلك تتفاوت الرغبة فيها  -وأما أنواع أرضها 
وهو أثر القرط والقطاني   : مماتي الباق قال ابن -وتختلف قيمتها باختالف قيمة ما يزرع فيها وقد عد منها النوع األول 

   . والمقاثيء

   . وهو خير األرضين وأغالها قيمة وأوفاهًا سعرًا وقطيعة ألنها تصلح لزراعة القمح والكتان  : قال

   . والمعروف في زماننا أن الباق أثر القرط والفول خاصة  : قلت

   . أما المقاثيء فإن أثرها يسمى البرش وسيأتي ذآره فيما بعد

   . ري الشراقي -النوع الثاني 

وهو يتبع الباق في الجودة ويلحق به في القطيعة ألن األرض قد ظمئت في السنة الماضية واشتدت حاجتها إلى   : قال ابن مماتي
   . الماء فلما رويت حصل لها من الري بمقدار ما حصل لها من الظمإ وآانت أيضًا مستريحة فزرعها ينجب

   . البروبية - ث النوع الثال

وهو دون الباق ألن األرض تضعف بزراعة هذين   : وهو أثر القمح والشعير قال  : وأهل زماننا يقولون البرايب قال ابن مماتي
   . الصنفين

فمتى زرع أحدهما على اآلخر لم تنجب آنجابة الباق وسعرها دون سعره ويجب أن تزرع قرطًا وقطاني ومقاثيء لتستريح 
   . صير باقًا في السنة اآلتيةاألرض وت

   . وهو أثر الكتان - البقماهة بضم الباء الموحدة وسكون القاف  - النوع الرابع 

   . ومتى زرع فيه القمح لم ينجب وجاء رقيق الحب أسود اللون  : قال ابن مماتي

شوشمس الساليح قال  -نة النوع السادس الشتونية وأهل زماننا يقولون الشتاني وهو أثر ما روي وبار في الس - النوع الخامس 
   . وهو عبارة عما روي وبار بحرث وعطل وهو يجري مجرى الباق وري الشراقي ويجيء ناجب الزرع  : ابن مماتي
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وهو عبارة عن آل أرض خلت من أثر ما زرع فيها للسنة الماضية ال شاغل لها عن قبول   : البرش النقاء قال - النوع السابع 
   . من أصناف المزروعاتما تودعه 

وهو عبارة عن آل أرض لم يستحكم وسخها ولم يقدر المزارعون على استكمال إزالته   : الوسخ المزروع قال -النوع الثامن 
   . منها فحرثوها وزرعوها وطلع زرعها مختلطًا بوسخها

شغلها عن قبول الزراعة ما غلب الوسخ الغالب وهو عبارة عن آل أرض حصل فيها من النبات الذي  - النوع التاسع 
   . المزارعين عليها ومنعهم بكثرته عن الزراعة فيها وهي تباع مراعي للبهائم

الخرس وهو عبارة عن فساد األرض بما استحكم فيها من موانع قبول الزرع وهو أشد من الوسخ الغالب في  -النوع العاشر 
   . التنقية واإلصالح وهي مرعى الدواب

   . الشراقي وهو عبارة عما لم يصل إليه الماء لقصور النيل وعلو األرض أو سد طريق الماء عنه -ادي عشر النوع الح

المستبحر وهو عبارة عن أرض واطئة إذا حصل الماء فيها ال يجد مصرفًا له عنها فيمضي زمن  -النوع الثاني عشر 
   . الزراعة قبل زواله بالنضوب

   . فع به من ازدرع األرض باالستقاء منه بالسواقي لما زرعه في العلووربما انت  : قال ابن مماتي

السباخ وهو أرض غلب عليها الملح فملحت حتى لم ينتفع بها في زراعة الحبوب وهي أردى األرضين  -النوع الثالث عشر 
يسبح به الكتان ويزرع فيها القصب وربما زرع فيما لم يستحكم منها الهليون والباذنجان وربما قطع منها ما   : قال ابن مماتي
   . الفارسي فينجب

الطرف الثالث في وجوه أموالها الديوانية وهي على ضربين شرعي وغير شرعي الضرب األول الشرعي وهو على سبعة 
لزمن ما آان عليه األمر في ا -أنواع النوع األول المال الخراجي وهو ما يؤخذ عن أجرة األرضين وله حاالن الحال األول 

المتقدم وقد أورد ابن مماتي في قوانين الدواوين ما يقتضي أنه آان على آل صنٍف من أصناف المزروعات قطيعة مقررة في 
الديوان السلطاني أمرها فذآر أمرها فذآر أن قطيعة القمح آانت إلى آخر سنة سبع وستين وخمسمائة عن آل فداٍن ثالثة 

   . نة اثنتين وسبعين وخمسمائة إردبان ونصف إردبأرادب ثم انه تقرر عند المساحة في س

وقطيعة الشعير آذلك وقطيعة الفول عن آل فدان من ثالثة أرادب   : ومن ذلك ما يباع بعين ومنه يزرع مشاطرة قال  : ثم قال
   . البالدإلى أردبين ونصف وقطيعة الجلبان والحمص والعدس عن آل فدان إردبان ونصف وقطيعة الكتان تختلف باختالف 

وهي على آخر ما تقرر في الديوان عن آل فدان ثالثة دنانير إلى ما دونها وقطيعة القرط بالديوان عن آل فدان دينار   : ثم قال
واحد وفيما بين الناس مختلف وقطيعة الثوم والبصل عن آل فدان ديناران وقطيعة الترمس عن آل فدان دينار واحد وربع 

   . يا والسلجم الصيفي عن آل فدان ديناٌر واحدوقطيعة الكمون والكراو

وآان قبل ذلك دينارين وقطيعة البطيخ األخضر واألصفر واللوبياء عن آل فدان ثالثة دنانير وقطيعة السمسم عن آل   : قال
ديناران  فدان دينار واحد وقطيعة القطن آذلك وقطيعة قصب السكر عن آل فدان ان آان رأسًا خمسة دنانير وان آان خلفًة

وخمسة قراريط وقطيعة القلقاس عن آل فدان ثالثة دنانير وقطيعة النيلة عن آل فدان ثالثة دنانير وقطيعة الفجل عن آل فدان 
   . دينار واحد وقطيعة اللفت آذلك وقطيعة الخس عن آل فدان ديناران وقطيعة الكرنب آذلك

   . اختالف سنينهقال والقطيعة المستقرة عن خراج الشجر والكرم تختلف ب

   . وهو يدرك في السنة الرابعة ويترتب على آل فدان ثالثة دنانير وقطيعة القصب الفارسي عن آل فدان ثالثة دنانير  : ثم قال

   . ما األمر عليه في زماننا والحال فيه مختلف باختالف البالد -الحال الثاني 
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ن قمح وشعير وحمٍص وفول وعدس وبسلة وجلباٍن ويعبر في عرف فالوجه القبلي الذي هو الصعيد أآثر خراجه غالٌل م
الدواوين عما عدا القمح والشعير والحمص بالحبوب ثم الغالب أن يؤخذ عن خراج آل فدان من األصناف المذآورة ما بين 

رهمان أو ثالثة إدربين إلى ثالثة بكيل تلك الناحية وربما زاد أو نقص عن ذلك وفي الغالب يؤخذ مع آل إردب درهم أو د
ونحو ذلك بحسب قطائع البالد وضرائبها في الزيادة والنقص في األرادب والدراهم وبما آان الخراج في بعض هذه البالد 
دراهم وما بار من أرض آل بلد يباع ما ثبت فيه من المرعى مناجزة وربما أخذ والوجه البحري غالب خراج بالده دراهم 

   . إال القليل على العكس من الوجه القبلي وليس فيه ما خراج بالده غلٌة

ثم الذي آان عليه الحال إلى نحو التسعين والسبعمائة في غالب البالد أن يؤجر أثر الباق آل فدان بأربعين درهمًا فما حولها 
مانين وبلغ البرش نحو والبرايب آل فدان بثالثين درهمًا فما حولها ثم غال السعر بعد ذلك حتى جاوز الباق المائة والبرايب الث

   . المائتين وذلك عند غلو الغالل وارتفاع سعرها

ثم تزايد الحال في ذلك بعد الثمانمائة إلى ما بعد العشر والثمانمائة حتى صار يؤخذ في الباق عن آل فدان نحو   : قلت
دون ذلك بالنسبة ثم إنه اذا آان  األربعمائة درهم وربما زادت األرض الطيبة حتى بلغت ستمائة درهم وفي البرايب ونحوه

المقرر في خراج بلد من بالد الديار المصرية غالًال وأعوز صنٌف من األصناف ان يؤخذ البدل عنها من صنف اخر من 
   . الغلة

واحد  أن قاعدة البدل أن يؤخذ عن القمح بدل آل إردب من الشعير إردبان ومن الفول إردب  " قوانين الدواوين   " وقد ذآر في 
ونصف ومن الحمص إردب ومن الجلبان إردٌب ونصف والشعير يؤخذ عن آل إردب منه نصف إردب من القمح أو ثلثا 
إردب من الفول أو نصف إردب من الحمص أو ثلثا إردب من الجلبان وفي الفول يؤخذ عن آل إردب منه ثلث إردب من 

حمص أو إردب من الجلبان وفي الحمص يؤخذ عن آل إردب القمح أو إردب ونصف إردب من الشعير أو ثلثي إردب من ال
منه إردب من القمح أو إردبان من الشعير أو إردب ونصف من الفول أو إردب ونصف من الجلبان وفي الجلبان يؤخذ عن آل 

  : إردب منه ثلثي إردب من القمح أو إردب ونصف من الشعير أو اردب من الفول أو ثلثي إردب من من الحمص ثم قال
والسمسم والسلجم والكتان ما رأيت لها بدال واالحتياط في جميع ذلك الرجوع الى سعره الحاضر فإنه أسلم طريقًة واحسن 

   . عاقبًة

القبلي والبحري بجملتها جارية في الدواوين السلطانية واقطاعات األمراء وغيرهم من   : واعلم أن بالد الديار المصرية بالجهين
النزر اليسير مما يجري في وقف من سلف من ملوك الديار المصرية ونحوهم على الجوامع والمدارس سائر الجند إال 

   . والخوانق ونحوها مما ال يعتّد به لقلته

  : الضرب األول ما هو داخل في الدواوين السلطانية وهو اآلن غلى أربعة أصناف  : والجاري في الدواوين على ضربين
عمل الجيزية المتقدم ذآره في  - إحداهما   : في ديوان الوزارة وأعظمه خطرًا وأرفعه قدرًا جهتان الصنف األول ما هو جار

أعمال الديار المصرية ولها مباشرون بمفردها من ديوان الوزارة ما بين ناظر ومستوٍف وشهود وصيرفّي وغيرهم وغالب 
جملة مصارف بيت المال وربما حمل من بعضها الغّلة خراجه مبلغ دراهم تحمل الى بيت المال فتثبت فيه وتصرف منه في 

اليسيرة من القمح وغيره لألهراء السلطانية بالفسطاط ومن أرضها تفرد اإلطالقات ويبذر فيها البرسيم لربيع الخيول 
   . باإلصطبالت السلطانية واألمراء والمماليك السلطانية

من قمح   : يزية بل هي أرفع قدرًا وأآثر متحصًال وغالب خراجة غاللعمل منفلوط وله مباشرون آما تقدم في الج -الثانية 
وفول وشعير وغاللها تحمل إلى األهراء السلطنية بالفسطاط ويصرف منها في جملبة مصارف األهراء على الطواحين 

على ما تقدم في السلطانية والمناخات وغير ذلك وربما حمل منها المبلغ اليسير إلى بيت المال فيثبت فيه ويصرف منه 
القبلي والبحري   : األعمال الجيزية وما عدا هاتين الجهتين من البالد الجارية في ديوان الوزارة مفرقة في األعمال بالوجهين
   . وهي في الوجه القبلي أآثر ولكنها قد تناقصت في هذا الزمن حتى لم يبق فيها إال بعض بالد بالوجه القبلي

في ديوان الخاص وهو الديوان الذي أحدثه السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون حين أبطل  الصنف الثاني ما هو جار
الوزراة على ما سيأتي ذآره وأعظم بالده وأرفعها قدرًا مدينة اإلسكندرية فإنها في الغالب مضافة إليه وبها مباشرون من 

فيه ويليها تروجه وفوه ونستروه ومال جميعها ناظر ومستوف وشادين وغيرهم وربما أخرت عنه في جهات أخرى جارية 
   . يحمل إلى خزانة الخاص اآلتي ذآرها تحت نظر ناظر الخاص اآلتي ذآره
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الصنف الثالث ما هو جار في الديوان المفرد وهو ديوان أحدثه الظاهر برقوق في سلطنته وأفرد له بالدًا وأقام له مباشرين 
   . ورتب عليه نفقة مماليكه من جامكيات وعليف وآسوة وغير ذلك وجعل الحديث فيه ألستاذ داره الكبير

وليس هو المخترع لهذا االسم بل رأيت في واليات الدولة الفاطمية بالديار المصرية ما يدل على أنه آان للخليفة ديوان   : قلت
   . الديوان المفرد  : يسمى

دثه الظاهر برقوق المتقدم ذآره وأفرد له بالدًا سماها أمالآًا وأقام الصنف الرابع ما هو جار في ديوان األمالك وهو ديوان أح
   . لها أستاذ دار ومباشرين بمفردها وهذا الديوان خاص بالسلطان ليس عليه مرتب نفقة وال آلفة

تحصل في الضرب الثاني ما هو جار في اإلقطاعات وهو جل البالد بالوجهين القبلي والبحري والبالد النفيسة الكثيرة الم
الغالب تقطع لألمراء على قدر درجاتهم فمنهم من يجتمع له نحو العشر بالد إلى البلد الواحدة وما دون ذلك من البلدان بيقطع 

   . للمماليك السلطانية يشترك االثنان فما فوقهما في البلدة الواحدة في الغالب وربما انفرد الواحد منهم بالبلد الواحد

جناد الحلقة تجتمع الجماعة منهم في البلد الواحد بحسب مقداره وحال مقطعيه وفي معنى أجناد الحلقة وما دون ذلك يكون أل
   . المقطعون من العربان بالبحيرة والشرقية من أرباب األدارك وملتزمي خيل البريد وغيرهم

د بقدر معين ال يزيد وال ينقص وطلب الخراج أن تنجز إجارة طين البل -الحال األول   : ثم اعلم أن لبالد الديار المصرية حالين
   . على حكمها

أن تكون البالد مما جرت العادة بمساحة أرضها لسعة طينها واختالف الري فيه بالكثرة والقلة في السنين وقد  -الحال الثاني 
المزارعين بفدن مقدرة  جرت العادة في ذلك أن آاتب خراج الناحية يطلب خولة القانون بذلك البلد وتوريخ األحواض على

وتكتب بها أوراق تسمى أوراق المسجل وتحمل نسختها إلى ديوان صاحب اإلقطاع فتخلد فيه فإذا طلع الزرع خرج من باب 
صاحب اإلقطاع مباشرون فيمسحون أرض تلك البلد في آل قبالة بأسماء المزارعين ويكتب أصل ذلك في أوراق تسمى 

اق تسمى تأريج القبائل ثم تجمع أسماء المزارعين بأوارق تسمى تأريج األسماء ويقابل بين ما الفنداق ثم تجمع القبائل بأور
اشتملت عليه أوراق المسجل وما اشتملت عليه مساحته وفي الغالب يزيد عن أوراق المسجل ويجمع ذلك وتنظم به أوراق 

ى خواص الديار المصرية أن الموجود اآلن بها ثالثة النوع الثاني ما يتحصل مما يستخرج من المعادن وقد تقدم في الكالم عل
معدن الزمرد على القرب من مدينة قوص ولم يزل مستمر االستخراج إلى أواخر الدولة الناصرية محمد بن  - األول   : معادن

   . قالوون ثم أهمل لقلة ما يتحصل منه مع آثرة الكلف وبقي مهمًال إلى اآلن

أنه آان له مباشرون وأمناء من جهة السلطان يتولون استخراجه وتحصيله ولهم جوامك على   : وقد ذآر في مسالك األبصار
   . ذلك

   . ومهما تحصل منه حمل إلى الخزائن السلطانية فيباع ما يباع ويبقى ما يصلح للخزائن الملوآية

ليه في أشياء آثيرة أهمها صبغ األحمر وللروم ويحتاج إ  : معدن الشب بالباء الموحدة في آخره قال في قوانين الدواوين -الثاني 
فيه من الرغبة بمقدار ما يجدون من الفائدة وهو عندهم مما ال بد منه وال مندوحة عنه ومعادن بأماآن من بالد الصعيد 

   . والواحات على ما تقدم في الكالم على خواص الديار المصرية

منه بالليثي ثالثين درهمًا وربما آان دون ذلك وتهبط به العرب من معدنه  وعاد الديوان أن ينفق في تحصيل آل قنطاٍر  : قال
إلى ساحل قوص وساحل إخميم وساحل أسيوط وساحل البهنسي إن آان اإلتيان به من الواحات ثم يحمل من هذه السواحل إلى 

   . اإلسكندرية وال يعتد للمباشرين فيه إال بما يصح فيها عند االعتبار

وأآثر ما يباع منه في المتجر باإلسكندرية خمسة آالف قنطار بالجروي وبيع منه في بعض السنين ثالثة عشر   : تيقال ابن مما
   . ألف قنطار

   . وسعره من خمسة دنانير إلى خمسة دنانير وربع وسدس آل قنطار
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وليس ألحد أن يبيعه   : نانير ونصف ثم قالأما القاهرة فأآثر ما يباع فيها في آل سنة ثمانون قنطارًا آل قنطار بسبعة د  : قال
   . وال يشتريه سوى الديوان السلطاني ومتى وجد مع أحد شيء من صنفه استهلك

   . وقد تغير غالب حكم ذلك  : قلت

ة أحدهما بعمل البحير  : معدن النطرون وقد تقدم في الكالم على خواص الديار المصرية أن النطرون يوجد في معدنين -الثالث 
مقابل بلدة تسمى الطرانة على مسيرة يوم منها وتقدم في آالم صاحب التعريف أنه ال يعلم في الدنيا بقعة صغيرة يستغل منها 

   . أآثر مما يستغل منها فإنها نحو مائة فدان تغل نحو مائة ألف دينار آل سنة

   . غير الحق في الجودة باألولوالمعدن الثاني بالفاقوسية على القرب من الخطارة ويعرف بالخطاري وهو 

وأول من احتجر النطرون أحمد بن محمد بن مدبر نائب مصر قبل أحمد بن طولون وآان قبل ذلك   : قال في نهاية األرب
   . مباحًا

 وهو في طور محدود ال يتصرف فيه غير المستخدمين من جهة الديوان والنفقة على آل قنطار منه  : قال في قوانين الدواوين
والعادة المستقرة أنه متى أنفق من   : درهمان وثمن آل قنطار منه بمصر واإلسكندرية لضيق الحاجة إليه سبعون درهمًا قال

الديوان في االعربان عن أجرة حمولة عشرة آالف قنطار ألزموا بحمل خمسة عشر ألف قنطار حسابًا عن آل قنطار قنطار 
   . ونصٌف

   . فقة الغزاةوأآثره مصروف في ن  : ثم قال

أما في زماننا فقد تضاعفت قيمة النطرون وغال سعره الحتجار السلطان له وأفرط حتى خرج عن الحد حتى إنه ربما   : قلت
   . بلغ القنطار منه مبلغ ثلثمائة درهم أو نحوها

اب الصدقات يستأدون وقد آان على النطرون مرتبون من آتاب دست وآتاب درج وأطباء وآحالين وغيرهم وجماعٌة من أرب
ذلك وينفقون على حمولته إلى ساحل النيل بالبلدة المعروفة بالطرانة المتقدمة الذآر ويبيعونه على من يرغب فيه ليتوجه به في 

المراآب إلى الوجه القبلي ولم يكن ألحد أن يبيع شيئًا بالوجه البحري جملًة ثم بطل ذلك في أواخر الدولة الظاهرية برقوق 
لنطرون بجملته خالصًا للساطان جاريًا في الديوان المفرد تحت نظر أستاذ دار يحمل إلى اإلسكندرية والقاهرة فيحزن وصار ا

في شون ثم يباع منها وعليه مباشرون يحضرون الواصل والمبيع ويعملون الحسبانات بذلك وتميز بذلك متحصله للغاية 
   . القصوى

أن من وجبت عليه زآاة آان مخيرًا بين أن يدفعها إلى اإلمام أو نائبه وبين أن يفرقها النوع الثالث قد تقرر في آتب الفقه 
   . بنفسه

والذي عليه العمل في زماننا بالديار المصرية أن أرباب الزآوات المؤدين لها يفرقونها بأنفسهم ولم يبق منها ما يؤخذ على 
وغيرهم على ما يدخلون به إلى البلد من ذهب أو فضة فإنهم يأخذون  ما يؤخذ من التجار -أحدهما   : صورة الزآاة إال شيئين

على آل مائتي درهم خمسة دراهم ثم اشترى بها شيئًا وخرج به وعاد بنظير المبلغ األول ال يؤخذ منه شيء عليه حتى يجاوز 
   . سنة

مذآورة على أربع مرار فإن زاد عليها إال أنهم انتقصوا سنة ذلك فجعلوها عشرة أشهر وخصوه بما إذا لم يزد في المدة ال
استأنفوا له المدة ثم إنه إذا آان بالبلد متجر ألحد من تجار الكارم من بهار ونحوه وحال عليه الحول بالبلد أخذوا عليه الزآاة 

   . أيضًا

   . ومجرى ذلك جميعه مجرى سائر متحصل اإلسكندرية في المباشرة وغيرها



 

545 
 

د من مواشي أهل برقة من الغنم واإلبل عند وصولهم إلى عمل البحيرة بسبب المرعى وفي الغالب ما يؤخذ من العدا -الثاني 
   . يقطع لبعض األمراء ويخرج قصادهم ألخذه

ما في   : النوع الرابع الجوالي وهي ما يؤخذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في آل سنة وهي على قسمين
من الفسطاط والقاهرة وما هو خارج عن ذلك فأما ما بحاضرة الديار المصرية فإن لهذه الجهة بها حاضرة الديار المصرية 

ناظرًا يولى من جهة السلطان بتوقيع شريف ويتبعه مباشرون من شاد وعامل وشهود وتحت يده حاشٌر لليهود وحاشر 
بلغ في آل عام من الصبيان ويعبر عنهم بالنشو للنصارى يعرف بأرباب األسماء الواردة في الديوان ومن ينضم إليهم ممن ي

   . ومن يقدم إلى الحاضرة من البالد الخارجة عنها ويعبر عنهم بالطارئ ومن يهتدي أو يموت ممن اسمه وارد الديوان

   . يملي على آتاب الديوان ما يتجدد من ذلك

عليا وهي أربعة دنانير وسدٌس عن آل رأس في آل   : إن الجزية آانت في زمانه على ثالث طبقات  : قال في قوانين الدواوين
سنة ووسطى وهي ديناران وقيراطان وسفلى وهي دينار واحد وثلث وربع دينار وحبتان من دينار وإنه أضيف إلى جزية آل 

   . شخص درهمان وربع عن رسم الشاد والمباشرين

   . ن آل سنة ثم صارت تستخرج في أيام من ذي الحجةوقد آانت العادة جارية باستخراجها في أول المحرم م  : ثم قال

أما اآلن فقد نقصت حتى صار أعالها خمسة وعشرن درهمًا وأدناها عشرة دراهم ولكنها صارت تستأدى معجلة في   : قلت
ما هو شهر رمضان ثم ما يتحصل منها يحمل منه قدر معين في آل سنة لبيت المال وباقي ذلك عليه مرتبون من القضاة وأما 

خارج عن حاضرة الديار المصرية من سائر بلدانها فإن جزية أهل الذمة في آل بلد تكون لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره 
تجري مجرى مال ذلك اإلقطاع وإن آانت تلك البلد جارية في بعض الدواوين السلطانية آان ما يتحصل من الجزية من جهل 

   . الذمة بها جاريًا في ذلك الديوان

النوع الخامس ما يؤخذ من تجار الكفار الواصلين في البحر إلى الديار المصرية واعلم أن المقرر في الشرع أخذ العشر من 
   . بضائعهم التي يقدمون بها من دار الحرب إلى بالد اإلسالم إذا شرط ذلك عليهم

خوذ عن العشر وأنت ينقص عنه إلى نصف العشر والمفتى به في مذهب الشافعي رضي اهللا عنه أن لإلمام أن يزيد في المأ
   . للحاجة إلى االزدياد من جلب البضاعة إلى بالد المسلمين وأن يرفع ذلك عنهم رأسًا إذا رأى فيه المصلحة

وآيفما آان األخذ فال يزيد فيه على مرة من آل قادم بالتجارة في آل سنة حتى لو رجع إلى بالد الكفر ثم عاد بالتجارة في 
   . نته ال يؤخذ منه شيء إال أن يقع التراضي على ذلك ثم الذي ترد إليه تجار الكفار من بالد الديار المصرية ثغر اإلسكندريةس

وثغر دمياط المحروستين تأتي إليهما مراآب الفرنج والروم بالبضائع فتبيع فيهما أو تمتار منهما ما تحتاج إليه من البضائع 
ؤخذ منهم الخمس وهو ضعف العشر عن آل ما يصل بهم في آل مرة وربما زاد ما يؤخذ منهم على وقد تقرر الحال على أن ي

   . الخمس أيضًا

وربما بلغ قيمة ما يستخرج عما قيمته مائة دينار ما يناهز خمسة وثالثين دينارًا وربما   : قال ابن مماتي في قوانين الدواوين
   . انحط عن العشرين دينارًا

   . ومن الروم من يستأدى منه العشر إال أنه لما آان الخمس أآثر آانت النسبة إليه أشهر  : ق على آليهما خمس قالويطل  : قال

   . ولذلك ضرائب مستقرة في الدواوين وأوضاع معروفة

بعد الفرض بقرابة أو نكاح أو والء أو الباقي   : النوع السادس المواريث الحشرية وهي مال من يومةت وليس له وارث خاص
   . من مال من يموت وله وارث ذو فرض ال يستغرق جميع المال وال عاصب له
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   . ما في حاضرة الديار المصرية وما هو خارج عنها  : وهذه الجهة أيضاق على قسمين

شاد وآاتب فأما ما بحاضرة الديار المصرية فإن لهذه الجهة ناظرًا يولى من قبل السلطان بتوقيع شريف ومعه مباشرون من 
ومشارف وشهود وهي مضافة إلى ما تحت نظر الوزارة من سائر المباشرات ومتحصلها يحمل إلى بيت المال وربما آان 
عليها مرتبون من أرباب جوامك وغيرهم وقد جرت عادة هذا الديوان أن آاتبه في آل يوم يكتب تعريفًا بمن يموت بمصر 

ال ونساء وصغار ويهود ونصارى وتكتب منه نسخ لديوان الوزارة ولنظر والقاهرة من حشري أو أهلي وتفصيله من رج
   . الدواوين ومستوفي الدولة ويسد من وقت العصر فمن أطلق بعد العصر أضيف إلى النهار القابل

   . وأما ما هو خارج عن حاضرة الديار المصرية فلها مباشرون يحصلونها ويحملون ما يتحصل منها إلى الديوان السلطاني

النوع السابع ما يتحصل من باب الضرب بالقاهرة والذي يضرب فيها ثالثة أصناف الصنف األول الذهب واصله مما يجلب 
   . إلى الديار المصرية من التبر من بالد التكرور وغيرها مع ما يجتمع إليه من الذهب

اف الذهب المختلفة حتى يصير ماء واحدًا ثم يقلب وطريق العمل فيها أن يسبك ما يجتمع من أصن  : قال في قوانين الدواوين
قضبانًا ويقطع من أطرافها قطع بمباشرة النائب في الحكم ويحرر بالوزن ويسبك سبيكة واحدة ثم يؤخذ من بعضها أربعة 
ن مثاقيل ويضاف إليها من الذهب الحائف المسبوك بدار الضرب أربعة مثاقيل ويعمل آل منها أربع ورقات وتجمع الثما

   . ورقات في قدح فخار بعد تحرير وزنها

ويوقد عليها في األتون ليلة ثم تخرج الورقات وتمسح ويعبر الفرع على األصل فإن تساوى الوزن وأجازه النائب في الحكم 
   . ضرب دنانير وإن نقص أعيد إلى أن يتساوى ويصح التعليق فيضرب حينئذ دنانير

وسبب   : يب الدولة الفاطمية بالديار المصرية في سياقه الكالم على وظيفة قضاء القضاةقال ابن الطوير في الكالم على ترت
خلوص الذهب بالديار المصرية ما حكى أن أحمد بن طولون صاحب مصر آان له إلمام بمدينة عين شمس الخراب على 

في أرض صلدة فأمر بحفر ذلك  القرب من المطرية من ضواحي القاهرة حيث ينبت البلسان وأن يد فرسه ساخت بها يومًا
المكان فوجد فيه خمسة نواويس فكشفها فوجد في األوسط منها ميتًا مصبرًا في عسل وعلى صدره لوٌح لطيف من ذهب فيه 
آتابةو ال تعرف والنواويس األربعة مملوءة بسبائك الذهب فنقل ذلك الذهب ولم يجد من يقرأ ما في اللوح فدل على راهب 

بة بالصعيد له معرفة بخط األولين فأمر بإحضاره فأخبره بضعفه عن الحرآة فوجه باللوح إليه فلما وقف عليه شيخ بدير العر
   . أمنا أآبر الملوك وذهبي أخلص الذهب  : إن هذا يقول  : قال

في العيار في دور قبح اهللا من يكون هذا الكافر أآبر منه أو ذهبه أخلص من ذهبه فشدد   : فلما بلغ ذلك أحمد بن طولون قال
   . الضرب وآان يحضر ما يعلق من الذهب ويختم بنفسه فبقي األمر على ما قرره في ذلك من التشديد في العيار

وآانت دار الضرب في الدولة الفاطمية ال يتواالها إال قاضي القضاة تعظيمًا لشأنها وتكتب في عهده في جملة ما يضاف إلى 
   . ذلك من يختاره من نواب الحكم وبقي األمر على ذلك زمنًا بعد الدولة الفاطمية أيضًاوظيفة القضاء ويقيم لمباشرة 

أما في زماننا فنظرها موآول لناظر الخاص الذي استحدثه الملك الناصر محمد بن قالوون عند تعطيله الوزارة على ما سيأتي 
   . ذآره في موضعه إن شاء اهللا تعالى

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له   "   : المصرية فيما هو مشاهد من الدنانير أن يكتب على أحد الوجهينوالسكة السلطانية بالديار 
وعلى الوجه اآلخر اسم السلطان الذي ضرب في زمنه   " أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله ولو آره الكافرون 

   . وتاريخ سنة ضربه

د ذآر ابن مماتي في قوانين الدواوين في عيارها أنه يؤخذ ثلثمائة درهم فضة فتضاف الى الصنف الثاني الفضة النقرة وق
سبعمائة درهم من النحاس األحمر ويسبك ذلك حتى يصير ماء واحدًا فيقلب قضبانًا ويقطع من أطرافها خمسة عشر درهمًا ثم 

   . ثة دراهم وإال أعيدت إلى أن تصحتسبك فإن خلص منها أربعة دراهم فضة ونصف حسابًا عن آل عشرة دراهم ثال
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أن عيارها الثلثان من   : وآأن هذا ماآان األمر عليه في زمانه والذي ذآره المقر الشهابي بن فضل اهللا في مسالك األبصار
يار فضة والثلث من نحاس وهذا هو الذي عليه قاعدة العيار الصحيح آما آان في أيام الظاهر بيبرس وما والها وربما زاد ع

النحاس في زماننا على الثلث شيئًا يسيرًا بحيث يظهره الّنقد ولكنه يروج في جملة الفضة وربما حصل التوقف فيه إذا آان 
   . بمفرده

أما بعد الثمانمائة فقد قّلت الفضة وبطل ضرب الدراهم بالديار المصرية إال في القليل النادر ال ستهالآها في السروج   : قلت
ها وانقطاع واصلها إلى الديار المصرية من بالد الفرنج وغيرها ومن ثّم ّعز وجود الدراهم في المعاملة بل لم واآلنية ونحو
   . تكد توجد

ثم حدث بالشأم ضرب دراهم رديئة فيها الثلث فما دونه فضة والباقي نحاس أحمر وطريقة ضربها أن تقطع القضبان قطعًا 
ع إال أن الدنانير التكون إال صحاحًا مستديرة والفضة ربما آان فيها القراضات الصغار صغارًا آما تقدم في الدنانير ثم ترص

   . المتفاوتة المقادير فيما دون الدرهم إلى ربع درهم وما حوله وصورة السكة على الفضة آما في الذهبمن غير فرق

ا معتبرة بدرهم من الّنقرة إلى سنة تسع وخمسين وقد تقدم أنه آان في الزمن األول فلوس صغار آل ثمانية وأربعين فلسًا منه
وسبعمائة في سلطنة الناصر حسن ابن محمد بن قالوون الثانية فأحدثت فلوس عّبر عنها بالجدد زنة آل فلس منها مثقال وهو 

   . قيراط من أربعة وعشرين قيراطًا من الدرهم ثم تناقص مقدارها حتى آادت تفسد وهي على ذلك

أن يسبك النحاس األحمر حتى يصير آالماء ثم يخرج فيضرب قضبانًا ثم يقطع قطعًا قطعًا صغارًا ثم ترصع   : وطريق عملها
وتسك بالسكة السلطانية وسكتها أن يكتب على أحد الوجهين اسم السلطان ولقبه ونسبه وعلى اآلخر اسم بلد ضربه وتاريخ 

   . السنة التي ضرب فيها

وانية بالديار المصرية غير الشرعي لضرب الثاني من األموال الدي  

وهو المكوس وهي على نوعين النوع األول ما يختص بالديوان السلطاني وهو صنفان الصنف األّول ما يؤخذ على الواصل 
المجلوب وأآثره متحصًال جهتان في بحر القلزم من جهة الحجاز واليمن وما واالهما وذلك بأربعة سواحل البحر المذآور 

وقد آان أآثر السواحل واصًال لرغبة رؤساء المراآب في التعدية من جدة إليه وإن آانت باحته   " عيذاب   "  -ول الساحل األ
متسعة لغزارة الماء وأمن اللحاق بالشعب الذي ينبت في قعر هذا البحر ومن هذا الساحل يتوصل إلى قوص بالبضائع ومن 

   . قوص إلى فندق الكارم بالفسطاط في بحر النيل

وهو في جهة الشمال عن عيذاب وآان يصل اليه بعض المراآب لقربه من قوص وبعد عيذاب   " القصير   "  -الساحل الثاني 
منها وتحمل البضائع منه إلى قوص ثم من قوص إلى فندق الكارم بالفسطاط على ما تقدم وإن لم يبلغ في آثرة الواصل حد 

   . عيذاب

وهو ساحل في جانب الرأس الداخل في بحر القلزم بين عقبة أيلة وبين بر الديار المصرية وقد   " الطور   "  - الساحل الثالث 
آان هذا الساحل آثير الواصل في الزمن المتقدم لرغبة بعض رؤساء المراآب في السير إليه لقرب المراآب فيه من بر 

تغير البحر على صاحب المرآب وجد مرساة يدخل الحجاز حتى اليغيب البر عن المسافر فيه وآثرة المراسي في بره متى 
إليها ثم ترك قصد هذا الساحل والسفر منه بعد انقراض بني بدير العباسية التجار ورغب المسافرون عن السفر فيه لما فيه من 

ائة فعمر فيه الشعب الذي يخشى على المراآب بسببه ولذلك اليسافر فيه اال نهارا وبقي على ذلك إلى حدود سنة ثمانين وسبعم
األمير صالح الدين بن عرام رحمه اهللا وهو يومئذ حاجب الحجاب بالديار المصرية مرآبًا وسفرها ثم اتبعها بمرآب آخر 

فجسر الناس على السفر فيه وعمروا المراآب فيه ووصلت إليه مراآب اليمن بالبضائع ورفضت عيذاب والقصير وحصل 
   . غرزت فوائد التجار قي حمل الحنطة إليهبواسطة ذلك حمل الغالل إلى الحجاز و

   . على القلب من مدينة القلزم الخراب بساحل الديار المصرية  " السويس   "  -الساحل الرابع 

   . وهو أقرب السواحل إلى القاهرة والفسطاط إال أن الدخول إليه نادر والعمدة على ساحل الطور آما تقدم
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أن واصل عيذاب آان استقر   :  " قوانين الدواوين   " في أخذ المرّتب السلطاني وقد ذآر في  قلت وهذه السواحل على حد واحد
   . فيه الزآاة

أما الذي عليه الحال في زماننا فإنه يؤخذ من بضائع التجار العشر مع لواحق أخرى تكاد أن تكون نحو المرتب السلطاني 
   . أيضًا

سلمين إلى ساحل اإلسكندرية ودمياط المتقدم ذآرهما فيؤخذ منها المرتب السلطاني على واعلم أنه قد تصل البضائع للتجار الم
   . ما توجبه الضرائب

الجهة الثانية ما يؤخذ على واصل التجار بقطيا في طريق الشام إلى الديار المصرية وعليها يرد سائر التجار الواصلين في 
لجهات متحصًال وأشدها على التجار تضييقًا وعندهم ضرائب مقررة لكل نوع البر من الشام والعراق وما واالهما وهي أآثر ا

   . يؤخذ عن نظيرها

بالفسطاط والقاهرة وهو جهات آثيرة يقال إنها تبلغ اثنتين وسبعين جهة منها   : الصنف الثاني ما يؤخذ بحاضرة الديار المصرية
ل وآثير وبعضها لها ضمان بمقدار معين لكل جهة يطلب بذلك ما يكثر متحّصله ومنها ما يقل ثم بعضها ما يتحصل من قلي

   . المقدار إن زادت الجهة فله وإن نقصت فعليه

   . وقد عمت البلوى بهذه المكوس وخرجت في التزيد عن الحد ودخلت الشبهة في أموال الكثير من الناس بسببها  : قلت

في سلطنته قد رفع هذه المكوس ومحا آثارها وعوضه اهللا عنها بما وقد آان السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب رحمه اهللا 
   . حازه من الغنائم وفتحه من البالد واألقاليم وربما وقع اإللهام من اهللا تعالى لبعض ملوك المملكة برفع المظلمة الحاصلة منها

ابن الملك الناصر محمد بن قالوون   " سين شعبان بن ح  " ومن أعظم ذلك خطرًا وأرفع أجرًا ما فعله السلطان الملك األشرف 
   . تغمده اهللا تعالى برحمته من بطالن مكوس المالهي والقراريط على األمالك المبيعة

ما ال اختصاص له بالديوان السلطاني وهي المكوس المتفرقة ببالد الديار المصرية فتكون تابعة لإلقطاع إن آانت تلك البلد 
وين السلطانية فمتحصلها لذلك الديوان أو جارية في إقطاع بعض األمراء ونحوهم فمتحصلها جارية في ديوان من الدوا

   . لصاحب اإلقطاع ويعّبر عنها في الدواوين بالهاللي آما يعّبر عما يؤخذ من أجرة األرضين بالخراجي

عّمال الخلفاء من حين الفتح إلى آخر  الطرف الرابع في ترتيب المملكة ولها ثالث حاالت الحالة األولى ما آانت عليه في زمن
الدولة اإلخشدية ولم يتحرر لي ترتيبها والظاهر أنه لم يزل ّنوابها وأمراؤها حينئذ على هيئة العرب إلى أن وليها أحمد بن 

   . طولون وبنوه وأحدثوا فيها ترتيب الملك

عشر ألف الحالة الثانية من أحوال الديار المصرية  على أنه آان أآثر عسكره من السودان حّتى يقال إنه آان في عسكره آثن
   . ما آانت عليه في زمن الخلفاء الفاطميين وينحصر المقصود من ترتيب مملكتهم في سبع جمل

   . منها التاج  : الجملة األولى في اآلالت الملوآية المختصة بالمواآب العظام وهي على أصناف متعددة

   . يف ويعرف بشّدة الوقاروآان ينعت عندهم بالتاج الشر

وهو تاج يرآب به الخليفة في المواآب العظام وفيه جوهرة عظيمة تعرف باليتيمة زنتها سبعة دراهم وال يقّوم عليها لنفاستها 
   . وحولها جواهر أخرى دونها يلبس الخليفة هذا التاج في المواآب العظام مكان العمامة 

   . ومنها قضيب الملك

   . شبر ونصف ملّبس بالذهب المرصع بالدّر والجوهر يكون بيد الخليفة في المواآب العظام وهو عود طول
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   . ومنها السيف الخاص

   . الذي يحمل مع الخليفة في المواآب

يقال إنه آان من صاعقٍة وقعت وحصل الّظفر بها فعمل منها هذا السيف وحليته من ذهب مرصعة بالجواهر وهو في خريطة 
   . الذهب ال يظهر إال رأسه وله أمير من أعظم األمراء يحمله عند رآوب الخليفة في الموآبمرقومة ب

   . ومنها الدواة

وهي دواة متخذة من الذهب وحليتها مصنوعة من المرجان على صالبته ومناعته تلف في منديل شرب أبيض مذهب ويحملها 
   . وبين السرج ثم جعل حملها لعدل من العدول المعتبرينشخص من األستاذين في الموآب أمام الخليفة تكون بينه 

   . ومنها الرمح

   . وهو رمح لطيف في غالف منظوم باللؤلؤ وله سنان مختصر بحلية الذهب وله شخص مختص بحمله

   . ومنها الّدرقة

ا غشاء من حرير ويحملها في وهي درقة آبيرة بكوابج من ذهب يقولون إنها درقة حمزة عم النبي صلى اهللا عليه وسلم وعليه
   . الموآب أمير من أآابر األمراء له عندهم جاللة

   . ومنها الحافر

وهي قطعة ياقوت أحمر في شكل الهالل زنتها أحدعشر مثقاًال ليس لها نظير في الدنيا تخاط خياطة حسنة على خرقة من 
   . حمل على رأس الخليفة عند رآوبهحرير وبدائرها قضب زمرد ذبابي عظيم الشأن ومنها المظلة التي ت

   . وهي قبة على هيئة خيمة على رأس عمود آالمظلة التي يرآب بها السلطان اآلن

وآانت اثني عشر شوزآًا عرض سفل آل شوزك شبر وطوله ثالثة أذرع وثلث وآخره من أعاله دقيق للغاية بحيث يجتمع 
نطارية من الزان ملبسة بأنابيب الذهب وفي آخر انبوبة ثلثي رأس العمود اإلثنا عشر شوزآًا في رأس عمود بدائرة وعمودها ق

   . فلكة بارزة مقدار عرض إبهام تشد آخر الشوازك في حلقة من ذهب وتنزل في رأس الرمح

   . ولها عندهم مكانة جليلة لعلوها رأس الخليفة وحاملها من أآبر األمراء

   . ان تكون على لون الثياب التي يلبسها الخليفة في ذلك الموآب التخالف ذلكوآان من شرطها عندهم   : قال ابن الطوير

   . ومنها االعالم

وأعالها اللواءان المعروفان باواءي الحمد وهما رمحان طويالن ملبسان بأنابيب من ذهب إلى حد أسنتهما وبأعالهما رايتان 
غير منشورتين يخرجان لخروج المظلة إلى أميرين معدين لحملها من الحرير األبيض المرقوم بالذهب ملفوفتان على الرمحين 

ودونهما رمحان برؤوسهما أهّلة من ذهب صامت في آل واحد منهما سبع من ديباج أحمر وأصفر وفي فمه طارة مستديرة 
المرقوم  يدخل فيها الرمح فيفتحان فيظهر شكلهما يحملهما فارسان من صبيان الخاص ووراءهما رايات لطاف من الحرير

طول آل راية منها ذراعان في عرض ذراع ونصف في آل واحدة ثالث   " نصر من اهللا وفتح قريب   "   : ومكتوب عليها
طرازات على رماح من القنا عدتها أبدًا إحدى وعشرون راية يحملها أحد وعشرون فارسًا من صبيان الخليفة وحاملها أبدًا 

   . راآب بغلة
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   . مذبتان عظيمتان آالنخلتين ملويتان محمولتان عند رأس فرس الخليفة في الرآوب ومنها المذبتان وهما

   . ومنها السالح الذي يحمله الرآابية حول الخليفة

وهو صماصم مصقولة ودبابيس ملبسة بالكيمخت األحمر واألسود ورؤوسها مدورة ولتوت حديد آذلك ورؤوسها مستطيلة 
عمد حديد طول ذراعين مربعات األشكال بمقابض مدورة بعدة معلومة من آل صنف  واآلت يقال لها المستوفيات وهي

وستمائة حربة بأسنة مصقولة تحتها جلب الفضة وثلثمائة درقة بكوابج فضة يحمل ذلك في الموآب ثلثمائة عبد أسود آل عبد 
من حديد يحملها قوم يقال لهم  حربتان ودرقة واحدة وستون رمحًا طول آل واحد منها سبع أذرع برأسها طلعة وعقبها

السريرية يفتلونها بأيديهم اليمنى فتًال متدارك الدوران ومائة درقة لطيفة ومائة سيف بيد مائة رجل آل رجل درقة وسيف 
يسيرون رجالة في الموآب وعشرة سيوف في خرائط ديباج أحمر ةأصفر بشراريب يقال لها سيوف الدم تكون في أعقاب 

   . األعناق إذا أراد الخليفة قتل أحد الموآب برسم ضرب

وذلك آله خارج عما يخرج من خزانة التجمل برسم الوزير وأآابر األمراء وأرباب الرتب وأزّمة العساآر لتجملهم في 
الموآب وهي نحو أربعمائة راية مرقومة األطراف وبأعالها رمامين الفضة المذهبة وعدة من العماريات وهي شبه 

سة بالحرير األحمر واألصفر والقرمزي وغير ذلك وعليها آوابج الفضة المذهبة لكل أمير من أصحاب القضب الكنجاوات ملب
منها عمارية ويختص لواءان على رمحين منقوشين بالذهب غير منشورين يكونان أمامه في الموآب الى غير ذلك من اآلالت 

   . التي يطول ذآرها ويعسر استيعابها

   . ومنها النقارات

وآانت على عشرين بغًال على آل بغل ثالث مثل نقارات الكوسات بغير آوسات تسير في الموآب اثنتين اثنتين ولها حس 
   . حسن

ومنها الخيام والفساطيط وآان من أعظم خيمهم خيمة تعرف بالقاتول طول عمودها سبعون ذراعًا بأعاله سفرة فضة تسع 
   . ي التدوير وسميت بالقاتول ألن فّراشًا سقط من أعالها فماتراوية ماء وسعتها ما يزيد على فدانين ف

ولعمري إن هذه ألثرة عظيمة تدل على عظيم مملكة وقوة قدرة وأنى يتأتى مثل هذه الخيمة لملك من الملوك وإن جّل   : قلت
   . قدره وعظم شأنه

   . خزانة الكتب -زائن األولى في حواصل الخليفة وهي على خمسة أنواع النوع األول الخزائن وهي ثمان خ

وآانت من أجل الخزائن وأعظمها شأنًا عندهم وآان فيها من المصاحف الشريفة المكتوبة بالخطوط المنسوبة الفائقة عّدة آثيرة 
 ومن الكتب ما يزيد على مائة ألف مجلد مشتملة على أنواع العلوم مما يدهش الناظر ويحيره وربما اجتمع من المصنف الواحد
   . فيها عشر نسخ فما دونها وآان فيها من الدروج المكتتبة بالخطوط المنسوبة آخط ابن مقلة وابن البواب ومن جرى مجراهما

الخزانة الظاهرة وهي المعبر عنها في زماننا بالخزانة الكبرى  - خزانة الكسوة وهي في الحقيقة خزانتان إحداهما  -الثانية 
عبر عنها بخزانة الخاص على ما استقر عليه الحال آخرًا وآان فيها من الحواصل من الديباج على ما آانت عليه أوًال والم

الملون على اختالف ضروبها والشرب الخاص الّدبيقي والّسقالطون وغير ذلك من أنواع القماش الفاخرة ما يدل على عظم 
من مستعمالت الخاص وفيها يفصل ما يؤمر به من  المملكة وإليها يحمل ما يعمل بدار الطراز بتّنيس ودمياط واإلسكندرية

   . لباس الخليفة وما يحتاج إليه من الخلع والتشاريف وغير ذلك

معدة للباس الخليفة خاصة وهي المعبر عنها في زماننا بالطشت خاناه وإليها ينقل القماش المفضل بالخزانة األولى من  -الثانية 
   . قماش الخليفة وغيره

   . زانة الشرابخ -الثالثة 
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وهي المعبر عنها في زماننا بالشراب خاناه وآان فيها من أنواع األشربة والمعاجين النفيسة والمربيات الفاخرة وأصناف 
األدوية والعطريات الفائقة التي ال توجد إال فيها وفيها من اآلالت النفيسة واآلنية الصيني من الزبادي والصحون والبراني 

   . يقدر عليه ير الملوكواألزياء ما ال 

   . خزانة الطعم -الرابعة 

وهي المعبر عنها في زماننا بالحوائج خاناه وآانت تحتوي على عدة أصناف القلويات من الفستق وغيره والسكر والقند 
وأصحاب واألعسال على أصنافها والزيت والشمع وغير ذلك ومنها يخرج راتب المطابخ خاصًا وعامًا وينفق ألرباب الخدم 

   . التوقيعات في آل شهر وال يحتاج إلى غيرها إال في اللحم والخضر

خزانة السروج وهي المعّبر عنها في زماننا بالرآاب خاناه وآانت قاعة آبيرة بالقصر بها السروج واللجم من  -الخامسة 
ومنها ما هو وسط برسم من هو من الذهب والفضة وسائر آالت الخيل مما يختص بالخليفة ثم منها ما هو قريب من الخاص 

   . أرباب الرتب العالية ومنها ماهو دوّن برسم من هو برسم العواري أيام المواآب ألرباب الخدم

   . خزانة الفرش -السادسة 

وهي المعبر عنها في زماننا بالفراش خاناه وآان موضعها بالقصر بالقرب من دار الملك وآان الخليفة يحضر إليها من غير 
   . جلوس ويطوف فيها ويسأل عن أحوالها ويأمر بإدامة عمل االحتياجات وحملها إليها

   . خزانة السالح -السابعة 

من الزرديات المغّشاة بالديباج   : وهي المعبر عنها في زماننا بالسالح خاناه فيها من أنواع السالح المختلفة ما ال نظير له
واشن المذهبة والخوذ المحالة بالذهب والفضة والسيوف العربيات والقلجورية والرماح المحكمة الصنعة المحالة بالفضة والج

القنا والقنطاريات المدهونة والمذهبة واألسنة العظيمة والقسي المخبورة المنسوبة إلى أفاضل الصناع وقسّي الرجل والرآاب 
رمى به عن القسّي العربية في المجاري المصنوعة وقسّي اللولب التي تبلغ زنة نصله خمسة أرطال بالمصري والنبل الذي ي

   . لذلك

   . آان يصرف فيها في آل سنة سبعون ألف دينار إلى ثمانين ألف دينار  : قال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر

   . خزانة التجمل - الثامنة 

   . لوية والقضب الفضة والعماريات وغيرهاوهي خزانة فيها أنواع من السالح يخرج منها للوزير واألمراء في المواآب األ

   . هي من حقوق خزائن السالح  : قال آبن الطوير

   . وأما خزائن المال فكان فيها من األموال والجواهر النفيسة والذخائر العظيمة واألقمشة الفاخرة ما ال تحصره األقالم

نته في سنة اثنتين وستين وأربعمائة ذخائر تسعها لإلعانة وناهيك أن المستنصر لما وقع الغالء العظيم بمصر أخرج من خزا
على قيام أمر المملكة والجند فكان مما أخرجه ثمانون ألف قطعة بلور آبار وسبعون ألف قطعة من الديباج وعشرون ألف 

   . سيف محلى

وجد فيه من األعالق الثمينة ولما استولى السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب على القصر بعد وفاة العاضد آخر خلفائهم 
   . والتحف ما يخرج عن حد اإلحصاء من جملته الحافر الياقوت المقدم ذآره

ويقال إنه وجد فيه قضيب زمرٍد يزيد على قامة الرجل على ما تقدم ذآره في الكالم على األحجار الملوآية في أثناء المقالة 
   . ألمين زينته ألف رطل بالمصرّياألولى ووجد فيه أيضًا الهرم العنبر الذي عمله ا



 

552 
 

   . اإلصطبالت -النوع الثاني حواصل المواشي المعّبر عنها عند آّتاب زماننا بالكراع وهي حاصالن األول 

   . وآان لهم إصطبالن  : وهي حواصل الخيول والبغال وما في معناها قال ابن طوير

ب من األلف رأس النصف من ذلك برسم الخاص والنصف برسم وآان للخليفة برسم الخاص في آل إصطبل ما يقر  : قال
العواري في المواآب ألرباب الرتب والمستخدمين وآان لكل ثالثة أرؤس منها سائس واحد لكل واحد منها شّداد برسم 

   . تسييرها وبكل من اإلصطبلين رائض آأمير آخور

   . انًا أدهم قط وال يرون إضافته إلى دوابهم باإلصطبالتومن غريب ما يحكى أن أحدًا من خلفاء الفاطميين لم يرآب حص

   . المناخات - الثاني 

   . وهي حواصل الجمال وآان لهم من الجمال الكثيرة بالمناخات وعددها الفائقة ما يقصر عنه الحد

قاهرة وبالفسطاط والمقسم ومنها بال  : فكانت لهم األهراء في عدة أماآن - النوع الثالث حواصل الغالل وشون األتبان أما الغالل 
تصرف اإلطالقات ألرباب الرواتب والخدم والصدقات وأرباب الجوامع والمساجد والجرايات والطواحين السلطانية وجرايات 

   . رجال األسطول وغير ذلك وربما طال زمن الغالل فيها حتى تقطع بالمساحي

متان مملوءتان بالتبن معبأتان تعبئة المراآب آالجبلين الشاهقين وينفق فكان بطريق الفسطاط شونتان عظي - وأما شون األتبان 
   . منها لإلصطبالت والمواشي الديوانية وعوامل بساتين الملك وآانت ضريبة آل شليف عندهم ثلثمائة وستين رطًال

اب والحديد والطواحين النجدية وآان فيها ما ال يحصره إال القلم من األخش  : النوع الرابع حواصل البضاعة قال ابن الطوير
والغشيمة وآالت األساطيل من القنب والكتان والمنجنيقات والصّناع الكثيرة من الفرنج وغيرهم من أهل آل صنعة وآانت 

   . الصناعة أوًال بالجزيرة المعروفة اآلن بالروضة ولذلك آانت تعرف بينهم بجزيرة الصناعة قاله القضاعي

 -عنى الحواصل لوقوع الصرف والتفرقة منه وهو الطواحين والمطبخ ودار الفطرة فأما الطواحين النوع الخامس ما في م
فإنها آانت معلقة مداراتها أسفل وطواحينها فوق آما في السواقي حتى اليقارب الدقيق زبل الدواب الدائرة الختصاصه 

   . بالخليفة

آان يدخل بالطعام منه إلى القصر من باب الزهومة مكان قاعة الحنابلة فقد تقدم في الكالم على خطط القاهرة و - وأما المطبخ 
   . من المدرسة الصالحية اآلن على ما تقدم في خطط القاهرة

   . ولم يكن لهم أسمطة عامة في سوى العيدبن وشهر رمضان  : قال ابن الطوير

المرتبة األولى مرتبة األمراء   : يوفوهم على ثالثة أصنافالجملة الثالثة في ذآر جيوش الدولة الفاطمية وبيان مراتب أرباب الس
   . المطوقين وهم الذين يخلع عليهم بأطواق الذهب في أعناقهم وآأنهم بمثابة األمراء مقدمي األلوف في زماننا

يفة من خزانة مرتبة أرباب القضيب وهم الذين يرآبون في المواآب بالقضب الفضة التي يخرجها لهم الخل -المرتبة الثانية 
   . التجمل تكون بأيديهم وهم بمثابة الطبلخاناه في زماننا

   . أدوان األمراء ممن لم يؤهل لحمل القضب -المرتبة الثالثة 

   . وهم بمثابة أمراء العشرات والخمسات في زماننا
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وفون اآلن بالخدام وبالطواشي وآان النوع األول األستاذون وهم المعر  : الصنف الثاني خواص الخليفة وهم على ثالثة أنواع
لهم في دولتهم المكانة الجليلة ومنم آان أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة وأجلهم المحنكون وهم الذين يدورون عمائمهم على 

   . أحناآهم آما تفعل العرب والمغاربة اآلن وهم أقربهم إليه وأخصهم به وآانت عدتهم تزيد على ألف

وآان من طريقتهم أنه متى ترشح أستاذ منهم للحنك وحنك حمل إليه آل أستاذ من المحنكين بدلًة آاملة من   : قال ابن الطوير
   . ثيابه وسيفًا وفرسًا فيصبح الحقًا بهم وفي يده مثل ما في أيديهم

م مقام المعروفين النوع الثاني صبيان الخاص وهم جماعة من أخصاء الخليفة نحو خمسمائة نفر منهم أمراء وغيرهم ومقامه
   . بالخاصكية في زماننا

النوع الثالث صبيان الحجر وهم جماعة من الشباب يناهزون خمسة آالف نفر مقيمون في حجر منفردة لكل حجرة منها اسم 
هم لم يخصها يضاهون مماليك الطباق السلطانية اآلن المعبر عنهم بالكتانية إال أن عدتهم آاملة وعللهم مزاحة ومتى طلبوا لم

يجدو عائقًا وللصبيان منهم حجرة منفردة يتسلمها بعض األستاذين وآانت حجرتهم بمعزل عن القصر داخل باب القصر مكان 
   . الخانقاه الرآنية بيبرس اآلن

 الصنف الثالث طوائف األجناد وآان عدة آثيرة تنسب آل طائفة منهم إلى من بقي من بقايا خليفة من الخلفاء الماضين منهم
آالحافظية واآلمرية من بقايا الحافظ واآلمر أو إلى من بقي من بقايا وزير من الوزراء الماضين آالجيوشية واألفضلية من 

بقايا أمير الجيوش بدر الجمالي وولده األفضل أو إلى من هي منتسبٌة إليه في الوقت الحاضر آالوزيرية أو غير ذلك من 
والغز والديلم والمصامدة أو من المستصنعين آالروم والفرنج والصقالبة أو من السوادن  القبائل واألجناس آاألتراك واألآراد

   . من عبيد الشراء أو العتقاء وغيرهم من الطوائف ولكل طائفة منهم قواد ومقدمون يحكمون عليهم

ره الخليفة وهم أربعة أصناف الجملة الرابعة في ذآر أرباب الوظائف بالدولة الفاطمية وهم على قسمين القسم األول ما يحض
الوظيفة   : الصنف األول أرباب الوظائف من أرباب السيوف وهم نوعان النوع األول وظائف عامة الجند وهي تسع وظائف

الوزارة وهي أرفع وظائفهم وأعالها رتبًة واعلم أن الوزارة في الدولة الفاطمية آانت تارة تكون في أرباب السيوف  -األول 
أرباب األقالم وفي آال الجانبين تارة تعلو فتكون وزارة تفويٍض تضاهي السلطنة اآلن أو قريبًا منها ويعبر عنها وتارة في 

   . حينئذ بالوزارة وتارة تنحط فتكون دون ذلك ويعبر عنها حينئذ بالوساطة

ارتهم من عظماء أرباب وأول من خوطب منهم بالوزارة يعقوب بن آلس وزير العزيز وأول وز  : قال في نهاية األرب
   . السيوف بدر الجمالي وزير المستنصر وآخرهم صالح الدين بن أيوب ومنها استقل بالسلطنة على ما تقدم

   . وظيفة صاحب الباب وهي ثاني رتبة الوزارة -الوظيفة الثانية 

ب الكافل في زماننا وهو الذي ينظر في وآان يقال لها الوزارة الصغرى وصاحبها في المعنى يقرب من النائ  : قال ابن الطوير
المظالم إذ لم يكن وزيٌر صاحب سيف فإن آان وزيٌر صاحب سيف آان هو الذي يجلس للمظالم بنفسه وصاحب الباب من 

   . جملة من يقف في خدمته

   . االسفهالرية - الوظيفة الثالثة 

لتحدث فيهم وفي خدمته وخدمة صاحب الباب تقف الحجاب وصاحبها زمام آل زمام وإليه أمر األجناد وا  : قال ابن الطوير
   . على اختالف طبقاتهم

   . آرآوب رأس العام ونحوه  : حمل المظلة في المواسم العظام -الوظيفة الرابعة 

   . فةوهي من الوظائف العظام وصاحبها يسمى حامل المظلة وهو أمير جليل وله عندهم التقدم والرفعة لحمل ما يعلو رأس الخلي

   . حمل سيف الخليفة في المواآب التي تحمل فيها المظلة ويعبر عن صاحبها بحامل السيف - الوظيفة الخامسة 
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   . حمل رمح الخليفة في المواآب التي تحمل فيها المظلة - الوظيفة السادسة 

   . وهو رمح صغير يحمل مع الخليفة في المواآب وصاحبها يعبر عنه بحامل الرمح

   . حمل السالح حول الخليفة في المواآب -ة السابعة الوظيف

وأصحاب هذه الوظيفة يعبر عنهم لزيهم بالرآابية وبصبيان الرآاب الخاص أيضًا وهم الذين يعبر عنهم في زماننا بالسالح 
نقباء موآلون  دارية والطبردارية وآانت عدتهم تزيد على ألفي رجل ولهم اثنا عشر مقدمًا وهم أصحاب رآاب الخليفة ولهم

   . بمعرفتهم واألآابر من هؤالء الرآابية تندب في األشغال السلطانية وإذا دخلوا عمًال آان لهم فيه الصيت المرتفع

   . والية القاهرة -الوظيفة الثامنة 

   . وآان لصاحبها عندهم الرتبة الجليلة والحرمة الوافرة وله مكان في الموآب يسير فيه

   . والية مصر - الوظيفة التاسعة

   . وهي دون والية القاهرة في الرتبة آما هي اآلن إال أن مصر إذ ذاك عامرًة آهلًة فكان مقدارها أرفع مما هي عليه في زماننا

النوع الثاني وظائف خواص الخليفة من األستادين وهي عدة وظائف الضرب األول ما يختص باألستاذين المحنكين وهي تسع 
   . شد التاج -لى األو  : وظائف

وموضوعها أن صاحبها يتولى شد تاج الخيلفة الذي يلبسه في المواآب العظيمة بمثابة اللفاف في زماننا وله ميزٌة على غيره 
بلمسه التاج الذي يعلو رأس الخيفة وآان لشده عندهم ترتيب خاص ال يعرفه آل أحٍد يأتي به في هيئة مستطيلة ويكون شده 

   . بس الخليفة ويعبر عن هذه الشدة بشدة الوقار آما تقدمبمنديل من لون ل

   . وظيفة صاحب المجلس - الثانية 

وهو الذي يتولى أمر المجلس الذي يجلس فيه الخليفة الجلوس العام في الموآب ويخرج إلى الوزير واألمراء بعد جلوس 
   . أمير خازندار في زمانناالخليفة على سرير الملك يعلمهم بذلك ينعت بأمين الملك وهو بمثابة 

   . وظيفة صاحب الرسالة -الثالثة 

   . وهو الذي يخرج برسالة الخيلفة إلى الوزير وغيره

   . وظيفة زمام القصور -الرابعة 

   . وهو بمثابة زمام الدور في زماننا

   . وظيفة صاحب بيت المال -الخامسة 

   . وهو بمثابة الخازندار في زماننا

   . وظيفة صاحب الدفتر المعروف بدفتر المجلس -السادسة 

   . وهو المتحدث على الدواوين الجامعة ألمور الخالفة
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   . وظيفة حامل الدواة -السابعة 

   . وهي دواة الخيلفة المتقدم ذآرها وصاحب هذه الوظيفة يحمل الدواة المذآورة قدامه على السرج ويسير بها في المواآب

   . م األقاربوظيفة ز - الثامنة 

   . وصاحبها يحكم على طائفة األشراف الذين هم أقارب الخليفة وآلمته نافذة فيهم

   . زم الرجال -التاسعة 

   . وهو الذي يتولى أمر طعام الخليفة آأستادار الصحبة

   . نقابة الطالبيين - األولى   : الضرب الثاني ما يكون من غير المحنكين ومن مشهوره وظيفتان

ي بمثابة نقابة اِألشراف اآلن وال يكون إال من شيوخ هذه الطائفة وأجلهم قدرًا وله النظر في أمورهم ومنع من يدخل فيهم وه
   . من األدعياء وإذ ارتاب بأحد أخذه بإثبات نسبه

تداء وال يقطع وعليه أن يعود مرضاهم ويمشي في جنائزهم ويسعى في حوائجهم ويأخذ على يد المتعدي منهم ويمنعه من االع
   . أمرًا من األمور المتعلقة بهم إال بموافقة مشايخهم ونحو ذلك

   . زم الرجال -الوظيفة الثانية 

وصاحبها يتحدث على وظائف الرجال واألجناد آزم الصبيان الحجر وزم الطائفة اآلمرية والطائفة الحافظية وزم السودان 
النوع   : أرباب الوظائف بحضرة الخليفة أرباب األقالم وهم على ثالثة أنواع وغير ذلك وهو بمثابة مقدم الصنف الثاني من

   . قاضي القضاة - األول   : األول أرباب الوظائف الدينية والمشهور منهم ستة

   . وهو عندهم من أجل أرباب الوظائف وأعالهم شأنًا وأرفعهم قدرًا

يه وله النظر في األحكام الشرعية ودور الضرب وضبط عيارها وربما جمع وال يتقدم عليه أحد أو يحتمي عل  : قال ابن الطوير
قضاء الديار المصرية وأجناد الشأم وبالد المغرب لقاض واحد وآتب له به عهٌد واحد آما سيأتي في الكالم على الواليات إن 

   . شاء اهللا تعالى

   . لم يكن آان تقليده من الخيلفة ثم إن آان الوزير صاحب سيٍف آان تقليده من قبله نيابة عنه وإن

ويقدم له من إصطبالت الخليفة بغلٌة شهباء يرآبها دائمًا وهو مختص بهذا اللون من البغال دون أرباب الدولة ويخرج له من 
خزانة السروج مرآب ثقيل وسرج برادفتين من الفضة وفي المواسم األطواق وتخلع عليه الخلع المذهبة وآان من مصطلحهم 

ه ال يعدل شاهدًا إال بأمر الخيفة وال يحضر إمالآًا وال جنازة إال بإذن وإذا آان ثم زيٌر ال يخاطب بقاضي القضاة ألن ذلك أن
من نعوت الوزير ويجلس يوم االثنين والخميس بالقصر أول النهار للسالم على الخليفة ويوم السبت والثالثاء يجلس بزيادة 

   . مسند للجولس وآرسي توضع عليه دواتهالجامع العتيق بمصر وله طرحة و

   . إذا جلس بالمجلس جلس الشهود حواليه يمنًة ويسرًة على مراتبهم في تقدم تعديلهم

حتى يجلس الشاب المتقدم التعديل أعلى من الشيخ المتأخر التعديل وبين يديه أربعة موقعون اثنان مقابل اثنين   : قال ابن الطير
   . ثنان بين يديه واثنان على باب المقصورة وواحد ينفذ الخصوما  : وببابه خمس حجاب

   . وال يقوم ألحد وهو في مجلس الحكم البتة
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   . داعي الدعاة - الثاني 

   . وآان عندهم يلي قاضي القضاة في الرتبة ويتزيا بزيه في اللباس وغيره

   . لعلم ويأخذ العهد على من ينتقل إلى مذهبهموموضوعه عندهم أنه يقرأ عليه مذاهب أهل البيت بدار تعرف بدار ا

   . المحتسب -الثالث 

وآان عندهم من وجوه العدول وأعيانهم وآان من شأنه إذا خلع عليه قريء سجله بمصر والقاهرة على المنبر ويده مطلقٌة في 
ا ويتقدم إلى الوالة بالشد منه ويقيم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قادعة الحسبة وال يحال بينه وبين مصلحة أراده

النواب عنه بالقاهرة ومصر وجميع األعمال آنواب الحكم ويجلس بجامعي القاهرة ومصر يومًا بيوم وباقي أمره على ما 
   . الحال عليه اآلن

   . ورأيت في بعض سجالتهم إضافة الحسبة بمصر والقاهرة إلى صاحبي الشرطة بهما أحيانًا  : قلت

   . وآالة بيت المال - بع اللرا

وآانت هذه الوآالة ال تسند إال لذوي الهيبة من شيوخ العدول ويفوض إليه عن الخليفة بيع ما يرى بيعه من آل صنف يملك 
ويحوز التصرف فيه شرعًا وعتق المماليك وتزويج اإلماء وتضمين ما يقتضي الضمان وابتياع ما يرى ابتياعه وإنشاء ما 

   . البناء والمراآب وغير ذلك مما يحتاج إليه في التصرف عن الخليفةيرى إنشاءه من 

   . النائب -الخامس 

   . والمراد نائب صاحب الباب المتقدم ذآره المعبر عنه في زماننا بالمهمندار

   . ويعبر عن هذه النيابة بالنيابة الشريفة  : قال ابن الطوير

ول وأرباب األقالم وصاحبها ينوب عن صاحب الباب في تلقي الرسل الواردين على وقال وهي رتبة جليلة يتوالها أعيان العد
الخليفة على مسافة وقفة نواب الباب في خدمته وينزل آال منهم في المكان الالئق به ويرتب لهم ما يحتاجون إليه وال يمكن 

ز أمرهم وهو الذي يسلم بهم على الخليفة أو أحدًا من االجتماع بهم ويتولى أفتقادهم ويذآر صاحب الباب بهم ويسعى في نجا
الوزير ويتقدمهم ويستأذن عليهم ويدخل الرسول وصاحب الباب قابٌض على يده اليمنى والنائب قابض على يده اليسرى فيحفظ 

د من ما يقولون وما يقال لهم ويجتهد في انفصالهم على أحسن الوجوه وإذا غاب أقام عنه ومن شريطته أن ال يتناول من أح
   . الرسل تقدمة وال طرفة إال بإذن

وهو المسمى اآلن بالمهمندار وسيأتي في الكالم على ترتيب المملكة المستقر أن المهمندار اآلن من أصحاب   : قال ابن الطوير
   . السيوف وآأن ذلك لموافقة الدولة في اللسان والهيئة

   . القراء -السادس 

خليفة في مجالسه ورآوبه في المواآب وغير ذلك وآان يقال لهم قراء الحضرة يزيدون في وآان لهم قراء يقرأون بحضرة ال
العدة على عشر نفٍر وآانوا يأتون في قراءاتهم في المجالس ومواآب الرآوب بآيات مناسبة للحال بأدنى مالبسة ثم ألفوا ذلك 

لخليفة والحاضرين حتى أنه يحكى أن بعض وصار سهل االستحضار عليهم وآان ذلك يقع منهم موقع االستحسان عند ا
فاستحسن ذلك   " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين   "   : الخلفاء غضب على أمير فأمر باعتقاله فقرأ قارئ الحضرة

تنصر بدر آما يحكى أنه لما استوزر المس  : وأطلقه إال أنهم آانوا ربما آتوا إذا روعي قصدهم فيها أخرجت القرآن عن معناه
  ولما استوزر الحافظ رضوان قرأ قارئهم :   "  يبشرهم ربهم برحمٍة منه "الجمالي قرأ قارئهم :   "  ولقد نصرآم اهللا ببدٍر وأنتم أذلٌة  

 إلى غير ذلك من الوقائع .   ورضوان  " 
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النوع الثاني من أرباب األقالم أصحاب الوظائف الديوانية وهي أربعة أضرب الضرب األول الوزارة إذا آان الوزير صاحب 
تارًة وزارة تامة وتارة وساطة   : قلم اعلم أن أآثر وزرائهم في ابتداء دولتهم إلى أثناء خالفة المستنصر آانوا من أرباب األقالم

يعقوب بن آلس وزير العزيز   : لوزارة وممن اشتهر من دون وزرائهم أرباب األقالم فيما ذآره ابن الطويروهي رتبة دون ا
والحسن بن عبد اهللا اليازوري وزير المستنصر وأبو سعيد التستري والجرجراني وابن أبي آدينة وأبو الطاهر أحمد بن بابشاذ 

والمغربي وزير المستنصر وهو آخر من وزر لهم من أصحاب  صاحب المقدمة في النحو ووزير الوزراء علي بن فالح
األقالم وعليه قدم أمير الجيوش بدٌر الجمالي فوزر للمستنصر على ما تقدم ذآره وربما تخلل تلك المدة األولى في الوساطة 

   . آلهم في أيام الحاآمأرباب السيوف آبرجوان الخادم وقائد القواد الحسين بن جوهر وثقة ثقات السيف والقلم علي بن صالح 

وربما ولي الوساطة بعض النصارى آعيسى بن نسطورس في أيام العزيز ومنصور بن عبدون الملقب بالكافي وزرعة بن 
   . نسطورس الملقب بالشافي آالهما في أيام الحاآم

المناديل الطبقيات باألحناك وربما آان األمر شورى في أهل المروادني وآان من زي وزرائهم أصحاب األقالم أنهم يلبسون 
تحت حلوقهم آالعدول وينفردون بلبس الدراريع مشقوقًة من النحر إلى أسفل الصدر بأزرار وعرى وهذه عالمة الوزارة 
ومنهم من تكون أزراره من ذهب مشبك ومنهم من تكون أزراره من لؤلؤ وعادته أن تحمل له الدواة المحالة بالذهب من 

صحابة ديوان  - بين يديه الضرب الثاني ديوان اإلنشاء وآان يتعلق به عندهم ثالث وظائف األولى خزانة الخليفة ويقف 
اإلنشاء والمكاتبات وآان ال يتواله إال أجل آتاب البالغة ويخاطب باألجل وآان يقال عندهم آاتب الدست الشريف وإليه تسلم 

هو الذي يأمر بتنزيلها واإلجابة عليها ويستشيره الخليفة في أآثر المكاتبات الواردة مختومًة فيعرضها على الخليفة من يده و
أموره وال يحجب عنه متى قصد المثول بين يديه وربما بات عنده الليالي وال سيبل إلى أن يدخل إلى ديوانه وال يجتمع بكتابه 

   . أحٌد إال خواص الخليفة

بالمخاد والمسند ودواته من أخص الدوي وأحسنها إال أنه ليس  وله حاجب من أمراء الشيوخ وله مرتبة عظيمة للجلوس عليها
   . لها آرسي توضع عليه آدواة قاضي القضاة ويحملها له أستاذ من األستاذين المختصين إذا أتى إلى حضرته

ن صاحبها جليسًا التوقيع بالقلم الدقيق في المظالم وهي رتبة جليلة تلي رتبة صاحب ديوان اإلنشاء والمكاتبات ويكو -الثانية 
للخليفة في أآثر أيام االسبوع في خلوته يذاآره ما يحتاج إليع من آتاب اهللا تعالى أو أخبار األنبياء والخلفاء الماضين ويقرأ 

   . عليه ملح السير ويكرر عليه ذآر مكارم األخالق ويقوي يده في تجويد الخط وغير ذلك

جالسة ألقى في الدواة آاغدة فيها عشرة دنانير وقرطاٌس فيه ثالثة مثاقيل ند وصحبته للجلوس دواة محالة فإذا فرغ في الم
   . مثلث خاص ليتبخر به عند دخوله على الخليفة ثاني دفعة

   . وإذا جلس الوزير صاحب السيف للمظالم آان إلى جانبه يوقع بما يأمر به في المظالم

حد إال بإذن وفراش لتقديم القصص ويرفع إليه هناك قصص المظالم وله موضٌع من حقوق ديوان المكاتبات ال يدخل إليه أ
   . ليوقع عليها بما يقتضيه الحال آما يفعل آاتب السر اآلن

التوقيع بالقلم الجليل وآان يسمى عندهم الخدمة الصغرى لجاللتها ولصاحبها الطراحة والمسند في مجلسه بغير  -الثالثة 
   . حاجب

   . يذ ما يوقع به صاحب القلم الدقيق وبسطهوموضوعها الكتابة بتنف

   . وصاحب القلم الدقيق في المعنى آكاتب السر أو آاتب الدست في زماننا وصاحب القلم الجليل آكاتب الدرج

فإذا رفعت قصص المظالم حملت إلى صاحب القلم الدقيق فيوقع عليها بما يقتضيه الحال بأمر الخليفة أو أمر الوزير أو من 
ثم تحمل إلى الموقع بالقلم الجليل لبسط ما أشار إليه صاحب القلم الدقيق ثم تحمل في خريطة إلى الخليفة فيوقع عليها ثم  نفسه

   . تخرج في خريطتها إلى الحاجب فيقف على باب القصر ويسلم آل توقيع لصاحبه
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وزيرنا السيجد   "   : ليفة على القصة بخطهأما توقيع الخليفة بيده على القصص فإنه إن آان ثم وزيٌر صاحب سيف وقع الخ
ويحمل إلى الوزير فإن آان يحسن الكتابة   " األجل ونعته بالمعروف به أمتعنا اهللا تعالى ببقائه يتقدم بكذا وآذا إن شاء اهللا تعالى 

سن الكتابة آتب أمتثل فقط وإن لم وإن آان ال يح  " أمتثل أمر موالنا أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه   "   : آتب تحت خط الخليفة
فإن أراد الخليفة نجاز األمر لوقته وقع في الجانب األيمن من القصة يوقع بذلك فتخرج إلى صاحب   : يكن وزيٌر صاحب سيف

ي ديوان المجلس فيوقع عليها بالقلم الجليل ويخلي موضع العالمة ثم تعاد إلى الخليفة فيكتب في موضع العالمة يعتمد وتثبت ف
   . الدواوين بعد ذلك

وإن آان يوقع في مساحة أوز تسويغ أو تحبيس آتبت لرافعها بذلك وقد أمضينا ذلك وإن أراد علم حقيقة القصة وقع على 
جانب هذه القصة ليخرج الحال في ذلك وتحمل إلى الكاتب فيكتب الجال وتعاد إلى الخليفة فيفعل فيها ما أراد من توقيع ومنع 

   . واهللا أعلم

   . ديوان الجيش -األول   : الضرب الثالث ديوان الجيش والرواتب وهو على ثالثة أقسام

وال يكون صاحبه إال مسلمًا وله الرتبة الجليلة والمكانة الرفيعة وبين يديه حاجٌب وإلييع عرض األجناد وخيولهم وذآر حالهم 
   . وشيات خيولهم

ألحد من األجناد إال الفرس الجيد من ذآر الخيل وإناثها دون البغال والبراذين وآان من شرط هذا الديوان عندهم أال يثبت 
   . وليس له تغيير أحد من األجناد وال شيء من إقطاعهم إال بمرسوم

وبين يدي صاحب هذا الديوان نقباء األمراء يعرفونه أحوال األجناد من الحياة والموت والغيبة والحضور وغير ذلك على ما 
   . يه اآلنالحال عل

وآان قد فسح لألجناد في المقايضة باإلقطاعات لما لهم في ذلك من المصالح آما هو اليوم بتوقعات من صاحب ديوان المجلس 
   . من غير عالمة ولم يكن ألمير من أمرائهم بلد آاملة وإن عال قدره إال في النادر

   . ان برسم رفع الشواهدومن هذا الديوان آان يعمل أوراق أرباب الجرايات وله خازن

   . ديوان الرواتب - الثاني 

وآان يشتمل على اسم آل مرتزق في الدولة وجار وجراية وفيه آاتب أصيل بطراحة ونحو عشرة معينين والتعريفات واردة 
م على عليه من آل عمٍل باستمرار من هو مستمٌر ومباشرة من استجد وموت من مات وفيه عدة عروض يأتي ذآرها في الكال

   . إجراء األرزاق والعطاء

   . ديوان اإلقطاع -الثالث 

وآان مختصًا عندهم بما هو مقطع لألجناد وليس للمباشرين فيه تنزيل حلية جندي وال شية دابته وآان يقتل إلقطاعات العربان 
   . في أطراف البالد وغيرها االعتداد وهي دون عبرة األجناد

  ينالضرب الرابع نظر الدواو 

وصاحب هذه الوظيفة هو رأس الكل وله الوالية والعزل وإليه عرض األرزاق في أوقات معروفة على الخليفة والوزير وله 
الجلوس بالمرتبة والمسند وبين يديه حاجب من أمراء الدولة وتخرج له الدواة من خزانة الخليفة بغير آرسي وإليه طلب 

   .  يعترض فيما يقصده من أحد من الدولةاألموال واستخراجها والمحاسبة عليها وال

   . ولم ير في هذا الوظيفة نصراني إال األحرم  : قال ابن الطوير
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   . ديوان التحقيق - الثانية 

وموضوعه المقابلة على الدواوين وآان ال يتواله إال آاتب خبير وله الخلع ومرتبة يجلس عليها وحاجب بين يديه ويفتقر إليه 
   . ألوقات ويلحق برأس الدواوين المتقدم ذآرهفي آثير من ا

   . ديوان المجلس -الثالثة 

وهو أصل الدواوين قديمًا وفيه معالم الدولة بأجمعها وفيه عدة آتب وعنده معين أو معينان وصاحب هذا   : قال ابن الطوير
النظر وله دواة تخرج له من خزانة الخليفة  الديوان هو المتحدث في اإلقطاعات ويخلع عليه وينشأ له سجٌل بذلك الحق بديوان

وحاجب يقف بين يديه وآان يتواله عندهم أحد الكتاب الدواة ممن يكون مترشحًا ألن يكون رأس الدواوين ويسمى استيماره 
   . دفتر المجلس

في عيد الفطر وفي وهو متضمن للعطاء والظاهر من الرسوم التي تقرر في غرة السنة والضحايا وما ينفق من دار الفطرة 
فتح الخليج واألسمطة المستعملة في رمضان وغيره وسائر المآآل والمشارب والتشريفات وما يطلق من األهراء من الغالت 

وما ألوالد الخليفة وأقاربه وأرباب الرواتب على اختالف الطبقات من المرتب وما يرد من الملوك من الهدايا والتحف وما 
طفات ومقادير صالت الرسل الواردين بانمكاتبات ما يخرج من االآفان لمن يموت من الحريم وضبط ما يبعث به إيه من المال

   . ينفق في الدولة من المهمات ليعلم ما بين السنة واألخرى من التفاوت وغير ذلك من األمور المهمة

   . وغيرها وهذا الديوان في زماننا قد تفرق إلى عدة دواوين آالوزراة ونظر الخاص والجيش

   . ديوان خزائن الكسوة - الربعة 

   . وآان لها عندهم رتبة عظيمة في المباشرات

   . وقد تقدم ذآر حواصلها في جملة الخزائن فيما سبق

   . الطراز -الخامسة 

بدمياط وتنيس وآان يتواله األعيان من المستخدمين من أرباب األقالم وله اختصاص بالخليفة دون آافة المستخدمين ومقامه 
   . وغيرهما من مواضع االستعماالت ومن عنده تحمل المستعمالت إلى خزانة الكسوة المقدمة الذآر

وهي أوآد الدواوين مباشرة ال يخدم فيها إال األعيان آتاب المسلمين من   : الخدمة في ديوان األحباس قال ابن الطوير -السادسة 
ب أرباب الرواتب وآان فيه آاتبان ومعينان لنظم االستيمارات ويورد في استيماره آل الشهود المعدلين وفيها عدة مدراء بسب

   . ما الرقاع والرواتب وما يجبى له من جهات آل من الوجهين القبلي والبحري

   . الخدمة بديوان الرواتب -السابعة 

نين ما يزيد على مائة ألف دينار ونحوًا من بلغ في بعض الس  : وفيه مرتبات الوزير فمن دونه إلى الضوي قال ابن الطوير
مائتي ألف ومن القمح والشعير عشرة آالف إردب وآان استيمار الرواتب يعرض في آل سنة على الخليفة فيزيد من يزيد 

وينقص من ينقص وإنه عرض سنًة على المستنصر باهللا فلم يعترض أحدًا المرتبين بنقص ووقع على ظاهر االستيمار بخطه 
ر مر المذاق والحاجة تذل األعناق وحراسة النعم بإدرار األرزاق فليجروا على رسومهم في اإلطالق وما عندهم ينفد وما الفق

   . عند اهللا باٍق وأمر ولي الدولة ابن خيران آاتب اإلنشاء بإمضاء ذلك

   . الخدمة في ديوان الصعيد من الصعيد األعلى والصعيد األدنى - الثامنة 

   . دة آتاب فرو واالستيفاء مقسوم بينهم وعليهم عمل التذاآر بطلب ما تأخر من الحسابوآان فيه ع



 

560 
 

وصاحب هذا الديوان يترجمها بخطه ويحملها إلى صاحب الديوان الكبير فيوقع عليها باالسترفاع ويندب لها من الحجاب أو 
   . رها نسخًا للدواوين األصولغيرهم من يراه وله مياومة يأخذها من المستخدمين مدة بقائه عندهم ويحض

   . الخدمة في ديوان أسفل األرض -التاسعة 

وهو الوجه البحري خال الثغور وحكمه فيما تقدم من الكتاب وما يلزم آال منهم آحكم ديوان الصعيد المتقدم الذآر من غير 
   . فرق

   . الخدمة في ديوان الثغور -العاشرة 

   . الخدمة في الجوالي والمواريث الحشرية - والبرلس والفرما الحادية عشرة  وهي اإلسكندرية ودمياط ونستروه

   . آان ال يتواله إال عدل وفيه جماعة من الكتاب على ما تقدم في غيره من الدواوين أيضًا  : قال ابن الطوير

   . واالت أآثر المرتزقينالخدمة في ديواني الخراجي والهاللي وتجري فيه الرباع والمكوس وعليه ح - الثانية عشرة 

   . الخدمة في ديوان الكراع -الثالثة عشرة 

وفيه معاملة اإلصطبالت وما فيها من الدواب الخاص وغيرها والبغال والجمال ودواب المرمة المرصدة للعمائر ورباع 
   . ش وراتب من يخدمهاالديوان وعدد ذلك وآالته وعلوفات ذلك مع ما ينضم إليه من علوفة الفيلة والزراريف والوحو

   . وآان في هذا الديوان آاتبًا أصل ومستوفي ومعينان

   . الخدمة في ديوان الجهاد -الرابعة عشرة 

له ديوان العمائر وآان محله بالصناعة بمصر وفيه إنشاء المراآب لألسطول وحمل الغالل السلطانية واألحطاب   : ويقال
   . ب ورجالها وإذا لم يف ارتفاقه بما يحتاج إليه استدعي له من بيت المال بما يكفيهوغيرها ومنه ينفق على رؤساء المراآ

الصنف الثالث من أرباب الوظائف أصحاب الوظائف الصناعية وأعظمها وظائف األطباء وآان للخليفة طبيب يعرف بطبيب 
روفة بقاعة الذهب بالقصر دونه أربعة أطباء الخاص يجلس على باب دار الخليفة آل يوم ويجلس على الدآك التي بالقاعة المع

أو ثالثة فيخرج األستاذون فيستدعون منهم من يجدونه للدخول على المرضى بالقصر لجهات األقارب والخواص فيكتب لهم 
   . رقاعًا على خزانة الشراب فيأخذون ما فيها وتبقى الرقاع عند مباشريها شاهدًا لهم

   . قدره ولكل منهم الجاري والراتب على

الصنف الرابع الشعراء وآانوا جماعة آثيرة من أهل ديوان اإلنشاء وغيره وآان منهم أهل سنة ال يغلون في المديح وشيعٌة 
   . يغلون فيه

أفاعيلهم في الجود أفعال سنٍة وإن خالفوني في اعتقاد التشيع ومن   : فمن أحسن مدٍح فيهم لسني قول عمارة اليمنى رحمه اهللا
هذا أمير المؤمنين بمجلس أبصرت فيه الوحي والتنزيال وإذا تمثل راآبًا في موآٍب   : وقعت فيه المغاالة قول بعضهمالذي 

وههذ المغاالة من المغاالة الفاحشة التي ال يجوز اإلقدام عليها لسني وال متشيع وإنما هي من   : عانيت تحت رآابه جبريال قلت
   . اقتحام الشعراء البوائق

م الثاني من أرباب الوظائف بالدولة الفاطمية ما هو خارج عن حضرة الخالفة وهو واعلم أن مملكتهم آانت قد انحصرت القس
المملكة األولى الديار المصرية وهي التي آانت قد استقرت قاعدة ملكهم ومحط رحالهم   : في ثالث ممالك فيها نواب ووالتهم
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ة قوص وآانت هي أعظم واليات الديار المصرية وواليها يحكم على جميع بالد الصعيد والي - األولى   : وآان بها أربع واليات
   . وربما ولي باألشمونين ونحوها من يكون دونه

   . والية الشرقية وآانت دون والية قوص في الرتبة وآان متوليها يحكم على عمل بلبيس وعمل قليوب وعمل أشموم - الثانية 

   . وآانت دون والية الشرقية في المرتبة وآان متوليها يحكم على عمل المحلة وعمل منوف وعمل أبيار والية الغربية -الثالثة 

   . والية اإلسكندرية وهي دون الغربية في الرتبة وآان متوليها بحكم على أعمال البحيرة بأجمعها -الرابعة 

   . وة بالبدنة وهو النوع الذي يلبسه الخليفة في يوم فتح الخليجوهؤالء األربعة آان يخلع عليهم من خزانة الكس  : قال ابن الطوير

لعل هذه الواليات أربع واليات الوالة التي تدخل تحت حكمها الواليات الصغار أو تكون هي التي استقر عبليه الحال في   : قلت
مملكتهم في هيئة الخليفة في مواآبه  آخر دولتهم وإال فقد رأيت في تذآرة أبي الفضل الصوري أحد الجملة الخامسة من ترتيب

   . وقصوره وهي على ثالثة أضرب

الضرب األول جلوسه في المواآب وله ثالثة جلوسات الجلوس األول جلوسه في المجلس العام أيام المواآب واعلم أن جلوس 
   . آخر أيام المستعلي الخليفة أوًال آان باإليوان الكبير الذي آان بالقصر على سرير الملك الذي آان بصدره إلى

فلما ولي ابنه اآلمر الخالفة بعده نقل الجلوس من اإليوان الكبير إلى القاعة المعروفة بقاعة الذهب بالقصر أيضًا وصار يجلس 
من مجالسها على سرير الملك به وجعل اإليوان الكبير خزانة للسالح ولم يتعرض إلزالة سرير الملك منه حتى جاءت الدولة 

ية وهو باق وآان جلوسه الخليفة في هذه الحالة ال يتعدى يومي االثنين والخميس وليس ذلك على الدوام بل على التقرير األيوب
   . بحسب ما يقتضيه الحال

فإذا أراد الجلوس فإن آان في الشتاء علق المجلس الذي يجلس فيه بستور الديباج وفرش بالبسط الحرير وإن آان في الصيف 
الدبقية وفرش بطبري طبرستان المذهب الفائق وهيئت المرتبة المعدة لجلوسه على سرير الملك بصدر المجلس علق بالستور 

وعشي السرير بالقرقوبي ثم يستدعي الوزير من داره بصاحب الرسالة على حصان رهوان في أسرع حرآة على خالف 
فإذا وصل إلى باب القصر ترجل األمراء وهو راآب إلى  الحرآة المعتادة فيرآب الوزير في هيئته وجماعته بين يديه األمراء

أول باب باب من الدهليز الطوال عند دهليز يعرف بدهليز العمود ويمشي وبين يديه أآابر األمراء إلى مقطع الوزارة بقاعة 
مغلق وعلى بابه ستٌر  الذهب فإذا تهيأ جلوس الخليفة استدعى الوزير من مقطع الوزارة إلى باب المجلس الذي فيه الخليفة وهو

مغلق فيقف زمام القصر عن يمين باب المجلس وزمام بيت المال عن يساره والوزير واقف أمام باب المجلس وحواليه األمراء 
المطوقون وأرباب الخدم الجليلة وفي خالل القوم قراء الحضرة ويضع صاحب المجلس الدواة مكانها من المرتبة أما الخليفة 

أآمامه يعرف بفرد الكم ويشير إلى زمام القصر وزمام بيت المال الواقفين بباب المجلس فيرفع آل منهما ثم يخرج آم من 
جانب الستر فيظهر الخليفة جالسًا على سرير الملك مستقبل القول بوجهه ويستفتح القراء بالقرآن ويدخل الوزير المجلس ويسلم 

دار ثالثة أذرع ويقف ساعة زمانية ثم تخرج له مخدة عن الجانب األيمن من بعد دخوله ثم يقبل يدي الخليفة ورجليه ويتأخر مق
 الخليفة ويؤمر بالجلوس إليها ويقف األمراء في أماآنهم المقررة لهم فصاحب الباب واسفهسالر من جانبي 

مراتبهم إلى آخر الرواق  الباب يمينًا ويسارًا ويليهم من خارجه مالصقًا للعتبة زمام اآلمرية والحافظية وباقي األمراء على
وهو إفريٌز عاٍل عن أرض القاعة ثم أرباب القضب والعماريات يمنًة ويسرًة آذلك ثم األماثل واألعيان من األجناد المترشحين 

للتقدمة ويقف مستندًا بالقدر الذي يقابل باب المجلس نواب الباب والحجاب فإذا انتظم األمر على ذلك فأول ماثل للخدمة 
م قاضي القضاة والشهود المعروفون باالستخدام فيجيز صاحب الباب القاضي دون من معه فيسلم على الخليفة بأدب بالسال

  " السالم على أمير المؤمنين ورحمة اهللا وبرآاته   "   : الخالفة بأن يرفع يده اليمنى ويشير بالمسبحة ويقول بصوت مسموع
ثم يسلم باألشراف األقارب زمامهم وباألشراف الطالبيين نقيبهم فتمضي عليهم  يتخصص بهذا الكالم دون غيره من أهل السالم

آذلك ساعتان زمانيتان أو ثالٌث ثم يسلم عليه من خلع عليه بقوص أو الشرقية أو الغربية أو اإلسكندرية ويشرفون بتقبيل 
نه منحنيًا على سيفه ويخاطبه مرة أو مرتين العتبة وإذا دعت حاجة الوزير إلى مخاطبة الخليفة في أمر قام من مكانه وقرب م

   . أو ثالثًا ثم يأمر الحاضرون باالنصراف فينصرفون ويكون آخرهم خروجًا الوزير بعد تقبيل يد الخليفة ورجله
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فإذا خرج إلى الدهليز الذي ترجل فيه رآب منه إلى داره وفي خدمته من حضر في خدمته إلى القصر ويدخل الخليفة إلى 
   . ع خواص األستاذين ثم يغلق باب المجلس ويرخى الستر إلى أن يحتاج إلى حضور موآب آخر فيكون األمر آذلكسكنه م

وهي ليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه إذا مضى النصف من جمادى االخرة حمل إلى القاضي من 
ري ليرآب بها في أول ليلة من شهر رجب فإذا آان أول ليلة حواصل الخليفة ستون شمعة زنة شمعة منها سدس قنطار بالمص

منه جلس الخليفة في منظرة عالية آانت عند باب الزمرد من أبواب القصر المتقدم ذآره وبين يديه شمع يوقد في العلو يتبين 
   . شخصه على إرتفاعه

خزانة الخليفة موقودًا ومن آل جانب ثالثون  ويرآب القاضي من داره بعد صالة المغرب وبين يديه الشمع المحمول إليه من
شمعة وبين الصفين مؤذنو الجوامع يعلنون بذآر اهللا تعالى ويدعون للخليفة والوزير بترتيب مقرر محفوظ ويحجبه ثالثة من 
 نواب الباب وعشرة من حجاب الخليفة خارجًا عن حجاب الحكم المستقرين وهم خمسة في زي األمراء وفي رآابه القراء

يقرأون القرآن والشهود وراءه على ترتيب جلوسهم بمجلس الحكم األقدم فاألقدم وحول آل منهم ثالث شمعات أو شمعتان أو 
شمعة واحدة إلى بين القصرين في جمع عظيم حتى يأتي باب الزمرد من أبواب القصر فيجلسون في رحبة تحت المنظرة التي 

وتشوف النتظار ظهور الخليفة فيفتح الخليفة إحدى طاقات المنظرة فيظهر منها  فيها الخليفة ويحضر بين يديه بسمٍت ووقار
رأسه ووجهه على رأسه عدة من خواص األستاذين من المحنكين وغيرهم فيفتح بعض األستاذين طاقًة أخرى فيخرج منها 

م بقاضي القضاة أوًال بنعوته وبصاحب الباب فيسل  " أمير المؤمنين يرد عليكم السالم   "   : رأسه ويده اليمنى ويشير بكمه قائًال
بعده آذلك وبالجماعة الباقية جملة من غير تعيين أحد ويستفتح قراء الحضرة بالقراءة وهم قيام في الصدر ظهورهم إلى حائط 

   . المنظرة ووجوههم للحاضرين

وينبه على فضيلة ذلك الشهر وأن ذلك  ثم يتقدم خطيب الجامع األنور وهو الذي بباب البحر فيخطب آما يخطب فوق المنبر
الرآوب عالمته ثم يختم آالمه بالدعاء للخليفة ثم يتقدم خطيب الجامع األزهر فيخطب آذلك ثم يتقدم خطيب جامع الحاآم 

فيخطب آذلك والقراء في خالل تلك الخطب يقرأون فإذا انتهت خطابة الخطباء أخرج األستاذ األول يده من تلك الطاقة فيرد 
لى الجماعة السالم ثم تغلق الطاقاتان وينفض الناس ثم يرآب القاضي والشهود إلى دار الوزير فيجلس لهم ليسلموا عليه ع

ويخطب الخطباء الثالثة عنده بأخف من مقام الخليفة ويدعون له ثم ينصرفون ويذهب القاضي والشهود صحبته إلى مصر 
فيصلي فيه ويخرج منه فيجد والي مصر في تلقيه فيمضي في خدمته ويمر  ووالي القاهرة في خدمته ويمر بجامع ابن طولون

على المشاهد فيتبرك بها ويمضي إلى الجامع العتيق ويدخل من باب الزيادة التي يحكم فيها فيصلي في الجامع رآعتين ويوقد 
ة وبسفله نحو مائة قنديل ثم يخرج له التنور الفضة الذي بالجامع وهو تنور عظيم حسن التكوين فيه نجو ألف وخمسمائة براق

من الجامع فإن آان ساآنًا بمصر استقر بها وإن آان وآذلك يرآب في ليلة الخامس عشر من رجب إال أنه بعد صالته في 
   . جامع مصر يتوجه إلى القرافة فيصلي في جامعها ثم يرآب في أول شعبان آذلك ثم في نصفه آذلك

لنبي صلى اهللا عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع األول وآان عادتهم فيه أن يعمل في الجلوس الثالث جلوسه في مولد ا
   . دار الفطرة عشرون قنطارًا من السكر الفائق حلوى من طرائف األصناف وتعبى في ثلثمائة صينية نحاس

اء الحضرة والخطباء والمتصدرين آقاضي القضاة وداعي الدعاة وقر  : فإذا آان ليلة ذلك المولد تفرق في أرباب الرسوم
بالجوامع بالقاهرة ومصر وقومه المشاهد وغيرهم ممن له اسم ثابت بالديوان ويجلس الخليفة في منظرة قريبة من األرض 

مقابل الدار القطبية المتقدمة الذآر وهي بالبيمارستان المنصوري اآلن ثم يرآب القاضي بعد العصر ومعه الشهود إلى الجامع 
ر ومعهم أرباب تفرقة الصواني المتقدمة الذآر فيجلسون في الجامع مقدار قراءة الختمة الكريمة وتسد الطريق تحت األزه

   . القصر من جهة السيوفيين وسويقة أمير الجيوش ويكنس ما بين ذلك ويرش بالماء رشًا ويرش تحت المنظرة بالرمل األصفر

رق لمنع المارة ثم يستدعي القاضي ومن معه فيحضرون ويترجلون على ويقف صاحب الباب ووالي القاهرة على رأس الط
القرب من المنظرة ويجتمعون تحتها وهم متشوفون النتظار ظهور الخليفة فيفتح إحدى طاقات المنظرة فيظهر منها وجهه ثم 

يخطب الخطباء آما تقدم في ليالي يخرج أحد االستاذين المحنكين يده ويشير بكمه بأن الخليفة يرد عليكم السالم ويقرأ القراء و
الوقود فإذا انتهت خطابة الخطباء أخرج األستاذ يده مشيرًا برد السالم آما تقدم ثم تغلق الطاقتان وينصرف الناس إلى بيوتهم 

   . وآذلك شأنهم في مولد علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه الخاص في أوقات معلومة عندهم من السنة
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ني رآوبه في المواآب الضرب الثا  

وهو على نوعين النوع األّول رآوبه في المواآب العظاموهي ستة مواآب الموآب األّول رآوب أّول العام وآان من 
شأنهم فيه أنه إذا آان العشر اآلخر من ذي الحجة من السنة وقع االهتمام بإخراج ما يحتاج إليه في المواآب من حواصل 

لسالح ما يحمله الّرآابية وغيرهم حول الخليفة آالّصماصم والّدبابيس والّلتوت وعمد الحديد الخليفة فيخرج من خزائن ا
  . والسيوف والّدرق والرماح واأللوية واألعالم

  . ومن خزانة التجمل برسم الوزير واألمراء وأرباب الخدم األلوية والقضب والعماريات وغير ذلك مما تقّدم ذآره

  . فرس مسّومة برسم رآوب الخليفة وما بجنبهومن اإلصطبالت مائة 

ويخرج من خزانة السروج مائة سرج بالذهب والفضة مرّصع بعضها بالجواهر بمراآب من ذهب وفي أعناق الخيل 
أطواق الذهب وقالئد العنبر وفي أرجل أآثرها خالخل الذهب والفضة مسطحة قيمة آل فرس وما عليها من العّدة ألف 

زير منها عشرة بعّدتها برسم رآوبه ورآوب أخّصائه وتسّلم إلى المناخات أغشية العماريات لتحمل على دينار يدفع للو
الجمال إلى غير ذلك من اآلالت المستعملة في المواآب مما تقّدم ذآره في الكالم على الخزائن ويبعث إلى أرباب الخدم 

  . من اإلصطبالت بخيول عادية ليرآبوها في الموآب

ان يوم التاسع والعشرين من ذي الحجة استدعى الخليفة الوزير من داره على الرسم المعتاد في اإلسراع فإذا عاد فإذا آ
صاحب الرسالة من استدعاء الوزير خرج الخليفة من مكانه راآبًا في القصر فينزل في السدّلى بدهليز باب الملك الذي 

يمن زمام القصر ومن جانبه األيسر صاحب بيت المال ويرآب فيه الشباك وعليه ستر من ظاهره فيقف من جانبه األ
الوزير من داره وبين يديه األمراء فإذا وصل إلى باب القصر ترّجل األمراء وهو راآب ويدخل من باب العيد وال يزال 

  . اربهراآبًا إلى أّول باب من الدهاليز الّطوال فينزل ويمشي فيها وحواليه حاشية ومن يراّبه من أوالده وأق

فإذا وصل إلى الشّباك وجد تحته آرسّيًا آبيرًا من حديد فيجلس عليه ورجاله تطأ األرض فإذا جلس رفع آلٌّ من زمام 
القصر وصاحب بيت المال الستر من جانبه فيرى الخليفة جالسًا على مرتبة عظيمة فيقف ويسلم ويخدم بيده في األرض 

  . فيجلس ثالث مّرات ثم يؤمر بالجلوس على آرسيه

ويستفتح القّراء بقراءة آيات الئقة بذلك المكان مقدار نصف ساعة ثم يسلم األمراء ويشرع في عرض خيول الخاص 
  . المقّدم ذآرها واحدًة إلى آخرها

  . فإذا تكمل عرضها قرأ القّراء ما يناسب ختم ذلك المجلس

ورجليه ثم ينصرف عنه فيرآب من مكان نزوله ويخرج  فإذا فرغوا أرخى الستر وقام الوزير فدخل عليه فقبل يديه
  . األمراء معه إلى خارج فيمضون معه إلى داره رآبانًا ومشاة على حسب مراتبهم

فإذا صلى الخليفة الظهر جلس لعرض خزانة الكسوة الخاص وتعيين ما يلبس في ذلك الموآب ولباسه فيه فيعين منديًال 
ع والجوهرة الثمينة وما معها من الجواهر المتقّدمة الذآر لشّد التاج وتشّد مظّلة تشبه تلك لشّد التاج وبدلًة من هذا النو

  . البذلة وتلف في منديل دبيقّي فال يكشفها إال حاملها عند رآوب الخليفة ثم يشّد لواءي الحمد المتقّدمي الذآر

قالم فال يصبح الصبح إال وهم بين القصرين فإذا آان أّول يوم من العام بّكر أرباب الّرتب من ذوي السيوف واأل
منتظرين رآوب الخليفة وهو يومئذ فضاء واسع خال من البناء ويبكر األمراء إلى دار الوزير ليرآبوا معه فيخرج من 

داره ويرآب إلى القصر من غير استدعاء وأمامه ما شّرفه به الخليفة من األلوية واألعالم واألمراء بين يديه رآبانًا 
مشاة وأوالده وأخوته قّدامه وآل منهم مرخى الذؤابة بال حنك وهو في هيئة عظيمة من الثياب الفاخرة والمنديل والحنكو

  . متقلدًا بالسيف الذهب

فإذا وصل إلى باب القصر ترجل األمراء ودخل راآبًا إلى محل نزوله بدهليز القصر المعروف بدهليز العمود فيترجل 
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الدهاليز حتى يصل إلى مقطع الوزارة بقاعة الذهب هو وأوالده وإخوته وخواص حاشيته ويجلس  هناك ويمشي في بقية
األمراء بالقاعة على دآك معدة لهم ويدخل فرس الخليفة إلى باب المجلس الذي هو فيه وعلى باب المجلس آرسي يرآب 

  . من عليه

فيكشفها مما هي ملفوفة فيه ويتسلمها بإعانة أربعة معدين  فإذا استوت الدابة إلى ذلك الكرسي أخرجت المظلة إلى حاملها
لخدمتها فيرآز في آلة من حديد تشبه القرن المصطحب مشدودة في رآاب حاملها األيمن بقوة ويمسك العمود بحاجز فوق

لدواة فيتسلمها يده ثم يخرج السيف فيتسلمه حامله فإذا تسلمه أرخى ذؤابته فال تزال مرخاة ما دام حامًال له ثم تخرج ا
حاملها ويجعلها قدامه بينه وبين السرج ثم يخرج الوزير عن المقطع وينضم إليه األمراء ويقفون إلى جانب فرس الخليفة 

ويرفع صاحب المجلس الستر فيخرج من آان عند الخليفة للخدمة من األستاذين ويخرج الخليفة في أثرهم في ثيابه 
تاج الشريف والدرة اليتيمة على جبهته وهو محنك مرخي الذؤابة مما يلي جانبه المختصة بذلك اليوم وعلى رأسه ال

األيسر متقلد بالسيف العربي وقضيب الملك بيده ويسلم على الوزير قوم مرتبون لذلك ثم على القاضي وعلى األمراء 
  . بعدهما ثم يخرج األمراء وبعدهم الوزير فيرآب ويقف قبالة باب القصر

  . ة راآبًا وفرسه ماشيٌة على بسط خشية أن تزلق على الرخام واألستاذون حولهويخرج الخليف

فإذا قارب الباب وظهر وجهه ضرب رجٌل ببوٍق لطيف معوج الرأس متخٍذ من الذهب يقال له الغريبة مخالف لصوت 
يسيرة بمقدار رآوب  األبواق فتضرب البوقات في المواآب وتنشر المظلة ويخرج الخليفة من باب القصر فيقف وقفًة

األستاذين المحنكين وغيرهم من أرباب الرتب الذين آانوا في الخدمة بالقاعة ثم يسير الخليفة في الموآب وصاحب 
المظلة على يساره وهو يحرص أال يزول ظلها عن الخليفة ثم يكتنف الخليفة مقدمو صبيان الرآاب اثنان منهم في 

فرس من الجانبين واثنان في رمابه من الجانبين أيضًا واأليمن منهما هو صاحب شكيمتي لجام فرسه واثنان في عنق ال
المقرعة الذي يناولها للخليفة ويتناولها منه وهو الذي يؤدي عن الخليفة مدة رآوبه األوامر والنواهي واللواءان المعروفان

شماله نحو ألف رجل مقلدو السيوف مشدودوبلواءي الحمد عن جانبه والمذبتان عند رأس فرس الخليفة والرآابية يمينه و
األوساط بالمناديل والسالح وهم من جانبي الخليفة آالجناحين المادين بينهما فرجة لوجه الفرس ليس فيها أحد وبالقرب 

  . من رأسها الصقلبيان الحامالن للمذبتين وهما مرفوعتان آالنخلتين

الط العسكر أمام الموآب وأدوان األمراء يلونهم وبعدهم أرباب القضب أجناد األمراء وأوالدهم وأخ  : وبترتيب الموآب
الفضة من األمراء ثم أرباب األطواق منهم ثم األستاذون المحنكون ثم أهل الوزير المتقدم ذآرهم ثم الحامالن للواءي 

تقدم ذآره بين عشرة إلى  الحمد من الجانبين ثم حامل الدواة وحامل السيف بعده وهما من الجانب األيسر وآل واحد ممن
عشرين من أصحابه ثم الخليفة بين الرآابية وهو سائر على تؤدٍة ورفٍق وفي أوائل العسكر ومتقدميه والي القاهرة ذاهبًا 

وعائدًا لسفح الطرقات وتسيير من يقف وفي وسط العسكر اسفهسالر يحث األجناد على الحرآة ويزجر المتزاحمين 
اهبًا وعائدًا يلقى صاحب الباب اسفهسالٌر واسفسهالر يلقى والي القاهرة وفي يد آل منهم والمعترضين في العسكر ذ

دبوس وخلف الخليفة جماعٌة من الرآابية لحفظ أعقابه ثم عشرة يحملون عشرة سيوٍف في خرائط ديباج أحمر وأصفر 
م الذآر ووراءه الوزير في هيئة يقال لها سيوف الدم برسم ضرب األعناق وبعدهم الحاملون للسالح الصغير المتقد

عظيمة وفي رآابه نحو خمسمائة رجل ممن يختاره لنفسه من أصحابه وقوم يقال لهم صبيان الزرد من أقوياء األجناد من
جانبيه بفرجة لطيفة أمامه دون فرجة الخليفة مجتهدًا أال يغيب الخليفة عن نظره وخلفه الطبول والصنوج والصفافير في 

دوي من أصواتها الدنيا ووراء ذلك حامل الرمح المقدم ذآره والدرقة المنسوبة إلى حمزة ثم رجال األساطيل عدة آثيرة ت
مشاًة ومعهم القسي العربية وتسمى قسي الرجل والرآاب ما يزيد على خمسمائة رجل ثم طوائف الرجال من المصامدة ثم

عد زمرٍة في عدة وافرة تزيد على أربعة آالف ثم أصحاب الرايات زمرة ب  : الريحانية والجيوشية ثم الفرنجية ثم الوزيرية
من اآلمرية والحافظية والحجرية الكبار والحجرية الصغار واألفضلية والجيوشية ثم   : والسبعين ثم طوائف العساآر

  . وهذا آله بعٌض من آل  : األتراك قال ابن الطوير

الذي خرج منه بين القصرين يسير بموآبة حتى يخرج من باب النصروإذا ترتب الموآب على ذلك سار من باب القصر 
ويصل إلى حوض آان هناك يعرف بعز الملك على القرب من باب النصر ثم ينعطف على يساره طالبًا باب الفتوح 

  . وربما عطف عند خروجه من باب النصر على يساره وسار بجانب السور حتى يأتي باب الفتوح فيدخل منه

آان فإنه يدخل منه ويسير الموآب حتى ينتهي بين القصرين فيقف العسكر هناك على ما آان عليه عند الرآاب  وآيفما
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  . ويترجل األمراء

  . فإذا انتهى الخليفة إلى الجامع األقمر وقف هناك في جماعته ويتفرج الموآب للوزير فيتحرك مسرعًا ليصير أمام الخليفة

كعة ظاهرة فيشير الخليفة بالسالم عليه إشارة خفيفة وهذه أعظم آرامة تصدر من الخليفة سبقهفإذا مر بالخليفة سكع له س
إلى باب القصر ودخل راآبًا على عادته واألمراء أمامه مشاٌة إلى الموضع الذي رآب منه بدهليز العمود المقدم ذآره 

  . فيترجل هناك ويقف هو واألمراء النتظار الخليفة

  . ليفة إلى باب القصر ترجل األستاذون المحنكون ودخل الخليفة القصر وهو راآب واألستاذون محدقون بهفإذا انتهى الخ

فإذا انتهى إلى الوزير مشى الوزير أمام وجه فرسه إلى الكرسي الذي رآب من عليه فيخدمه الوزير واألمراء 
  . وينصرفون ويدخل الخليفة إلى دوره

رجله رآب واألمراء بين يديه وأقاربه حواليه إلى خارج باب القصر فيرآب منهم من فإذا خرج الوزير إلى مكان ت
يستحق الرآوب ويمشي من يستحق المشي ويسيرون في خدمته إلى داره فيدخل راآبًا وينزل على آرسي فيخدمه 

ماآنهم فيجدون الجماعة وينصرفون وقد رأى الناس من حسن الموآب ما أبهجهم وراق خواطرهم ويتفرق الناس إلى أ
وهي دنانير رباعية ودراهم خفاف مدورة ويكون الخليفة قد أمر بضربها في العشر األخير   : الخليفة قد أرسل إليهم الغرة

من ذي الحجة برسم التفرقة في هذا اليوم لكل واحد من الوزير واألمراء وأرباب المراتب من حملة السيوف واألقالم قدٌر
ا على سبيل التبرك من الخليفة ويكتب إلى البالد واألعمال مخلقات بالبشائر برآوب أول العاممخصوص من ذلك فيقبلونه

  . آما يكتب بوفاء النيل ورآوب الميدان اآلن

الموآب الثاني رآوب أول شهر رمضان وهو قائم عند الشيعة مقام رؤية الهالل واألمر في العرض واللباس واآلالت 
والطرق المسلوآة على ما تقدم في أول العام من غير فرق ويكتب فيه المخلقات بالبشائر آما والرآوب والموآب وترتيبه

  . يكتب في أول العام

الموآب الثالث رآوبه في أيام الجمع الثالث من شهر رمضان وهي الجمعة الثانية والثالثة والرابعة وذلك أنه إذا رآب 
المال إلى الجامع بالفرش المختص بالخليفة محموًال على أيدي أآابر  إلى الجامع األنور بباب البحر بكر صاحب بيت

الفراشين ملفوفًا في العراضي الدبيقية فيفرش في المحراب ثالث طراحات إما شاميات وإما دبيقي أبيض منقوشة بالحمرة
سورة الفاتحة وسورة وتفرش واحدة فوق واحدة ويعلق ستران يمنًة ويسرًة في الستر األيمن مكتوب برقم حرير أحمر 

الجمعة وفي الستر األيسر سورة الفاتحة وسورة المنافقين آتابًة واضحة مضبوطة ويصعد قاضي القضاة المنبر وفي يده 
مدخنة لطيفة خيزران يحضرها إليه صاحب بين المال وفيها ند مثلث ال يشم مثله إال هناك فيبخر ذروة المنبر التي عليها 

من المظلة   : خليفة للخطابة ثالث دفعات ويرآب الخليفة في هيئة ما تقدم في أول العام وأول رمضانالقنا آالقبة لجلوس ال
  . واآلالت ولباسه فيه الثياب البياض غير المذهبة توقيرًا للصالة والمنديل والطيلسان المقورة

نوبًة بعد نوبٍة من حين رآوبه من وحول رآابه خارج الرآابية قراء الحضرة من الجانبين يرفعون أصواتهم بالقراءة 
القصر إلى حين دخوله قاعة الخطابة فيدخل من باب الخطابة فيجلس فيها وإن احتاج إلى تجديد وضوء فعل وتحفظ 

المقصورة من خارجها بترتيب أصحاب الباب واسفسالر وصبيان الخاص وغيرهم ممن يجري مجراهم من أولها إلى 
  . خروجه إلى المنبر آخرها وآذلك من داخلها من باب

السالم على أمير المؤمنين الشريف القاضي الخطيب ورحمه اهللا وبرآاته  "   : فإذا أذن للجمعة دخل إليه قاضي القضاة فقال
فيخرج ماشيًا وحواليه األستاذون المحنكون والوزير وراءه ومن يليهم من األمراء من صبيان   " الصالة يرحمك اهللا 
األسلحة حتى ينتهي إلى المنبر فيصعد حتى يصل إلى الذروة تحت القبة المبخرة والوزير على باب  الخاص وبأيديهم
  . المنبر ووجهه إليه

فإذا استوى جالسًا أشار الوزير بالصعود فيصعد إلى أن يصل إليه فيقبل يديه ورجليه بحيث يراه الناس ثم يزر عليه تلك 
للخليفة ويقف ضابطًا للمنبر فإن لم يكن وزيٌر صاحب سيف آان الذي يزر عليه  القبة وتصير آالهودج ثم ينزل مستقبًال
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قاضي القضاة ويقف صاحب الباب ضابطًا للمنبر فيخطب خطبة قصيرة من سفط يأتي إليه من ديوان اإلنشاء ويقرأ فيها 
وعلي بن بي طالب آرم اهللا وجهه آيًة من القرآن الكريم ثم يصلي فيها على أبيه وجده يعني النبي صلى اهللا عليه وسلم 

اللهم وأنا عبدك وابن عبديك ال  "   : ويعظ الناس وعظًا بليغًا قليل اللفظ ويذآر من يلف من آبائه حتى يصل إلى نفسه فيقول
 ويتوسل بدعوات فخمة تليق به ويدعو للوزير إن آان ثم وزيٌر وللجيوش بالنصر والتآللف  " أملك لنفسي ضرًا وال نفعًا 

فيطلع إليه من زر عليه  " اذآروا اهللا يذآرآم   " وللعساآر بالظفر وعلى الكافرين والمخالفين بالهالك والقهر ثم يختم بقوله 
فيفك ذلك التزرير عنه وينزل القهقري فيدخل المحراب ويقف على تلك الطراحات إمامًا والوزير وقاضي القضاة صفًا 

األمراء المطوقون وأرباب الرتب من أصحاب السيوف واألقالم والمؤذنون وقوٌف ومن ورائهما األستاذون المحنكون و
وظهورهم لحائط المقصورة والجامع مشحون بالعالم للصالة وراءه فيقرأ في الرآعة األولى ما هو مكتوب في الستر 

  . األيمن وفي الثانية ما في الستر األيسر

  . ع المؤذنون الناسفإذا سمع الخليفة سمع القاضي المؤذنين فيسم

فإذا فرغ خرج الناس ورآبوا أوًال فأوًال وعاد إلى القصر والوزير وراءه حتى يأتي إلى القصر والطبول والبوقات 
  . تضرب ذهابًا وإيابًا

فإذا آانت الجمعة الثالثة من الشهر رآب إلى الجامع األزهر آذلك وفعل آما فعل في الجمعة األولى ال يختلف في ذلك 
  . غير الجامع

فإذا آانت الجمعة الرابعة منه رآب إلى الجامع العتيق بمصر ويزين له أهل القاهرة من باب القصر إلى الجامع 
الطولوني ويزين له أهل مصر من الجامع الطولوني إلى الجامع العتيق وقد ندب الواليان بالبلدين من يحفظ الناس والزينة

لشارع األعظم بمصر يمشي في شارع واحد بين العمارة إلى الجامع العتيق بمصر ويرآب من باب القصر ويسير في ا
  . فيفعل آما فعل في الجمعين األولين من غير مخالفة

  . فإذا قضى الصالة عاد إلى القاهرة من طريقه تلك إلى أن يصل إلى قصره

  . اجد في طريقهوفي خالل ذلك آله ال يمر بمسجد إال أعطى أهله دينارًا على آثرة المس

فيقع االهتمام برآوبه في العشر األخير من  - الموآب الرابع رآوبه لصالة عيدي الفطر واألضحى أما عيد الفطر 
رمضان وتعبى أهبة المواآب على ما تقدم في أول العام وغيره وآان خارج باب النصر مصلى على ربوٍة وجميعها مبني

لى بابها وفي صدرها قبٌة آبيرة في صدرها محراب والمنبر إلى جانب القبة وسط بالحجر ولها سور دائر عليها وقلعة ع
  . المصلى مكشوفًا تحت السماء ارتفاعه ثالثون درجة وعرضه ثالثة أذرع وفي أعاله مصطبٌة

 فإذا آمل رمضان وهو عندهم ثالثون يومًا من غير نقص فإذا آان اليوم األول من شوال سار صاحب بيت المال إلى
المصلى خارج باب النصر وفرش الطراحات بمحراب المصلى آما تقدم في الجوامع في أيام الجمع ويعلق سترين يمنة 

ويسرة وفي األيمن الفاتحة وسبح باسم ربك األعلى وفي األيسر الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية ويرآز في جانبي 
وهما منشوران مرخيان ويوضع على ذروة المنبر طراحة  المصلى لواءين مشدودين على رمحين ملبسين بأنابيب الفضة

من شاميات أو دبيقي ويفرش باقية بستر من بياض على مقداره في تقاطيع درجة مضبوطة ال تتغير بالمشي وغيره 
ويجعل في أعاله لواءان مرموقان بالذهب يمنًة ويسرًة ثم سار الوزير من داره إلى قصر الخليفة على عادته المتقدمة 

من المظلة والتاج وغير ذلك من اآلالت ويكون   : لذآر ويرآب الخليفة بهيئة المواآب العظيمة على ما تقدم في أول العاما
لباسه في هذا اليوم الثياب البيض الموشحة المجومة وهي أجل لباسه ومظلته آذلك ويخرج من باب العيد على عادته في 

م من األمراء واألجناد والرآبان والمشاة تكون أآثر من غيره وينتظم القوم لهرآوب المواآب إال أن العساآر في هذا اليو
صفين من باب القصر إلى المصلى ويرآب الخليفة إلى المصلى فيدخل من شرقيها إلى مكان يستريح فيه دقيقًة ثم يخرج 

قاضي وراءه آما تقدم فيصلي محفوظًا بحاشيته آما في صالة الجمع المتقدمة الذآر فيصير إلى المحراب والوزير وال
صالة العيد بالتكبيرات المسنونة ويقرأ في الرآعة األولى ما في الستر الذي على يمينه وفي الثانية ما في الستر الذي على

  . يساره
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فإذا فرغ وسلم صعد المبر لخطابة العيد فإذا انتهى إلى ذروة المنبر جلس على تلك الطراحة بحيث يراه الناس ويقف 
سفل المنبر الوزير وقاضي القضاة وصاحب الباب واسفهسالر وصاحب السيف وصاحب الرسالة وزمام القصر أ

وصاحب دفتر المجلس وصاحب المظلة وزمام األشراف األقارب وصاحب بيت المال وحامل الرمح ونقيب األشراف 
  . الطالبين

جهه موازيًا رجليه فيقبلهما بحيث يراه الناس ثم يقوم ووجه الوزير إليه فيشير إليه فيصعد ويقرب وقوفه منه ويكون و
  . فيقف على يمنة الخليفة

فإذا وقف أشار إلى قاضي القضاة بالصعود يصعد إلى سابع درجة ثم يتطلع إليه منتظرًا ما يقول فيشير إليه فيخرج من 
وزير فيعلن بقراءة مضمونة ويقول بعد آمه درجًا قد أحضر إليه في أمسه من ديوان اإلنشاء بعد عرضه على الخليفة وال

ثبٌت بمن شرف بصعود المنبر الشريف في يوم آذا وهو عيد الفطر من سنة آذا من عند أمير المؤمنين صلوات   : البسملة
  . اهللا عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه األآرمين بعد صعود السيد األجل

من يشرفه الخليفة بصعود المنبر من أوالد الوزير ثم ذآر القاضي ولكنه  يذآر نعوت الوزير المقررة والدعاء له ثم ذآر
المملوك فالن بن فالن ونحو ذلك ثم الواقفين على باب المنبر ممن   : يكون هو القاريء للثبت فال يسعه ذآر نعوته فيقول

  . عرف مقامه في المنبر يمنًة ويسرًةتقدم ذآره بنعوتهم واحدًا واحدًا وآلما ذآر واحدًا استدعاه وطلع المنبر آل منهم ي

فإذا لم يبق أحد ممن أطلع إلى المنبر أشار الوزير إليهم فأخذ آل من هو في جانب بيده نصيبًا من اللواء الذي بجانبه 
 فيستتر الخليفة ويستترون وينادي في الناس باإلنصات فيخطب الخليفة خطبة بليغًة مناسبة لذلك المقام يقرؤها من السفط

  . الذي يحضر إليه مسطرًا من ديوان اإلنشاء آما جمع رمضان المتقدمة الذآر

فإذا فرغ من الخطبة ألقى آل من في يده شيٌء من اللواء خارج المنبر فينكشفون وينزلون القهقري أوًال بأول األقرب 
  . فاألقرب

ثم يرآب في هيئته التي أتى فيها إلى المصلى ويعود فإذا خال المنبر للخليفة هبط ودخل المكان الذي خرج منه فيلبث قليًال
  . في طريقه التي أتى منها

فإذا قرب من القصر تقدمه الوزير على العادة ثم يدخل من باب العيد الذي خرج منه فيجلس في الشباك الذي في اإليوان 
ن الخشكنان والبستندود وغير ذلك مما الكبير وقد مد منه إلى فسقية في وسط اإليوان مقدار عشرين قصبة سماٌط فيه م

يعمل في العيد مثل الجبل الشاهق آل قطعة ما بين ربع قنطار إلى رطل واحد فيأآل من يأآل وينقل من ينقل ال حجر 
عليه وال مانع دونه ثم يقوم من اإليوان فيرآب إلى قاعة الذهب فيجد سرير الملك قد نصب ووضع له مائدة من فضة 

السرير فيترجل عن السرير ويجلس على المائدة ويستدعى الوزير فيجلس معه ويجلس األمراء على  ومد السماط تحت
السماط وال يزال آذلك حتى يستهدم السماط قريب صالة الظهر ثم يقوم وينصرف الوزير إلى داره واألمراء في خدمته 

  . فيمد لهم سماطًا يأآلون منه وينصرفون

  . دخل ذي الحجة وقع االهتمام برآوبه فإنه إذا -وأما عيد األضحى 

فإذا آان يوم العيد رآب الخليفة على ما تقدم في عيد الفطر من الزي والترتيب والرآوب إلى المصلى ويكون لباس 
الخليفة فيه األحمر الموشح ومظلته آذلك ويخرج إلى المصلى خارج باب النصر ويخطب ثم يعود إلى القصر يخرج من 

باب القصر الذي آان مسامتًا لدار سعيد السعداء التي هي الخانقاه اآلن فيجد الوزير راآبًا على الباب  باب الفرج وهو
  . المذآور فيترجل الوزير ويمشي في خدمته إلى المنحر وهو خارج الباب المذآور

وقاضي القضاة واألستاذون  وآان إذا ذاك الفضاء واسعًا البناء فيه وهناك مصطبة مفروشة فيطلع عليها الخليفة والوزير
المحنكون وأآابر الدولة ويكون قد سبق إلى المنحر أحٌد وثالثون فصيًال ناقًة لألضحية وبيده حربة وقاضي القضاة ممسك
بأصل سنانها وتقدم إليه األضحية رأسًا رأسًا فيجعل القاضي السنان في نحر النحيرة ويطعن به الخليفة في لبتها فتخر بين

يأتي على الجميع ثم يسير رسوم األضحية إلى أرباب الرسوم المقررة وفي اليوم الثاني يساق إلى المنحر سبعٌة يديه حتى
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  . وعشرون راسًا ويرآب الخليفة فيفعل بها آذلك وفي اليوم الثالث يساق إليه ثالٌث وعشرون رأسًا فيفعل بها آذلك

القصر خلع على الوزير ثيابه الحمر التي آانت عليه يوم العيد ويشق  فإذا انقضى ذلك في اليوم الثالث وعاد الخليفة إلى
  . القاهرة بالشارع سالكًا إلى الخليج فيسير عليه حتى يدخل من باب القنطرة إلى دار الوزارة وبذلك انفصال العيد

ى وزن ربع درهم وباقي ثم أول نحيرة تنحر تقدد وتسير إلى داعي اليمن فيفرقها على المعتقدين من وزن نصف درهم إل
ذلك يفرق على أرباب الرسوم في أطباق للبرآة وأآثره يفرقه قاضي القضاة وداعي الدعاة على الطلبة بدار العدل 
  . والمتصدرين بجوامع القاهرة وفي اليوم األول يمد السماط بقاعة الذهب على ما تقدم في عيد الفطر من غير فرق

لمقياس عند وفاء النيل قد تقدم عند ذآر النيل في الكالم على الديار المصرية ابتداء زيادةالموآب الخامس رآوبه لتخليق ا
  . النيل ووفاؤه وانتهاؤه وذآر المناداة عليه على ما األمر مستقر عليه

زير ثم ينزل إال أنه في زمن هؤالء الخلفاء لم يكن ينادي عليه قبل الوفاء وإنما يؤخذ قاعة وتكتب به رقعٌة للخليفة والو
بديوان الرسائل في مسير معد له في الديوان ويستمر الحال على ذلك في آل يوم ترفع رقعة إلى ديوان اإلنشاء بالزيادة ال
يطلع عليها غير الخليفة والوزير وأمره مكتوم إلى أن يبقى من ذراع الوفاء وهو السادس عشر أصبٌع أو أصبعان فيؤمر 

تلك الليلة قراء الحضرة والمتصدرون بالجوامع بالقاهرة ومصر ومن يجري مجراهم لختم بأن يبيت في جامع المقياس 
  . القرآن لكريم في تلك الليلة هناك ويمد لهم السماط باألطعمة الفاخرة وتوقد عليهم الشموع إلى الصبح

اد إلى الخليفة فتحضر إليه بالقصر فإذا أصبح الصبح وأذن اهللا تعالى بوفاء النيل في تلك الليلة طلعت رقعة ابن أبي الرد
فيرآب الخليفة في هيئة عظيمة الثياب الفاخرة والموآب العظيم إال أنه ال يلبس التاج الذي فيه اليتيمة وال يخلي المضلة 
على رأسه في ذلك اليوم ويرآب الوزير وراءه في الجمع العظيم على ترتيب الموآب ويخرج من القصر شاقًا القاهرة 

زويلة فيخرج منه ويسلك الشارع إلى أن يجاوز البستان المعروف بعباس عند رأس صليبة بالقرب من الخانقاه  إلى باب
الشيخونية اآلن فيعطف سالكًا على الجامع الطولوني والجسر األعظم حتى يأتي مصر ويدخل من الصناعة وهي يومئذ 

لعبداني مؤزر بها ويخرج من بابها شاقًا مصر حتى يأتي في غاية العمارة وبها دهليٌز ممتد بمصاطب مفروشٍة بالحصر ا
المنظرة المعروفة برواق الملك على القرب من باب القنطرة فيدخلها من الباب المواجه له والوزير معه ماشيًا إلى المكان

ن القصر بيٌت مثمنالمعد له ويكون العشاري الخاص المعبر عنه اآلن بالحراقة واقفًا هناك بشاطيء النيل وقد حمل إليه م
من العاج واآلبنوس آل جانب منه ثالثة أذرع وطوله قامة رجل تام فيرآب بالعشاري المذآور وعليه قبة من خشب 
محكم الصنعة وهو وقبته ملبس صفائح الفضة المذهبة ثم يخرج الخليفة من دار الملك المذآور ومعه من االستاذين 

ة ثم يطلع خواص الخليفة إلى العشاري والوزير ومعه من خواصه اثنان أو ثالثة المحنكين من يختاره من ثالثة إلى أربع
ال غير فيجلس الوزير في رواٍق بظاهر البيت المذآور بفوانيس من خشب مخروط مدهونة مذهبٍة بستور مسدلة عليه 

ل إلى الفسقية التي فيها ويسير العشاري من باب المنظرة إلى باب المقياس العالي على الدرج فيطلع من العشاري ويدخ
المقياس والوزير واألستاذون المحنكون بين يديه فيصلي هو والوزير آل منهما رآعتين بمفرده ثم يؤتى بالزعفران 

والمسك فيديفة في إناء بيده بآلة معه ويتناوله صاحب بيت المال فيناوله البن أبي الرداد فيلقي نفسه في الفسقية بثيابه 
برجليه ويده اليسرى ويخلقه بيده اليمنى وقراء الحضرة من الجانب اآلخر يقرأون القرآن ثم يخرج  فيتعلق في العمود

على فوره راآبًا في العشاري المذآور ثم يعود إلى دار الملك ويرآب منها عائدًا إلى القاهرة وتارة ينحدر في العشاري 
  . إلى المقس ويتبعه الموآب فيسير من هناك إلى القاهرة

  . كون في البحر ذلك اليوم نحو ألف مرآب مشحونة بالناس للتفرج وإظهار الفرحوي

فإذا آان اليوم الثاني من التخليق أتى ابن أبي الرداد إلى اإليوان الكبير الذي فيه الشباك بالقصر فيجد خلعة مذهبة 
س الخلعة ويخرج من باب العيد المتقدم بطيلساٍن مقور ويدفع إليه خمسة أآياس في آل آيس خمسمائة درهم مهيأة له فيلب

ذآره في أبواب القصر وقد هييء له خمسة بغال على ظهورها األحمال المزينة بالحلي على ظهر آل منها راآب وببيده 
أحد األآياس الخمسة المتقدمة الذآر ظاهٌر في يده وأقاربه وبنو عمه يحجبونه وأصدقاؤه حوله وأمامه حمالن من 

انية واألبواق تضرب أمامه والطبل وراءه مثل األمراء فيشق بين القصرين وآلما مر على باب من أبوابالنقارات السلط
القصر يدخل منه الخليفة أو يخرج نزل فقبله ويخرج من باب زويلة في الشارع األعظم حتى يأتي مصر فيشق وسطها 

خلعته وما معه من األآياس فيأخذ من األآياس قدرًا ويمر بالجامع العتيق ويجاوزه إلى شاطئ النيل فيعدي إلى المقياس ب
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  . مقررًا له ويفرق باقي ذلك على أرباب الرسوم الجارية من قديم الزمان من بني عمه وغيرهم

الموآب السادس رآوبه لفتح الخليج وهو في اليوم الثالث أو الرابع من يوم التخليق المتقدم ذآره وليس آما في زماننا من 
وم التخليق وآان يقع االهتمام عندهم برآوب هذا اليوم من حين يأخذ النيل في الزيادة وتعمل في بيت المال فتحه في ي

من الغزالن والسباع والفيلة والزراريف عدة وافرة منها ما هو ملبس بالعنبر وما هو ملبس   : موائد من التماثيل المختلفة
عمل أشكال التفاح واألترج وغير ذلك وتخرج الخيمة العظيمة بالصندل مفسرة األعين واألعضاء بالذهب وآذلك ي

المعروفة بالقاتول المتقدمة الذآر فتنصب للخليفة في بر الخليج الغربي على حافته عند منظرة يقال لها السكرة على 
سرير الملك القرب من فم الخليج ويلف عمود الخيمة بديباج أحمر أو أبيض أو أصفر من أعاله إلى أسفله وينصب فيها 

مستندًا إليه ويغشى بقرقوبي وعرانيسه ذهٌب ظاهرة ويوضع عليه مرتبة عظيمة من الفرش للخليفة ويضرب ألرباب 
الرتب من األمراء بحجري هذه الخيمة خيٌم آثيرة على قدر مراتبهم في المقدار والقرب من خيمة الخليفة ثم يرآب 

لة وتوابعها من السيف والرمح واأللوية والدواة وسائر اآلالت ويزاد فيه الخليفة على عادته في المواآب العظيمة بالمظ
عشرة من الذهب وثالثون من الفضة يكون المنفرون بها رآبانًا والمنفرون باألبواق النحاس مشاًة ومن   : أربعون بوقًا

  . الطبول العظام عشرة طبول

في هيئة عظيمة ويرآب حينئذ إلى باب القصر الذي يخرج  فإذا آان يوم الرآوب حضر الوزير من دار الوزارة راآبًا
منه الخليفة ويخرج الخليفة من باب القصر راآبًا واألستاذون المحنكون مشاٌة حوله وعليه ثوب يسمى البدنة حريٌر مرقوٌم

المتقدم في  بذهب ال يلبسه غير ذلك اليوم والمظلة بنسبته فيرآب األستاذون المحنكون ويسير الموآب على الترتيب
رآوب أول العام سائرًا في الطريق التي ذهب فيها للتخليق حتى يأتي الجامع الطولوني ويكون قاضي القضاة وأعيان 

الشهود جلوسًا ببابه من هذه الجهة فيقف لهم الخليفة وقفًة لطيفًة ويسلم على القاضي فيتقدم القاضي ويقبل رجله التي من 
فرس الخليفة ويقفون بمقدار أربعة أذرع عن الخليفة فيسلم عليهم ثم يرآبون ويسير  جانبه ويأتي الشهود أمام وجه

الموآب حتى يأتي ساحل الخليج فيسير حتى يقارب الخليفة الخيمة فيتقدمه الوزير على العادة فيترجل على باب الخيمة 
المطوقون بعدهم ويوضع للوزير ويجلس على المرتبة الموضوعة له فوقه ويحيط به األستاذون المحنكون واألمراء 

آرسيه الجاري به العادة على ما تقدم في جلوسه في القصر فيجلس رجاله يحكان األرض ويقف أرباب الرتب صفين من
  . سرير الملك إلى باب الخيمة وقراء الحضرة يقرأون القرآن ساعة زمانية

للخدمة فيؤذن لهم فيتقدمون واحدًا بعد واحد على فإذا فرغوا من القراءة استأذن صاحب الباب على حضور الشعراء 
  . مقدار منازلهم المقررة لهم وينشد آل منهم ما وقع له نظمه مما يناسب الحال

فإذا فرغ أتى غيره وأنشد ما نظمه إلى أن يفرغ إنشادهم والحاضرون ينتقدون على آل شاعر ما يقوله ويحسنون منه ما 
  . حسن ويوهون منه ما وهى

ا انقضى هذا المجلس قام الخليفة عن السرير فرآب إلى المنظرة المعروفة بالكسرة بقرب الخيمة والوزير بين يديه فإذ
وقد فرشت بالفرش المعدة لها فيجلس الخليفة بمكان معد له منها ويجلس الوزير بمكان منها بمفرده ويجلس القاضي 

ذ من األستاذين المحنكين فيشير بفتح السد فيفتح بالمعاول وتضرب والشهود في الخيمة البيضاء الدبيقية فيطل منها أستا
الطبول واألبواق من البّرين وفي أثناء ذلك يصل السماط من القصر صحبة صاحب المائدة القائم مقام أستاذ دار الصحبة 

وريح المسك واألفاوية تفوح اآلن وعّدتها مائة شّدة في الطيافير الواسعة في القواوير الحرير وفوقها الطّراحات النفيسة 
منها فتوضع في خيمة وسيعة معدة لذلك ويحمل منها للوزير وأوالده ما جرت به عادتهم ثم لقاضي القضاة والشهود ثم 

على أنواع الموائد من التماثيل المقدمة الذآر خال القاضي والشهود فإنه اليكون في   : إلى األمراء على قدر مراتبهم
  . موائدهم تماثيل

الذهبي المختص   : فإذا اعتدل الماء في الخليج دخلت فيه العشاريات اللطاف ووراءها العشاريات الكبار وهي سبعة
بالخليفة وهو الذي يرآب فيه يوم التخليق والفضّي واألحمر واألصفر واألخضر والّالزوردّي والصقلّي وهو عشاري 

ليه وعليها الستورالدبيقي الملونة وفي أعناقها األهلة وقالئد العنبر أنشأه نجار من صقلية على اإلنشاء المعتاد فنسب إ
  . والخرز األزرق وتسير حتى ترسو على بر المنظرة التي فيها الخليفة

فإذا صلى الخليفة العصر رآب البسًا غير الثياب التي آانت عليه في أول النهار ومظلته مناسبة لثيابه التي لبسها وباقي 
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اله ويسير في البر الغربي من الخليج شاقًا للبساتين حتى يصل إلى باب القنطرة فيعطف على يمينه ويسيرالموآب على ح
  . إلى القصر والوزير تابعه على الرسم المعتاد فيدخل الخليفة قصره ويمر الوزير إلى داره على عادته في مثل ذلك اليوم

رآب من المنظرة المعروفة بالسكرة سار في بر الخليج الغربي على ماأنه إذا   : وذآر القاضي محي الدين بن عبد الظاهر
تقدم ذآره حتى يأتي بستان الدآة وقد علقت دهاليزه بالزينة فيدخله وحده ويسقي منه فرسه ثم يخرج حتى يقف على 

  . الرعنة المعروفة بخليج الدار ويدخل من باب القنطرة ويسير إلى قصره

م المواآب المختصرة في أثناء السنة وهي أربعة أيام أو خمسة فيما بين أول العام ورمضان وال النوع الثاني من مواآبه
  . تعدى ذلك يومي السبت والثالثاء

فإذا عزم على الرآوب في يوم من هذه األيام قدم تفرقة السالح على الرآابية على ما تقدم ذآره في أول العام وأآثر ما 
الوزير وراءه على أخصر من النظام المتقدم له في المواآب العظام وأقل جمعًا ولبسه فييكون رآوبه إلى مصر فيرآب 

هذه األيام الثياب المذهبة من البياض الملون ومنديٌل من نسبة ذلك مشدودة بشدة غير شدات غيره وذوائبه مرخاة تقرب 
خرج شاقًا القاهرة في الشارع األعظم حتى من جانبه األيسر وهو مقلد بالسيف العربي المجوهر بغير حنك وال مظلة وي

  . يجاوز الجامع الطولوني على المشاهد إلى الجامع العتيق

فإذا وصل إلى بابه وجد الخطيب قد وقف على مصطبة بجانبه فيها محراب مفروشٍة بحصير وعليها سجادة معلقة وفي 
الب آرم اهللا وجهه فيناوله المصحف من يده فيقبلهيده المصحف الكريم المنسوب خطه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي ط

  . ويتبرك به ويأمر له بعطاء يفرق على أهل الجامع

الضرب الثالث من هيئة الخليفة هيئته في قصوره   

آان له ثياب يلبسها في الدور أآمامها على النصف من أآمام ثيابه التي يلبسها في المواآب وآان من   : قال ابن الطوير
نه أنه ال ينصرف من مكان إلى مكان في القصر في ليل أو نهار إال هو راآب وال يقتصر في القصر على رآوب شأ

الخيل بل يرآب البغال والحمير واإلناث لما تدعوه الضرورة إليه من الجواز في السراديب القصيرة والطلوع على 
شد ما يحتاج إلى رآوبه من البغال والحمير وفي آل  الزالقات إلى أعلى المناظر والمساآن وله في الليل نسوة برسم

محلة من محالت القصر فسقيٌة مملوءة بالماء خفيًة من حدوث حريق في الليل ويبيت خارج القصر في آل ليلة خمسون 
  . فارسًا للحراسة

وغيرهم ووقف على باب  فإذا أذن بالعشاء اآلخرة داخل قاعة الذهب وصلى اإلمام الراتب فيها بالمقيمين من األستاذين
فإذا علم بفراغ الصالة تضرب البوقية من الطبول والبوقات  - مقام أمير جاندرا اآلن  - القصر أميٌر يقال له سنان الدولة 

أمير المؤمنين يرد على سنان   "   : وتوابعها على طريق مستحسنة ساعًة زمانية ثم يخرج أستاذ برسم هذه الخدمة فيقول
فيغرز سنان الدولة حربًة على الباب ثم يرفعها بيده فإذا رفعها أغلق الباب ودار حول حول القصر سبع   " الدولة السالم 

  . دورات

فإذا انتهى ذلك جعل على الباب البّواقين والفّراشين وأوى المؤّذنون إلى خزائن لهم هناك وترمى السلسة عند المضيق 
اّر من ذلك المكان إلى أن تضرب البوقية سحرًا قرب الفجر فترفع السلسلة آخر بين القصرين عند السيوفيين فينقطع الم

  . ويجوز الناس من هناك

الجملة السادسة في اهتمامهم باألساطيل وحفظ الثغور واعتنائهم بأمر الجهاد وسيرهم في رعاياهم واستمالة قلوب 
الجهاد فكان ذلك من أهم أمورهم وأجّل ما وقع االعتناء واعتناؤهم بأمر  - مخالفيهم أما اهتمامهم باألساطيل وحفظ الثغور

  . به عندهم

وآانت اساطيلهم مرتبة بجميع بالدهم الساحلية آاإلسكندرية ودمياط من الديار المصرية وعسقالن وعّكا وصور وغيرها
لى خمسة آالف مقاتل مدونةمن سواحل الشام حين آانت بأيديهم قبل أن يغلبهم عليها الفرنج وآانت جريدة قّوادهم تزيد ع

وجوامكهم في آل شهر من عشرين دينارًا إلى خمسة عشر دينارًا إلى عشرة إلى ثمانية إلى دينارين وعلى األسطول 
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أميٌر آبيٌر من أعيان األمراء وأقوالهم جأشًا وآان أسطولهم يومئذ يزيد على خمسة وسبعين شينّيًا وعشر مسطحات 
  . ب متواصلة بالصناعة ال تنقطعوعشر حماالت وعمارة المراآ

فإذا أراد الخليفة تجهيزها للغزو جلس للنفقة بنفسه حتى يكملها ثم يخرج مع الوزير إلى ساحل النيل بالمقسم فيجلس في 
منظرٍة آانت بجامع باب البحر والوزير معه للموادعة ويأتي القّواد بالمراآب إلى تحت المنظرة وهي مزينة باألسلحة 

يقات واللعب منصوبة في بعضها فتسّير بالمجاديف ذهابًا وعودًا آما يفعل حالة القتال ثم يحضر إلى بين يدي والمنجن
الخليفة المقّدم والرّيس فيوصيهما ويدعو لهما بالسالمة وتنحدر المراآب إلى دمياط وتخرج إلى البحر الملح فيكون لها في

  . بالد العدّو الّصيت والّسمعة

مرآبًا اصطفى الخليفة لنفسه السبي الذي فيه من رجال أو نساء أو أطفال وآذلك السالح وما عدا ذلك يكون فإذا غنموا 
  . للغانمين ال يساهمون فيه

وآان لهم أيضًا أسطول بعيذاب يتلّقى به الكارم فيما بين عيذاب وسواآن وما حولها خوفًا على مراآب الكارم من قوم 
هناك يعترضون المراآب فيحميهم األسطول منهم وآان عّدة هذا األسطول خمسة مراآب ثم آانوا بجزائر بحر القلزم 

صارت إلى ثالث وآان والي قوص هو المتوّلي ألمر هذا األسطول وربما تواله أمير من الباب ويحمل إليه من خزائن 
  . السالح ما يكفيه

اإلقبال على من يفد عليهم من أهل األقاليم جّل أو دّق واستمالة قلوب مخالفيهم فكان لهم  - وأما سيرهم في رعيتهم 
ويقابلون آل أحد بما يليق به من اإلآرام ويعوضون أرباب الهدايا بأضعافها وآانوا يتألفون أهل السنة والجماعة 

على ويمكنونهم من إظهار شعائرهم على اختالف مذاهبهم وال يمنعون من إقامة صالة التراويح في الجوامع والمساجد 
مخالفة معتقدهم في ذلك بذآر الصحابة رضوان اهللا عليهم ومذاهب مالك والشافعي وأحمد ظاهرة الشعار في مملكتهم 

بخالف مذهب أبي حنيفة ويراعون مذهب مالك و من سألهم الحكم به أجابوه وآان من شأن الخليفة أنه ال يكتب في 
طب أحدًا في مكاتبته إال بالكاف حتى الوزير صاحب السيف وإنما وال يخا  " الحمد هللا رب العالمين   " عالمته إال 

المكاتبات عن الوزير هي التي تتفاوت مراتبها وال يخاطب عنهم أحٌد إال بنعت مقرر له ودعاء معروف به ويراعون من 
  . يموت في خدمتهم في عقبة وإن آان له مرتب نقلوه إلى ذريته من رجال أو نساء

فقد تقدم أن ديوان  -رباب الخدم بدولتهم وما يتصل بذلك من الطعمة أما إجراء األرزاق والعطاء الجملة السابعة أل
قسم يختص بالعرض وتحلية األجناد وشيات دوابهم وقسم يختص بضبط إقطاعات   : الجيوش آان عندهم على ثالثة أقسام

  . راية ولكل من الثالثة آتاٌب يختصون بخدمتهاألجناد وقسم يختص بمعرفة ما لكل مرتزق في الدولة من راتب وجار وج

فيه راتب  -األول   : والقسم الثالث هو المقصود هنا وآان راتبهم فيه بالدنانير الجيشية وآان يشتمل على ثمانية أقسام
  . الوزير وأوالده وحاشيته

ينار إلى مائتي دينار ولم يقرر لولد فراتب الوزير في آل شهر خمسة آالف دينار ومن يليه من ولد أو أخ من ثلثمائة د
وزير خمسمائة دينار سوى الكامل بن شاور ثم حواشيه من خمسمائة دينار إلى أربعمائة دينار إلى ثلثمائة دينار خارجًا 

  . عن اإلقطاعات

  . فيه حواشي الخليفة - الثاني 

  . فأولهم األستاذون المحنكون على رتبهم

مال وحامل الرسالة وصاحب الدفتر وشاد التاج وزمام األشراف األقارب وصاحب المجلسفزمام القصر وصاحب بيت ال
  . لكل واحد منهم في الشهر مائة دينار ثم من دونهم من تسعين دينارًا إلى عشرة دنانير على تفاوت الرتب

ء المقيمين بالقصر لكل واحد وفي هذا طبيبا الخاص ولكل واحد منهما في الشهر خمسون دينارًا ولمن دونهما من األطبا
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  . عشرة دنانير

  . فيه أرباب الرتب بحضرة الخليفة -الثالث 

وهو المعبر عنه اآلن بكاتب السر وله في الشهر مائة وخمسون دينارًا ولكل واحد من  -فأول مسطور فيه آاتب الدست 
حب الباب وله مائة وعشرون دينارًا ثم حامل السيف آتابه ثالثون دينارًا ثم الموقع بالقلم الدقيق وله مائة دينار ثم صا

وحامل الرمح ولكل منهما سبعون دينارًا وبقية األزمة على العساآر والسودان من خمسين دينارًا إلى أربعين دينارًا إلى 
  . ثالثين

ل منهم عشرون دينارًا فيه قاضي القضاة وله في الشهر مائة دينار وداعي الدعاة وله مثله وقراء الحضرة ولك -الرابع 
  . إلى خمسة عشر دينارًا إلى عشرة

  . فيه أرباب الدواوين ومن يجري مجراهم -الخامس 

فأولهم متولي ديوان النظر وله في الشهر سبعون دينارًا ثم متولي ديوان التحقيق وله خمسون دينارًا ثم متولي ديوان 
وش وله أربعون دينارًا ثم صاحب دفتر المجلس وله خمسة وثالثون المجلس وله أربعون دينارًا ثم متولي ديوان الجي

  . دينارًا ثم الموقع بالقلم الجليل القائم مقام آاتب الدرج اآلن وله ثالثون دينارًا

  . ولكل معين عشرة دنانير إلى سبعة إلى خمسة

دينارًا وللحماة باألهراء والمناخات فيه المستخدمون بالقاهرة ومصر في خدمة واليهما ولكل واحد منهما  -السادس 
  . والجوالي والبساتين واألمالك وغيرها لكل منهم ما يقوم به من عشرين دينارًا إلى خمسة عشر إلى عشرة إلى خمسة

فيه عدة الفراشين برسم خدمة الخليفة والقصور وتنظيفها خارجًا وداخًال ونصب الستائر المحتاج إليها والمناظر  -السابع 
خارجة عن القصر ولكل منهم في الشهر ثالثون دينارًا فما حولها ثم من يليهم من الرشاشين داخل القصر وخارجه وهمال

  . نحو ثلثمائة رجل ولكل منهم من عشر دنانير إلى خمسة

ًا إلى عشرة فيه الرآابية ومقدموهم ولكل من مقدميهم في الشهر خمسون دينارًا وللرآايبية من خمسة عشر دينار -الثامن 
  . إلى خمسة

فإن  - الضرب األول األسمطة التي تمد في شهر رمضان والعيدين أما شهر رمضان   : فعلى ضربين -وأما الطعمة 
الخليفة آان يرتب بقاعة الذهب بالقصر سماطًا في آل ليلة استقبال الرابع منه وإلى آخر السادس والعشرين منه ويستدعي

يلة بالنوبة يحضر منهم في آل ليلة قوٌم آي ال يحرمهم اإلفطار في بيوتهم طول الشهر وال األمراء لحضوره في آل ل
يكلف قاضي القضاة الحضور سوى ليالي الجمع توقيرًا له وال يحضر الخليفة هذا السماط ويحضر الوزير فيجلس على 

احب رأ س السماط فإن غاب قام ولده أو أخوة مقامه فإن لم يحضرة أحٌد منهم آان ص

  . الباب عوضه

وآان هذا السماط من أعظم األسمطة وأحسنها ويمد من صدر القاعة إلى مقدار ثلثيها بأصناف المأآوالت واألطعمة 
الفاخرة ويخرجون من هناك بعد العشاء اآلخرة بساعة أو ساعتين ويفرق فضل السماط آل ليلة ويتهاداه أرباب الرسوم 

ضر الوزير بعث الخليفة إليه من طعامه الذي يأآل منه تشريفًا له وربما خصه بشيء حتى يصل إلى أآثر الناس وإذا ح
  . من سحوره

فإنه يمد في عيد الفطر وعيد األضحى تحت سرير الملك بقاعة الذهب المذآورة أمام المجلس الذي  - وأما سماط العيدين 
مائدة من فضة تعرف بالمدورة وعليها من األواني يجلس فيه الخليفة الجلوس العام أيام المواآب وتنصب على الكرسي 

الذهبيات والصيني الحاوية لألطعمة الفاخرة ما ال يليق إال بالملوك وينصب السماط العام تحت السرير من خشب مدهون 
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في طول القاعة في عرض عشرة أذرع وتفرش فوقه األزهار المشمومة ويرص الخبز على جوانبه آل شابورة ثالثة 
ن نقي الدقيق ويعمر داخل السماط على طوله بأحد وعشرين طبقًا عظامًا في آل طبق أحد وعشرون خروفًا منأرطال م

الشوي وفي آل واحد منهما ثلثمائة وخمسون طيرًا من الدجاج والفراريج وأفراخ الحمام ويعبى مستطيًال في العلو حتى 
على اختالف ألوانها ويسد خلل تلك األطباق على السماط  يكون آقامة الرجل الطويل ويسور بتشاريح الحلواء اليابسة

نحٌو من خمسمائة صحن من الصحون الخزفية المترعة باأللوان الفائقة وفي آل منها سبع دجاجات من الحلواء المائعة 
كل واألطعمة الفاخرة ويعمل بدار الفطرة اآلتي ذآرها قصران من حلوى زنة آل منها سبعة عشر قنطارًا في أحسن ش

  . عليها صور الحيوان المختلفة ويحمالن إلى القاعة فيوضعان في طرفي السماط

ويأتي الخليفة راآبًا فيترجل على السرير الذي قد نصبت عليه المائدة الفضة ويجلس على المائدة وعلى رأسه أربعة من 
رب من باب السرير ويشير إلى األمراء آبار األستاذين المحنكين ثم يستدعي الوزير وحده فيطلع ويجلس على يمينه بالق

المطوقين فمن دونهم من األمراء فيجلسون على السماط على قدر مراتبهم فيأآلون وقراء الحضرة في خالل ذلك يقرأون 
القرآن ويبقى السماط ممدودًا إلى قريب منت صالة الظهر حتى يستهلك جميع ما عليه أآًال وحمًال وتفرقًة على أرباب 

  . الرسوم
 

 الضرب الثاني فيما آان يعمل بدار الفطرة 

آانت ألف حملة دقيق وأربعمائة قنطر   : وقد ذآر ابن عبد الظاهر أصنافها فقال . في عيد الفطر وآان لهم بها االهتمام العظيم
دبين سمسم سكر وستة قناطير فستق وأربعمائة وثالثين إردب زبيب وخمسة عشر قنطارًا عسل نحل وثالثة قناطير خل وإر

وإردبين أنيسون وخمسين رطًال ماء ورد وخمس نوافج مسك وآافور قديم عشرة مثاقيل وزعفران مطحون مائة وخمسون 
   . درهمًا وزيت برسم الوقود ثالثون قنطارًا

   . في أصناف أخرى يطول ذآرها

الطوافير على أصحاب الرسوم خارجًا عمن ويندب لها مائة صانع من الحالويين ومائة فراش برسم تفرقة   : قال ابن الطوير
هو مرتب فيها ويحضرها الخليفة والوزير معه فيجلس الخليفة على سريره فيها ويجلس الوزير على آرسي له في النصف 
األخير من رمضان وصار ما لها من السمتعمالت آالجبال الرواسي فتفرق الحلووى من ربع قنطار إلى عشرة أرطال إلى 

لخشكنان من مائة حبة إلى خمس وسبعين حبة إلى ثالث وثالين إلى خمس وعشرين إلى عشرين ويفرق على رطل واحد وا
السودان على يد مقدمهم باألفراد من تسعة أفراد إلى سبعة إلى خمسة إلى ثالثة آل طائفة على مقدارها بسماط يوم الفطر ما 

   . يمد في اإليوان الكبير قبل مد سماط الطعام بقاعة الذهب

وقد وقع في آالم ابن طوير خلٌف في وقته فذآر في موضع من آتابه أن ذلك يكون قبل رآوب الخليفة لصالة العيد وذآر في 
   . موضع آخر أن ذلك يكون بعد حضوره من الصالة

لقضاة الطرف الثامن في جلوس الوزير للمظالم إذا آان صاحب سيف وترتيب جلوسه يجلس الوزير في صدر المكان وقاض ا
مقابله وعن جانبيه شاهدان من المعتبرين وآاتب الوزير بالقلم الدقيق ويليه صاحب ديوان المال وبين يده صاحب الباب 

   . وذلك يومان في االسبوع . واسفهسالٌر وبين أيديهما النواب والحجاب على طبقاتهم

على المملكة بقصيدة وصف فيها مملكتهم وعد  وقد رثاهم عمارة اليمني بعد انقراضهم واستيالء صالح الدين بن أيوب
رميت يا دهر آف المجد بالشلل وجيده بعد حسن الحلي بالعطل سعيت في   : مواآبهم وحكى مكارمهم وجلى محاسنهم وهي

منهج الرأي العثور فإن قدرت من عثرات الدهر فاستقل جدعت مارنك األقنى فأنفك ال ينفك ما بين أمر الشين والخجل هدمت 
قاعدة المعروف عن عجل شقيت مهًال أما تمشي على مهل لهفي ولهف بني اآلمال قاطبًة على فجيعتها في أآرم الدول قدمت ق

مصر فأولتني خالئفها من المكارم ما أربى على أملي قوٌم عرفت لهم آسب األلوف ومن آمالها أنها جاءت ولم أسل وآنت 
على الكفل ونلت من عظماء الجيش تكرمًة وخلًة حرست من عارض  منت وزراء الدست حيث سما رأس الحصان بهاديه

واهللا ما التحمت فيكم جروحي وال قرحي بمندمل ماذا ترى اإلفرنج فاعلًة في نسل آل أمير المؤمنين علي   : الخلل وقل ألهليهما
جدآم محمٌد وأبوآم خير منتعل هل آان في األمر شيٌء غير قسمة ما ملكتمو بين حكم السبي والنفل وقد حصلتم عليها واسم 
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مررت بالقصر واألرآان خاليٌة من الوفود وآانت قبلة القبل فملت عنها بوجٍه خوف منتقٍد من األعادي ووجه الود لم يمل 
أسبلت من أسفي دمعي غداة خلت رحابكم وغدت مهجورة السبل أبكي على مأثراٍت من مكارم حال الزمان عليها وهي لم تحل 

آانت أنس وافدآم واليوم أوحش من رسم ومن طلل وفطرة الصوم إذ أضحت مكارمكم تشكو من الدهر حيفًا غير  دار الضيافة
 محتمل وآسوة الناس في 

الفصلين قد درست ورث منها جديٌد عندهم وبلي وموسٌم آان في يوم الخليج لكم يأتي تجملكم فيه على الجمل وما حملتم قرى 
على األآتاف والعجل وما خصصتم ببر أهل مملكٍة حتى عممتم به األقصى من الملل آانت  األضياف من سعة األط باق إال

رواتبكم لوافدين وللض يف المقيم والطاري من الرسل ثم الطراز بتنيس الذي عظمت منه الصالت ألهل األرض والدول 
ال   ! منكم وأضحت بكم محلولة العقل واهللا وللجوامع من أخماسكم نعٌم ممن تصدر في علم وفي عمل وربما عادت الدنيا فمعلقها

فاز يوم الحشر مبغضكم وال نجا من عذاب النار غير ولي وال سقي الماء من حر ومن ظمٍأ من آف خير البرايا خاتم الرسل 
عمل  وال رأى جنة اهللا التي خلقت من خان عهد اإلمام العاضد بن علي أئمتى وهداتي والذخيرة لي إذا ارتهنت بما قدمت من

  : واهللا لم نوفهم في المدح حقهم ألن فضلهم آالوابل الهطل ولو تضاعفت األقوال واستبقت ما آنت فيهم بحمد اهللا بالخجل قلت
وعمارة هذا لم يكن على معتقد الشيعة بل آان فقيهًا شافعيًا قدم مصر برسالة عن القاسم بن هاشم بن أبي فليتة أمير مكة إلى 

في سنة خمسين وخمسمائة في وزارة الصالح طالئع بن رزيك فأحسنوا له وبالغوا في بره فأقام عندهم الفائز أحد خلفائهم 
   . وتألف بهم وأتى فيهم من المدح بما بهر العقول

ولم يزل مواليًا لهم حتى زالت دولتهم واستولى السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب رحمه اهللا فرثاهم بهذه القصيدة فكانت 
   . باب حتفه فصلب فيمن صلب بين القصرين من أتباع الدولة الفاطميةآخر أس

الحالة الثالثة من أحوال المملكة ما عليه ترتيب المملكة من ابتداء الدولة األيوبية و إلى زماننا واعلم أن الدولة األيوبية لما 
ترتيب المملكة وغيرت غالب معالمها وجرت طرأت على الدولة الفاطمية وخلفتها في الديار المصرية خالفتها في آثير من 

على ما آانت عليه الدولة األتابكية عماد الدين زنكي بالموصل ثم ولده الملك العادل نور الدين محمود بالشام وما معه وآان 
من شأنهم أنهم يلبسون الكلوتات الصفر على رؤوسهم مكشوفة بغير عمائم وذوائب شعورهم مرخاة تحتها سواء في ذلك 
أنه آان   : المماليك واألمراء وغيرهم حتى يحكى عن الملك المعظم عيسى بن العادل أبي بكر صاحب دمشق في اطراح التكلف

يلبس الكلوتة الصفراء بال شاش ويخترق األسواق من غير أن يطرق بين يديه آغيره من الملوك وآان سيف الدين غازي بن 
أحدث حمل السنجق على رأسه فتبعه الملوك على ذلك وألزم األجناد أن يشدوا  عماد الدين زنكي حين ملك الموصل بعد أبيه

   . السيوف في أوساطهم ويجعلوا الدبابيس تحت رآبهم عند الرآوب آما حكاه السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه

المنهج أو ما قاربه وجاءت الدولة فلما ملك السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب رحمه اهللا الديار المصرية جرى على هذا 
الترآية وقد تنقحت المملكة وترتبت فأخذت في الزيادة في تحسين الترتيب وتنضيد الملك وقيام أبهته ونقلت عن آل مملكة 
أحسن ما فيها فسلكت سبيله ونسجت على منواله حتى تهذبت وترتبت أحسن ترتيب وفاقت سائر الممالك وفخر ملكها على 

   . كسائر الملو

ولم يزل السلطان والجند يلبسون الكلوتة الصفراء بغير عمامة إلى أن ولي السلطان الملك األشرف خليل بن السلطان الملك 
الناصر محمد بن قالوون السلطنة فأحدث الشاش عليها فجاءت في نهاية من الحسن وصاروا يلبسونها فوق الذوائب الشعر 

 إلى أن حج السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون في سلطنته الثالثة فحلق رأسه وحلق المرخاة على ما آان عليه األمر أوًال
   . الناس رؤوسهم واستداموا حلق رؤوسهم وترآت ذوائب الشعر إلى اآلن

   . ويتعلق القول من ذلك بعشرة مقاصد
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 المقصد األول في ذآر رسوم الملك وآالته   

   . سرير الملك ويقال له تخت الملك  : ملوك أو أآثرهم وبعضها خاص بهذه المملكة منهاوهو أنواع آثيرة بعضها عام في ال

وهو من األمور العامة للملوك وقد تقدم أن أول من اتخذ مرتبة للجلوس عليها في اإلسالم معاوية رضي اهللا عنه حين بدن ثم 
ة آانت أسرة خلفاء بني العباس ببغداد يبلغ علوها نحو تنافس الخلفاء و الملوك بعده في اإلسالم في ذلك حتى اتخذوا األسر

   . سبعة أذرع

وهو في هذه المملكة منبر من رخام بصدر إيوان السلطان الذي يجلس فيه على هيئة منابر الجوامع إال إنه مستند إلى الحائط 
ام يجلس على آرسي من خشب وهذا المنبر يجلس عليه السلطان في يوم مهم آقدوم رسل عليه ونحو ذلك وفي سائر األي

المقصورة   : مغشى بالحرير إذا أرخى رجليه آادتا أن تلحقا األرض وفي داخل قصوره يجلس على آرسي صغير من ومنها
   . للصالة في الجامع

تمييزًا  وقد تقدم في الكالم على ترتيب الخالفة أن أول من اتخذها في اإلسالم معاوية وقد صارت سنًة لملوك اإلسالم بعد ذلك
للسلطان عن غيره من الرعية وهي في هذه المملكة مقصورٌة بجامع قلعة الجبل على القرب من المنبر متخذٌة من شباك حديد 

   . محكمة الصنعة يصلي فيها السلطان ومن معه من أخصاء خاصكيته يوم الجمعة

خذة من الحرير أو الذهب بلون مخالف للون القماش نقش اسم السلطان على ما ينسج و يرقم من الكسوة و الطرز المت  : ومنها
من السلطان أو من يشرفه بلبسها عند والية   : أو الطرز لتصير الثياب والطرز السلطانية مميزة عن غيرها تنويها بقدر البسها

   . وظيفة أو إنعام أو غير ذلك

بني أمية وبني العباس حين آانت   : ت خلفاء الدولتينولذلك داٌر مفردة بعمله باإلسكندرية تعرف بدار الطراز وعلى ذلك آان
   . الخالفة قائمة

   . الغاشية  : ومنها

وهي غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب تحمل بين يديه عند الرآوب في 
ًا لها على يديه يلفتها يمينًا و شماًال وهي من خواص المواآب الحفلة آالميادين و األعياد ونحوها يحملها الرآاب دارية رافع

   . هذه المملكة

   . المظلة  : ومنها

ويعبر عنها بالجتر بجيم مكسورة قد تبدل شينًا معجمة وتاء مثناه فوق وهي قبٌة من حرير أصفر مزرآش بالذهب على أعالها 
   . طائٌر من فضة مطلية بالذهب تحمل على رأسه من العيدين

   . من بقايا الدولة الفاطمية وقد تقدم الكالم عليها مبسوطًا في الكالم على ترتيب مملكتهم وهي

   . الرقبة  : ومنها

وهي رقبة من أطلس أصفر مزرآشة بالذهب بحيث ال يرى األطلس لتراآم الذهب عليها تجعل على رقبة الفرس في العيدين 
   . وهي من خواص هذه المملكة و الميادين من تحت أذني الفرس إلى نهاية عرفه

الجفتة وهما اثنان من أوشاقية إصطبله قريبان في السن عليهما قباءان أصفران من حرير بطراز من زرآش وعلى   : ومنها
رأسيهما قبعتان من زرآش وتحتهما فرسان أشهبان برقبتين و عدة نظير ما السلطان راآب به آأنهما معدان ألن يرآبهما 

   . في أوقات مخصوصة آالرآوب للعب الكرة في الميدان الكبير ونحو ذلك وهما من خواص هذه المملكة يرآبان أمامه
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   . األعالم  : ومنها

وهي عدة رايات منها راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب عليها ألقاب السلطان واسمه وتسمى العصابة وراية 
   . ورايات صفر صغار تسمى السناجق عظيمة في رأسها خصلة من الشعر تسمى الحاليش

   . زنكي وهو أخو السلطان نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشأم

   . الطبلخاناه  : ومنها

وهي طبول متعددة معها أبواق و زمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص تدق في آل ليلة بالقلعة بعد صالة المغرب 
   . وهي من آالت العامة لجميع الملوكوتكون صحبة الطلب في األسفار والحروب 

ويقال إن اإلسكندر آان معه أربعون حمًال طبلخاناه وقد آتب أرسطو في آتاب السياسة الذي آتبه لإلسكندر أن السر في ذلك 
   . إرهاب العدو في الحرب

قوية الجأش آما تنفعل اإلبل والذي ذهب إليه بعض المحققين أن السر في ذلك أن في أصواتها تهييجًا للنفس عند الحرب وت
   . بالحداء ونحو ذلك

   . الكوسات  : ومنها

وهي صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على اآلخر بإيقاع مخصوص ومع ذلك طبوٌل و شبابة يدق بها 
الموادن وتسمى الدورة بذلك في  مرتين في القلعة آل ليلة ويدار بها في جوانبها مرة بعد العشاء اآلخرة ومرة قبل التسبيح على

   . القلعة وآذلك إذا آان السلطان في السفر تدور حول خيمه

   . الخيام و الفساطيط في األسفار  : ومنها

ولهذا السلطان من ذلك المدد الكبير تتخذ له الخيام العظيمة الشأن المختلفة المقادير والصنعة من القطن الشامي الملون 
لينوب مناب قصورهم في   : واألزرق وغيرها وآذلك من الجوخ المختلف األلوان مما يدهش بحسنه العقولباألبيض واألحمر 

   . اإلقامة وسيأتي ذآر أمور أخرى من آالت الملك سوى ما تقدم منفردة في أماآنها إن شاء اهللا تعالى

بالبيوت وذلك أنهم يضيفون آل واحد منها  في حواصل السلطان وهي على أربعة أنواع النوع األول الحواصل المعبرة عنها
إلى لفظ خاناه آالطشت خاناه والشراب خاناه ونحوهما وخاناه لفظ فارسي معناه البيت والمعنى بيت آذا إال أنهم يؤخرون 

   . األول الشراب خاناه  : المضاف على المضاف إليه على عادة العجم في ذلك وهي ثمانية بيوت

شتمل على أنواع األشربة المرصدة لخاص السلطان والمشروب الخاص من السكر واألقسما وغير ذلك ومعناه بيت الشراب وت
وفيها يكون السكر المخصوص بالمشروب وبها األواني النفيسة من الصيني الفاخر من الالزوردي و غيره مما تساوي 

ألمير من أآابر أمراء المئين الخاصكية المؤتمنين السكرجة الواحدة اللطيفة منه ألف درهم فما حوله ووظيفة الشاد بها تكون 
ولها مهتار يعرف بمهتار الشراب خاناه متسلم لحواصلها له مكانة علية وتحت يده غلمان عنده برسم الخدمة يطلق على آل 

   . منهم شراب دار وسيأتي في الكالم على األلقاب في المقالة الثالثة معنى اإلضافة إلى الدار في ذلك ونحوه

   . الثاني الطشت خاناه

ومعناه بيت الطشت سميت بذلك ألن فيها يكون الطشت الذي تغسل فيه األيدي و الطشت الذي يغسل فيه القماش وقد غلب 
عليهم استعمال لفظ الطشت بشين معجمة مع آسر الطاء وصوابه بالسين المهملة مع فتح الطاء وأصله طس بسين مشددة 

   . تاء لالستثقالفأبدلت من إحدى السينين 
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   . فإذا جمع أو صغر ردت السين إلى أصلها فيقال في الجمع طساس و طسوس وفي التصغير طسيس

ويقال فيه أيضًا طسة ويجمع على طسات والناس اآلن يقولون طاسة ويجمعونه على طاسات ويجعلون الطست   : قال الجوهري
   . اسمًا لنوع خاص والطاسة اسمًا لنوع خاص

   . لطشت خاناه يكون ما يلبسه السلطان من الكلوتة و األقبية وسائر الثياب والسيف والخف والسرموزة وغير ذلكوفي ا

وفيها يكون ما يجلس عليه السلطان من المقاعد والمخاد والسجادات التي يصلي عليها وما شاآل ذلك ولها أيضًا مهتار من 
يديه عدة غلمان بعضهم يعرفون بالطشت دارية و بعضهم يعرف  آبار المهتارية يعرف بمهتار الطشت خاناه وتحت

   . بالرختوانية

وله التحدث في تفرقة اللحم على المماليك السلطانية من الحوائج خاناه إقامة قباض اللحم ويطلق على آل من غلمان الطشت 
خاناه تعظيمًا له غلبت على من عداه خاناه و قباض اللحم بابا وهي لفظة رومية بمعنى األب أطلقوها على مهتار الطشت 

ولغلمانها دربٌة بترتيب األحمال التي تحمل على ظهور البغال للزينة في المواآب العظيمة ونحوها يأتون فيها من بديع الصنعة 
   . و التعاليق الغريبة بكل عجيب وهم يتباهون بذلك ويسامي بعضهم بعضًا فيه

   . الثالث الفراش خاناه

ت الفراش وتشتمل على أنواع الفرش من البسط والخيام ولها مهتار يعرف بمهتار الفراش خاناه وتحت يده جماعة ومعناها بي
من الغلمان مستكثرة مرصدون للخدمة فيها في السفر والحضر يعبر عنهم بالفراشين وهم من أمهر الغلمان وأنهضهم ولهم 

أقام الخيمة العظيمة ونصبها وحده بغير معاون له في ذلك ولهم  دربٌة عظيمة في نصب الخيام حتى إن الواحد منهم ربما
   . معرفة تامة بشد األحمال التي تحمل في المواآب على ظهور البغال يبلغ الحمل منها نحو خمسة عشر ذراعًا

   . الرابع السالح خاناه

من   : روع الزرد وتشتمل على أنواع السالحومعناها بيت السالح وربما قيل الزردخاناه ومعناها بيت الزرد لما فيها من الد
السيوف والقسي العربية والنشاب والرماح والدروع المتخذة من الزرد الماتع والقرقالت المتخذة من صفائح الحديد المغشاة 

بالديار  بالديباج األحمر واألصفر وغير ذلك من األطبار وسائر أنواع السالح ويقل بها قسي الرجل و الرآاب لعدم معاناتها
المصرية وإنما تكثر بالثغور آاإلسكندرية وغيرها وفي آل سنة يحمل إليها ما يعمل بخزائن السالح من األسلحة يجعل على 

رؤوس الحمالين و يزف إلى القلعة ويكون يومًا مشهودًا وفي هذه السالح خاناه من الصناع المقيمين بها إلصالح العدد و 
ة و يسمى صانع ذلك الزردآاش وهي لفظة عجمية وآأن معناها صانع الزرد ولها غلمان تجديد المستعمالت جماعة آبير

   . أخرى و فراشون بسبب خدمة القماش و افتقاده

   . الخامس الرآاب خاناه

ومعناها بيت الرآاب وتشتمل على عدد الخيل من السروج واللجم والكنابيش وعبي المراآيب والعبي اإلصطبليات واألجالل 
مخالي وغير ذلك من األصناف التي يطول ذآرها وفيها السروج المغشاة بالذهب والفضة المطلية والساذجة و الكنابيش وال

المتخذة من الذهب المزرآش المزهرة بالريش وغير مزهرة و العبي المتخذة من الحرير و صوف السهك وغير ذلك من 
   . مما ال يقدر على مثله إال عظماء الملوك نفائس العدد و المراآيب ما يحير العقول و يدهش البصر

   . ولها مهتار متسلم لحواصلها يعبر عنه بمهتار الرآاب خاناه وتحت يده رجال لمعاضدته على ذلك

   . السادس الحوائج خاناه

زير منها ومعناها بيت الحوائج وليست على هيئة البيوت المتقدمة مشتملًة على حاصل معين و إنما لها جهة تحت يد الو
يصرف اللحم الراتب للمطبخ السلطاني و الدور السلطانية و رواتب األمراء و المماليك السلطانية و سائر الجند و المتعممين 
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وغيرهم من أرباب الرواتب الذين تمأل أسماؤهم الدفاتر و آذلك توابل الطعام للمطبخ السلطاني و الدور السلطانية ومن له 
ء و غيرهم والزيت للوقود والحبوب وغير ذلك من األصناف المتعددة ولها مباشرون منفردون بها توابل مرتبة من األمرا

يضبطون أسماء أرباب المستحقات ومقادير استحقاقهم وهي من أوسع جهات الصرف حتى إن ثمن اللحم وحده يبلغ ثالثين 
   . ألف درهم في آل يوم خارجًا عما عداه من األصناف وربما زاد على ذلك

   . السابع المطبخ

وهو الذي يطبخ فيه طعام السلطان الراتب في الغداء والعشاء و الطاريء في الليل و األسمطة التي تمد باإليوان الكبير بدار 
العدل في أيام المواآب و يحمل إليه اللحم و التوابل وسائر األصناف من الحوائج خاناه المتقدمة الذآر بقدر معلوم مرتب 

ه في آل يوم قناطير مقنطرة من اللحم والدجاج واإلوز و األطعمة الفاخرة وله أمير من األمراء يحكم عليه يسمى يستهلك في
   . أستادار الصحبة وتحت يده آخر يعبر عنه بالمشرف وله طباخ آبير معتبر يعبر عنه باسباسالر

   . الثامن الطبلخاناه

اق و توابعها من اآلالت ويحكم أمير من أمراء العشرات يعرف بأمير علم ومعناها بيت الطبل ويشتمل على الطبول و األبو
يقف عليها عند ضربها في آل ليلة ويتولى أمرها في السفر ولها مهتار متسلم لحواصلها يعرف بمهتار الطبلخاناه وله رجال 

سي وهو الذي المقصد الثالث في وهو الذي يضرب على الطبل ومنفر وهو الذي يضرب بالبوق وآو  : تحت يده ما بين دبندار
ذآر أعيان المملكة وأرباب المناصب الذين بهم انتظام المملكة وقيام الملك وهم أربعة أضرب الضرب األول أرباب السيوف 
والنظر فيهم وجهين الوجه األول مراتبهم على سبيل اإلجمال وهي على نوعين النوع األول األمراء وهم أربع طبقات الطبقة 

وربما زاد الواحد منهم العشرة و   : أمراء المئين مقدمو األلوف وعدة آل منهم مائة فارس قال في مسالك األبصار األولى
العشرين و له التقدمة على ألف فارس ممن دونه من األمراء وهذه الطبقة هي أعلى مراتب األمراء على تقارب درجاتهم 

   . ومنهم يكون أآابر الوظائف و النواب

آان استقر عليه قاعدة المملكة في الروك الناصري محمد بن قالوون وما بعده إلى آخر الدولة األشرفية شعبان بن  ثم الذي
حسين أن يكون بالديار المصرية أربعة و عشرون مقدمًا ولما استجد في الدولة الظاهرية الديوان المفرد لخاص السلطان 

لمستخدمين نقصت عدة المقدمين عما آانت عليه وصارت دائرًة بين الثمانية وأفرد له عدة آثيرة من المماليك السلطانية و ا
   . القبلي و البحري  : عشر و العشرين مقدمًا بما في ذلك من نائب اإلسكندرية ونائبي الوجهين

   . الطبقة الثانية أمراء الطبلخاناه وعدة آل منهم في الغالب أربعون فارسًا

د يزيد بعضهم على ذلك إلى سبعين فارسًا بل ذآر في التعريف في أواخر الكاتبات أنه يكون وق  : قال في مسالك األبصار
   . للواحد منهم ثمانون فارسًا

وال تكون الطبلخاناه ألقل من أربعين وهذه الطبقة ال ضابط لعدة أمرائها بل تتفاوت بالزيادة و النقص   : قال في مسالك األبصار
لخاناه فجعلت إمرتي عشرين أو أربع عشرات أو ضم بعض العشرات و نحوها إلى بعض وجعلت ألنه مهما فرقت إمرة الطب

   . طبلخاناه ومن أمراء الطبلخاناه تكون الرتبة الثانية من أرباب الوظائف و الكشاف باألعمال وأآابر الوالة

   . الطبقة الثالثة أمراء العشرات وعدة آل منهم عشرة فوارس

وربما آان فيهم من له عشرون فارسًا وال يعد إال في أمراء العشرات وهذه الطبقة أيضًا ال ضابط   : صارقال في مسالك األب
لعدد أمرائها بل تزيد و تنقص آما تقدم في الكالم على أمراء الطبلخاناه ومن هذه الطبقة يكون صغار الوالة و نحوهم من 

   . أرباب الوظائف

   . الطبقة الرابعة أمراء الخمسات
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وهم أقل من القليل خصوصًا بالديار المصرية وأآثر ما يقع النوع الثاني األجناد وهم على طبقتين الطبقة األولى المماليك 
   . السلطانية

وهم أعظم األجناد شأنًا وأرفعهم قدرًا وأشدهم إلى السلطان قربًا وأوفرهم إقطاعًا ومنهم تؤمر األمراء رتبة بعد رتبة وهم في 
ب ما يؤثره السلطان من الكثرة و القلة وقد آان لهم في زمن السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون ثم في أيام العدة بحس

   . السلطان الملك الظاهر برقوق العدد الجم والمدد الوافر لطول مدة ملكهما و اعتنائهما بجلب المماليك ومشتراها

   . الطبقة الثانية أجناد الحلقة

ق آثير و ربما دخل فيهم من ليس بصفة الجند من المتعممين وغيرهم بواسطة النزول عن اإلقطاعات وقد وهم عدد جم وخل
   . جرت عادة ديوان الجيش عدم الجمع على الجند آي ال يحاط بعدته و يطلع إليه

كر آانت مواقفهم معه ولكل أربعين نفسًا منهم مقدم منهم ليس له عليهم حكم إال إذا خرج العس  : قال في مسالك األبصار
   . وترتيبهم في موقفهم إليه

ومن األجناد طائفة ثالثة يقال لهم البحرية يبيتون بالقلعة وحول دهاليز السلطان في السفر آالحراس وأول من رتبهم وسماهم 
   . بهذا االسم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب

وجه الثاني في ذآر أرباب الوظائف من أرباب السيوف النوع األول من هو بحضرة السلطان وهي خمسة وعشرون وظيفة ال
   . األولى النيابة

   . ويعبر عن صاحبها بالنائب الكافل وآافل الممالك اإلسالمية

واقيع و المناشير وغير ذلك مما هو من هذا وهو يحكم في آل ما يحكم فيه السلطان ويعلم في التقاليد و الت  : قال في التعريف
   . النوع على آل ما يعلم عليه السلطان وسائر النواب ال يعلم الرجل منهم إال على ما يتعلق بخاصة نيابته

   . وهذه رتبة ال يخفى ما فيها من التمييز  : قال

لطان و يراجعونه فيه آما يراجع السلطان ويستخدم وجميع نواب الممالك تكاتبه فيما تكاتب فيه الس  : قال في مسالك األبصار
الجند من غير مشاورة السلطان ويعين أرباب الوظائف الجليلة آالوزارة وآتابة السر وقل أن ال يجاب فيمن يعينه وهو سلطان 

   . مختصر بل هو السلطان الثاني

   . وعادته أن يرآب بالعسكر في أيام المواآب و ينزل الجميع في خدمته

   . فإذا مثل في حضرة السلطان وقف في رآن اإليوان

فإذا انقضت الخدمة خرج إلى دار النيابة بالقلعة واألمراء معه و يجلس جلوسًا عامًا للناس ويحضره أرباب الوظائف ويقف 
   . قدامه الحجاب وتقرأ عليه القصص ثم يمد السماط لألمراء آما يمد لهم السلطان فيأآلون و ينصرفون

ا آانت النيابة قائمة على هذه الصورة لم يكن السلطان يتصدى لقراءة القصص وسماع الشكاوى بنفسه ويأمر في ذلك بما وإذ
يرى من آتابة مثال ونحوه ولكنه ال يستبد بما يكتب من األبواب السلطانية بنفسه بل يكتب بإشارته وينبه أما ديوان الجيش فإنه 

جتماٌع إال به وال اجتماع لهم بالسلطان في أمر من األمور وما آان من األمور المعضلة التي ال يكون له خدمٌة إال عنده وال ا
   . ال بد من إحاطة علم السلطان بها فإنه يعلمه بها تارة بنفسه و تارة بمن يرسله إليه

ذا آان الحال في األيام هذا آخر آالمه في المسالك غير أن هذا النائب تارة ينصب و تارة يعطل جيد المملكة منه وعلى ه
   . الناصرية ابن قالوون تارة و تارة وآذا الحال في زماننا
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وإذا آان منتصبًا اختص بإخراج بعض اإلقطاعات دون بعض ويكون صاحب ديوان الجيش هو المالزم له و ناظر الجيش 
   . مالزم السلطان

ب السلطان و النائب الكافل وليس إال إلخماد الثوائر وخالص الحقوق وهو الذي يترك إذا غا  : أما نائب الغيبة  : قال في التعريف
   . فحكمه في رسم الكتابة إليه رسم مثله في األمراء

   . الثانية األتابكية

   . ويعبر عن صاحبها بأتابك العساآر

نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب وأصله أطابك ومعناه الوليد األمير وأول من لقب بذلك   : قال السلطان عماد الدين في تاريخه
أرسالن السلجوقي حين فوض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنة خمس وستين وأربعمائة ولقبه بألقاب منها هذا وقيل أطابك معناه 
ايته أمير أب والمراد أبو األمراء وهو أآبر األمراء المقدمين بعد النائب الكافل وليس له وظيفة ترجع إلى حكم و أمر ونهي وغ

   . رفعة المحل وعلو المقام

   . الثالثة وظيفة رأس نوبة

   . وموضوعها الحكم على المماليك السلطانية واألخذ على أيديهم وقد الرابعة إمرة مجلس

   . وموضوعها وهو يتحدث على األطباء والكحالين ومن شاآلهم وال يكون إال واحدًا

   . الخامسة إمرة سالح

السالح للسلطان في المجامع الجامعة وصاحبها هو المقدم على السالح دارية من المماليك السلطانية وأصل موضوعها حمل 
   . والمتحدث في السالح خاناه السلطانية وما يستعمل لها ويقدم إليها وال يكون إال واحدًا من األمراء المقدمين

   . السادسة إمرة أخورية

خيوله وعادتها مقدم ألف يكون متحدثًا فيها حديثًا عامًا وهو الذي يكون ساآنًا  وموضوعها التحدث على إصطبل السلطان و
   . بإصطبل السلطان ودونه ثالثة من أمراء الطبلخاناه

   . أما أمراء العشرات والجند فغير محصورين

   . السابع الدوادارية

عامة األمور وتقديم القصص إليه والمشاورة على  وموضوعها تبليغ الرسائل عن السلطان و إبالغ  : قال في مسالك األبصار
من يحضر إلى الباب الشريف و تقديم البريد هو و أمير جاندار وآاتب السر ويأخذ الخط على عامة المناشير والتواقيع 

   . والكتب

لرسائل في الكالم وإذا خرج عن السلطان بكتابة شيء بمرسوم حمل رسالته وعينت فيما يكتب وسيأتي بيان ذلك فيما يكتب با
   . على قوانين ديوان اإلنشاء إن شاء اهللا تعالى

وفي هذه الوظيفة عدٌة من األمراء والجند وقد آانت في أيام الناصر محمد بن قالوون وما تالها ليس فيها أميٌر مقدم ألف ثم آل 
   . األمر إلى أن صار منهم مقدم ألف ونائبه طبلخاناه
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الدوادارية من األمراء األلوف طغيتمر النجمي في الدولة الناصرية حسن ثم صار غالب من يليها وأول من استقر في وظيفة 
   . ألوف وربما آان طبلخاناه أحيانًا

   . الثامنة الحجوبية

 وموضوعها أن صاحبها ينصف بين األمراء والجند تارة بنفسه و تارة بمراجعة النائب إن آان وإليه  : قال في مسالك األبصار
وهما   : تقديم من يعرض ومن يرد وعرض الجند وما ناسب ذلك والتي جرت به العادة خمسة حجاب اثنان من مقدمي األلوف

   . حاجب الحجاب هو المشار إليه من الباب الشريف والقائم مقام النائب في آثير من األمور

لك بن مروان وآان موضوعها إذ ذاك حجب السلطان واعلم أن هذا االسم أول ما حدث في الدولة األموية في خالفة عبد الم
   . عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره في مواقيته ثم تبعهم بنو العباس على ذلك

   . أنه آان للمقتدر سبعمائة حاجب  : وقد ذآر السلطان عماد الدين صاحب حماة

وعها اآلن وفيها بمماليك المغرب معاٍن أخرى يأتي ذآرها عند هذا وآانت الخالفة قد أخذت في الضعف وهو خالف موض
   . الكالم على ممالكها إن شاء اهللا تعالى

   . التاسعة إمرة جاندار

   . وموضوعها أن صاحبها يستأذن على دخول األمراء للخدمة و يدخل أمامهم إلى الديوان

   . السر ويقدم البريد مع الدوادار وآاتب  : قال في مسالك األبصار

   . وصاحبها آالمتسلم للباب وله به البرددارية وطوائف الرآابية و الخازندارية  : قال

وإذا أراد السلطان تعزير أحد أو قتله آان ذلك على يد صاحب هذه الوظيفة وهو المتسلم للزردخاناه التي هي أرفع قدرًا في 
لية سبيله أو إتالف نفسه وصاحب هذه الوظيفة هو الذي يطوف بالزفة االعتقاالت وال تطول مدة المعتقل بها بل إما يعجل بتخ

   . مقدم ألف وطبلخاناه والمشار إليه هو المقدم  : حول السلطان في سفره وقد جرت العادة أن يكون فيها أميران

   . العاشرة االستادرية

المطابخ والشراب خاناه و الحاشية والغلمان  وموضوعها التحدث في أمر بيوت السلطان آلها من  : قال في مسالك األبصار
وهو الذي يمشي بطلب السلطان ويحكم في غلمانه و باب داره وإليه أمر الجاشنكيرية وإن آان آبيرهم نظيره في اإلمرة من 

 ذوي المئين وله حديٌث مطلق و تصرف تام في استدعاء ما يحتاجه آل من في بيت السلطان من النفقات و الكساوي و ما
   . يجري مجرى ذلك للمماليك وغيرهم

   . واحد مقدم ألف و ثالثة طبلخاناه وربما نقصوا عن ذلك  : وقد جرت العادة أن يكونوا أربعة

   . الحادية عشرة الجاشنكرية

وموضوعها التحدث في أمر السماط مع األستادار على ما تقدمت اإلشارة إليه ويقف على السماط مع أستادار الصحبة 
   . آبرهم يكون من األمراء المقدمينوأ

   . الثانية عشرة الخازندارية
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وموضوعها التحدث في خزائن األموال السلطانية من نقد وقماش وغير ذلك وآانت عادتها طبلخاناه ثم استقرت تقدمة ألف 
   . ويطالبه في حساب ذلك ناظر الخاص اآلتي ذآره

   . الثالثة عشرة شد الشراب خاناه

ها التحدث في أمر الشراب خاناه السلطانية و ما عمل إليها من السكر و المشروب والفواآه وغير ذلك وتارة يكون وموضوع
   . مقدمًا وتارة يكون طبلخاناه

   . الرابعة عشرة أستادارية الصحبة

ط والعادة أن يكون وموضوعها التحدث على المطبخ السلطاني و اإلشراف على الطعام و المشي أمامه والوقوف على السما
   . صاحبها أمير عشرة

   . الخامسة عشرة تقدمة المماليك

وموضوعها التحدث على المماليك السلطانية والحكم فيهم وال يكون صاحبها إال من الخدام والعادة أن تكون إمرة طبلخاناه وله 
   . نائب أمير عشرة

   . السادسة عشرة زمامية الدور السلطانية

   . أآبر الخدام وهو المعبر عنه بالزمام وعادته أن يكون أمير طبلخاناهوصاحبها من 

   . السابعة عشرة نقابة الجيوش

   . وهي موضوعة لتحلية الجند في عرضهم ومعه يمشي النقباء  : قال في مسالك األبصار

   . وإذا طلب السلطان أو النائب أو الحاجب أميرًا أو غيره أحضره

   . لحجاب الصغار وله التطلب بالحراسة في الموآب و السفروهو آأحد ا  : قال

   . الثامنة عشرة المهمندارية

 وموضوعها تلقي الرسل الواردين و أمراء العربان وغيرهم ممن يرد من أهل المملكة وغيرها 

   . التاسعة عشرة شد الدواوين

   . موال وما في معنى ذلك وعادتها إمرة عشرةوموضوعها أن يكون صاحبها رفيقًا للوزير متحدثًا في استخالص األ

   . العشرون إمرة طبر

   . وموضوعها أن يكون صاحبها حامًال الطبر في المواآب ويحكم على من دونه من الطبردارية وعادتها إمرة عشرة أيضًا

   . الحادية و العشرون إمرة علم

   . نية و أهلها متصرفًا في أمرها وعادتها إمرة عشرةوموضوعها أن يكون صاحبها متحدثًا على الطبلخاناه السلطا
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   . الثانية و العشرون إمرة شكار

وموضوعها أن يكون صاحبها متحدثًا في الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها والصيود السلطانية وأحواش الطيور 
   . وغيرها وهي إمرة عشرة

   . الثالثة و العشرون حراسة الطير

يكون صاحبها متحدثًا على حراسة الطيور من الكراآي التي هي بصدد أن يصيدها السلطان في األماآن التي وموضوعها أن 
   . تنزل بها الطيور من المزارع وغيرهما وهي إمرة عشرة

   . الرابعة و العشرون شد العمائر

   . الواليةوموضوعها أن يكون صاحبها متكلمًا في العمائر السلطانية مما الخامسة و العشرون 

الصنف األول والة الشرطة المعروفون في الديار المصرية بوالة الحرب وهم ثالثة بالقاهرة   : والوالة بالحاضرة على صنفين
والفسطاط المعروف بمصر والقرافة فأما والي القاهرة فيحكم في القاهرة وضواحيها وهو أآبر الثالثة وأعالهم رتبًة وعادته 

   . إمرة طبلخاناه

   . وأما والي الفسطاط فيحكم في خاصة مصر على نظير ما يحكم والي القاهرة في بلده وعادته إمرة عشرة

   . وأما والي القرافة فيحكم في القرافة التي هي تربة هاتين المدينتين بمراجعة والي مصر وعادته إمرة عشرة

   . طبلخاناه ولكنها ال تبلغ شأو القاهرة وقد أضيفت اآلن القرافة إلى مصر وصارت والية واحدة وجعلت إمرة

الصنف الثاني والة القلعة وهم اثنان أحدهما والي القلعة وهو أمير طبلخاناه وله التحدث على باب القلعة الكبير الذي منه طلوع 
   . عامة العسكر ونزولهم في الفتح و الغلق ونحو ذلك

على الباب المذآور وأهله آما لوالي القلعة النوع الثاني ما هو خارج عن  الثاني والي باب القلة وهو أمير عشرة وله التحدث
الحضرة السلطانية وهم على ثالثة طبقات الطبقة األولى نواب السلطنة والذي بمصر اآلن ثالث نيابات جميعها مستحدثة عن 

   . قرب

   . األولى نيابة اإلسكندرية

وصفد من المملكة الشامية اآلتي ذآرها وبها آرسي سلطنة ونمجاه سلطانية  وهي نيابة جليلة تضاهي نيابة طرابلس و حماة
توضع على الكرسي ونائبها من األمراء المقدمين يرآب في المواآب بالشبابة السلطانية ومعه أجناد الحلقة المرتبون بها 

بها هناك ثم يعود وهم معه إلى دار  ويخرج في موآبه إلى ظاهر اإلسكندرية خارج باب البحر ويجتمع إليه األمراء المسيرون
   . النيابة ويمد السماط السلطاني ويأآل عليه األمراء و األجناد ويحضره القضاة وتقرأ القصص على عادة النيابات ثم ينصرفون

لمخذول وآان ابتداء ترتيب هذه النيابة في سنة سبع و ستين وسبعمائة في الدولة األشرفية شعبان بن حسين حين طرق العدو ا
من الفرنج اإلسكندرية وفتكوا بأهلها و قتلوا منهم الخلق العظيم ونهبوا األموال الجمة وآانت قبل ذلك والية تعد في جملة 

   . الواليات وآان لواليها الرتبة الجليلة والمكانة العلية من أآابر أمراء الطبلخاناه

   . الثانية نيابة الوجه القبلي
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ولة الظاهرية برقوق وهو في رتبة نيابة الوجه البحري بل أعظم خطرًا منه ومقر نيابته مدينة أسيوط وهي مما استحدث في الد
المتقدم ذآرها وحكمه على جميع بالد الوجه القبلي بأسرها وهي في الترتيب على ما تقدم من نيابة الوجه البحري وآانت قبل 

   . لبحريذلك آاشفًا يطلق عليه والي الوالة آما آان في الوجه ا

   . الثالثة نيابة الوجه البحري

وهي مما استحدث في الدولة الظاهرية أيضًا ونائبها من األمراء المقدمين وهو في رتبة مقدم العسكر بغزة اآلتي ذآرها ومقر 
قد آان القائم بها نائبها دمنهور مدينة البحيرة المتقدم ذآرها وليست على قاعدة النيابات بل هي في الحقيقة والية حرب آبيرة و

   . قبل ذلك آاشفًا يطلق عليه والي الوالة ولم يكن له مقرة خاصة

الطبقة الثانية الكشاف قد تقدم أنه قبل النيابة بالوجهين القبلي و البحري آان بهما آاشفان ولما استقرت النيابة بهما جعل للوجه 
حدث في بالده ما عدا عمل البحيرة لقربه من نائب الوجه البحري البحري آاشف من أمراء الطبلخاناه على العادة المتقدمة يت

وجعل آاشف آخر من رتبته لعمل الفيوم و عطل من الوالي وأضيف إليه عمل البهنسى أيضًا وسائر الوجه القبلي أمره راجع 
   . إلى نائبه المتقدم ذآره

القبلي والبحري   : مراء الطبلخاناه وهي سبع واليات بالوجهينالطبقة الثالثة الوالة بالوجهين القبلي والبحري المرتبة األولىأ
   . فأما الوجه القبلي ففيه أربع والة من هذه الرتبة

   . األول والي البهنسى وهي أقرب والة الطبلخاناه بهذا الوجه اآلن إلى القاهرة

   . الثاني والي األشمونين

   . لقبلي حتى إنه يرآب في المواآب بالشبابة السلطانية أسوة النواب بالممالكالثالث والي قوص و إخميم وهو أعظم والة الوجه ا

الرابع والي أسوان وهو محدث في الدولة الظاهرية برقوق وآانت قبل ذلك مضافة إلى والي قوص وآانت والية الفيوم 
   . طبلخاناه استقرت آشفًا على ما تقدم

مستقر والي الوالة بالوجه القبلي ثم صارت مستقر النائب به وسيأتي بيان ما آان أما أسيوط فلم يكن بها والية لكونها آانت 
   . والية طبلخاناه ثم نقل إلى العشرات

   . األول والي الشرقية وهو والي بلبيس  : وأما الوجه البحري ففيه أربعة والة من هذه الرتبة

   . الثاني والي منوف

لة ورتبته في الوجه البحري في رفعة القدر تضاهي رتبة الرابع والي البحيرة وهو والي الثالث والي الغربية وهو والي المح
   . دمنهور

   . وقد تقدم أن اإلسكندرية قبل أن تستقر نيابًة آان بها واٍل من أمراء الطبلخاناه

األول والي الجيزة وقد   : ثالثة والةالمرتبة الثانيةمن الوالة أمراء العشرات وهي سبعة والة بالوجهين فأما الوجه القبلي ففيه 
   . آان قبل ذلك طبلخاناه ثم نقل إلى العشرات

   . الثاني والي إطفيح ولم يزل عشرة

   . الثالث والي منفلوط وهو وإن آان اآلن أمير عشرين فقد تقدم أن من دون األربعين معدود في العشرات
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   . ذلكعلى أنها آانت قبل ذلك والية طبلخاناه وحطت عن 

   . وقد آان بعيذاب في األيام الناصرية واٍل أمير عشرة يولى من قبل السلطان ويراجع والي قوص في األمور المهمة

   . وأما الوجه البحري ففيه أربع والة من هذه الرتبة

   . األول والي قليوب ولم تزل واليتها إمرة عشرة

   . الثاني والي أشموم ولم تزل عشرة أيضًا

   . الث والي دمياطالث

 الضرب الثاني من أعيان المملكة و أرباب المناصب حملة األقالم  

وهم على نوعين النوع األول أرباب الوظائف الديوانية وهي آثيرة للغاية ال يسع استيفاؤها والمعتبر منها مما يجب االقتصار 
   . عليه تسع وظائف األولى الوزارة

   . بًة في الحقيقة لو لم تخرج عن موضوعها ويعدل بها عن قاعدتهاوهي أجل الوظائف وأرفعها رت

وربها ثاني السلطان لو أنصف وعرف حقه لكنها لما حدثت عليها النيابة و أخرت وقعد بها مكانها   : قال في مسالك األبصار
ال تمتد يده في الوالية والعزل حتى صار المتحدث فيها آناظر المال ال يتعدى الحديث فيه و ال يتسع له في التصرف مجال و

   . لتطلع السلطان إلى اإلحاطة بجزئيات األحوال

   . وقد صار يليها أناس من أرباب السيوف واألقالم بأرزاق على قدر اإلنفاق وقطيعتها أشهر من أن تذآر  : قال

ما آان يتحدث فيه الوزير منقسمًا إلى وآان هذا السلطان يعني الناصر محمد بن قالوون رحمه اهللا قد أبطلها و صار   : قال
ناظر المال ومعه شاد الدواوين لتحصيل المال وصرف النفقات وناظر الخاص لتدبير األمور العامة وتعيين المباشرين   : ثالثة

   . وآاتب السر للتوقيع في دار العدل مما آان يوقع فيه الوزير مشاورًة و استقالًال

عد ذلك صارت إلى ما آانت عليه من االقتصار على التحدث في المال وبقيت آتابة السر على ما ولما عادت الوزارة ب  : قلت
   . صارت إليه من التوقيع على القصص بدار العدل وغيرها

ثم إن آان الوزير صاحب قلم فهو المستقل بمباشرة الوظيفة نظرًا وتنفيذًا ومحاسبًة على األموال وإن آان صاحب سيٍف آان 
   . على النظر والتنفيذ وآان أمر الحساب في األموال راجعًا إلى ناظر الدولة معه مقتصرًا

   . ثم لوظيفة الوزارة أتباع آثيرة أجلها نظر الدولة واستيفاء الصحبة واستيفاء الدولة

ا يتحدث مع وهو المعبر عنه في مصطلح الدواوين المعمورة بالصحبة الشريفة فموضوعها أن صاحبه  : فأما نظر الدولة
   . الوزير في آل ما يتحدث فيه ويشارآه في الكتابة في آل ما يكتب فيه ويوقع في آل ما يوقع فيه الوزير تبعًا له

وإن آان الوزير صاحب سيف آان ناظر الدولة هو المتحدث في أمر الحسبانات وما يتعلق بها الوزير مقتصر على النظر 
   . والتنفيذ

   . فهي وظيفة جليلة رفيعة القدروأما استيفاء الصحبة 
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وصاحبها يتحدث في جميع المملكة مصرًا وشامًا ويكتب مراسيم يعلم عليها السلطان تارة تكون بما   : قال في مسالك األبصار
   . يعمل في البالد وتارة بإطالقات وتارة باستخدامات آبار في صغار األعمال وما يجري مجراه

رفع دواوين األموال وفيه تثبت التواقيع و المراسيم السلطانية وآل من دواوين األموال فهو فرع هذا وهذا الديوان هو أ  : قال
   . الديوان وإليه يرجع حسابه وتتناهى أسبابه

وأما استيفاء الدولة فهي وظيفة رئيسية وعلى متوليها مدار أمور الدولة في الضبط والتحرير ومعرفة أصول األموال ووجوه 
   . ويكون فيها مستوفيان فأآثرمصارفها 

   . الوظيفة الثانية آتابة السر

وموضوعها قراءة الكتب الواردة على السلطان و آتابة أجوبتها وأخذ خط السلطان عليها وتسفيرها   : قال في مسالك األبصار
   . وتصريف المراسيم ورودًا وصدورًا والجلوس لقراءة القصص بدار العدل والتوقيع عليها

قد تقدم في الكالم على الوزارة أنه صار يوقع فيما آان يوقع عليه بقلم الوزارة مع مراجعة السلطان فيما يحتاج إلى المراجعة و
فيه في أمور أخرى من التحدث في أمر البريد وتصريف البريدية و القصاد ومشارآة الدوادار في أآثر األمور السلطانية مما 

   . تقدم ذآره مفصًال

وهم الذين يجلسون معه في دار العدل و يقرأون القصص على السلطان ويوقعون عليها بأمر السلطان   : نه آتاب الدستوبديوا
وهم الذين يكتبون الواليات والمكاتبات ونحوها مما يكتب عن األبواب الشريفة وربما شارآهم آتاب الدست في   : وآتاب الدرج

   . ذلك

   . الوظيفة الثالثة نظر الخاص

وهي وظيفة محدثة أحدثها السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون رحمه اهللا حين أبطل الوزارة على ما تقدم ذآره وأصل 
   . موضوعها التحدث فيما هو خاص بمال السلطان

مباشرين وقد صار آالوزير لقربه من السلطان و تصرفه وصار إليه تدبير جملة األمور و تعيين ال  : قال في مسالك األبصار
   . يعني في زمن تعطيل الوزارة

   . وصاحب هذه الوظيفة ال يقدر على االستقالل بأمر إال بمراجعة السلطان  : قال

   . ولناظر الخاص أتباع من آتاب ديوان الخاص آمستوفي الخاص وناظر خزانة الخاص ونحو ذلك مما ال يسع استيعابه

   . الوظيفة الرابعة نظر الجيش

التحدث في أمر اإلقطاعات بمصر و الشأم و الكتابة بالكشف عنها و مشاورة السلطان عليها وأخذ خطه وهي  وموضوعها
   . وظيفة جليلة رفيعة المقدار وديوانها أول ديوان وضع في اإلسالم بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم في خالفة عمر

من الهجرة وسيأتي الكالم على ما يتعلق بها في الكالم على آتابة وذلك في سنة عشرين   : قال سعيد بن المسيب  : قال الزهري
   . المناشير في المقالة السادسة إن شاء اهللا تعالى

ولناظر الجيش أتباع بديوانيه يولون عن السلطان آصاحب ديوان الجيش وآتابه وشهوده وآذلك صاحب ديوان المماليك و 
   . آاتب المماليك وشهود المماليك

   . ماليك السلطانية فرع من الجيش ونظرهم راجع إلى ناظر الجيشفإن الم
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   . الوظيفة الخامسة نظر الدواوين المعمورة و الصحبة الشريفة

   . وهو المعبر عنه بناظر الدولة

   . وموضوعها التحدث في آل ما يتحدث فيه الوزير وآل ما آتب فيه الوزير آتب فيه هو يكتب فيه بمثل ما رسم به

   . وظيفة السادسة نظر الخزانةال

وآانت أوًال آبيرة الوضع ألنها مستودع أموال المملكة فلما استحدثت وظيفة الخاص صغر أمر   : قال في مسالك األبصار
   . الخزانة وسميت بالخزانة الكبرى وهو اسم فوق مسماه

أوًال فأوًال وفي الغالب يكون ناظرها من القضاة أو من ولم يكن بها اآلن إال خلٌع تخلع منها أو ما يحضر إليها ويصرف   : قال
   . يلتحق بهم ولناظر الخزانة أتباع يولون عن السلطان آصاحب ديوان الخزانة

   . الوظيفة السابعة نظر البيوت و الحاشية

   . ة األستاداريةوهو نظر جليل وآل ما يتحدث فيه األستادار له فيه مشارآة في التحدث فيه وقد تقدم تفصيل حال وظيف

   . الوظيفة الثامنة نظر بيت المال

   . وموضوعها حمل حمول المملكة إلى بيت المال و التصرف فيه تارة قبضًا وصرفًا وتارة بالتسويغ محضرًا وصرفًا

   . وال يليها إال ذو العدالة البارزة من أهل العلم والديانة  : قال في مسالك األبصار

   . ظر اإلصطبالت السلطانيةالوظيفة التاسعة ن

وموضوعها مباشرة إصطبالت السلطان والتحدث في أنواع الخيول والبغال والدواب والجمال السلطانية وعليفها وعدتها وما 
   . لها من االستعماالت واإلطالقات وآل ما يبتاع لها أو يباع منها وأرزاق المستخدمين بها ونحو ذلك

   . لضيافة و السوقالوظيفة العاشرة نظر دار ا

و موضوعها التحدث في أمر ما يتحصل من سوق الخيل و الرقيق و نحوهما و صرف ذلك في آلفة من يرد إلى األبواب 
السلطانية من رسل الملوك و نحوهم و صرف مرتبات مقررة ألناس في آل شهر و الحدث فيها والية و عزًال و تنفيذًا راجٌع 

   . رآة معه في المتحصل في شيء مخصوصإلى الدوادار وللوزير المشا

   . الوظيفة الحادية عشرة نظر خزائن السالح

وموضوعها التحدث على آل ما يستعمل من السالح السلطاني وعادته أن يجمع ما يتحصل من عمل آل سنة ويجهز في يوم 
   . على رفقته من المباشرينمعين ويحمل على رؤوس الحمالين إلى خزائن السالح بالقلعة المحروسة ويخلع عليه و

   . الوظيفة الثانية عشرة نظر األمالك السلطانية

   . وموضوعها التحدث على األمالك الخاصة بالسلطان من ضياع ورباع وغير ذلك

   . الوظيفة الثالثة عشرة نظر البهار و الكارمي
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وأنواع المتجر وهي وظيفة جليلة تارة تضاف  وموضوعها التحدث على واصل التجار الكارمية من اليمن من أصناف البهار
   . إلى الوزارة وتجعل تبعًا لها وتارة تضاف إلى الخاص وتجعل تبعًا لها وتارة تنفرد عنهما بحسب ما يراه السلطان

   . الوظيفة الرابعة عشرة نظر المواريث الحشرية

له أو وله وارث ال يستغرق ميراثه مع التحدث في وموضوعها التحدث على ديوان المواريث الحشرية ممن يموت وال وارث 
   . إطالق جميع الموتى من الوظيفة السادسة عشرة نظر الطواحين السلطانية بمصر بالصناعة أيضًا

   . وهو مغلق عظيم فيه عشرة حجارة يخرج منها في آل يوم نحو خمسين تليسًا

   . الوظيفة السابعة عشرة نظر الحاصالت

بنظر الجهات وموضوعه التحدث في أموال جهات الوزارة من متحصل ومصروف أو حمل لبيت المال  وهو المعبر عنه
   . وغيره

   . الوظيفة الثامنة عشرة نظر المرتجعات

وموضوعها التحدث على ما يرتجع ممن يموت من األمراء ونحو ذلك وقد رفضت هذه الوظيفة وتعطلت واليتها في الغالب 
قوفًا على مستوفي المرتجع وهو الذي يحكم في القضايا الديوانية و يفصلها على مصطلح الديوان وهو وصار أمر المرتجع مو

   . المعبر عنه بديوان السلطان

   . الوظيفة التاسعة عشرة نظر الجيزة

   . وموضوعها التحدث على ما يتحصل من عمل الجيزية التي هي خاص السلطان وهي فرع من فروع الدواوين

   . ة العشرون نظر الوجه القبليالوظيف

   . وموضوعها التحدث على بالد الصعيد بأسرها مما يتحصل فيها من ميراث وغيره

   . الوظيفة الحادية والعشرون نظر الوجه البحري

   . وموضوعها آموضوع نظر الوجه القبلي المتقدم ذآره

   . الوظيفة الثانية و العشرون صحابة ديوان الجيش

   . التحدث في آل ما يتحدث فيه ناظر الجيش من أمر اإلقطاعات وموضوعها

   . الوظيفة الثالثة و العشرون صحابة ديوان البيمارستان

   . وموضوعها التحدث في آل ما يتحدث فيه ناظر البيمارستان

   . الوظيفة الرابعة و العشرون صحابة ديوان األحباس

   . ألحباس إال أنها بطلتوصاحبها يكتب في آل ما يكتب فيه ناظر ا

   . الوظيفة الخامسة و العشرون استيفاء الصحبة
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النوع الثاني أرباب الوظائف الدينية وهم صنفان الصنف األول من له بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف وهو منحصر 
   . في خمس وظائف الوظيفة األولى قضاء القضاة

ة وتنفيذ قضاياها والقيام باألوامر الشرعية و الفصل بين الخصوم ونصب النواب وموضوعها التحدث في األحكام الشرعي
   . للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه وهي أرفع الوظائف الدينية وأعالها قدرًا وأجلها رتبة

في الدولة الفاطمية واعلم أن األمر في الزمن األول آان قاصرُا على قاٍض واحد بالديار المصرية من أي مذهب آان بل آان 
قاٍض واحد بالديار المصرية وأجناد الشام وبالد المغرب مضاف إليه التحدث في أمر الصالة ودور الضرب وغير ذلك على 

ما ستقف عليه في تقاليد بعض قضاتهم في الكالم على تقاليد القضاة إن شاء اهللا تعالى ثم استقر الحال في األيام الظاهرية 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن   : ث و ستين وستمائة على أربعة قضاة من مذاهب األئمة األربعةبيبرس في سنة ثال

حنبل رضي اهللا عنهم وآان السبب في ذلك فيما ذآره صاحب نهاية األرب أن قضاء القضاة بالديار المصرية آان يومئٍذ بيد 
األمير جمال الدين ايدغدي أحد أمراء السلطان الظاهر المتقدم  القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت األعز بمفرده وآان

   . ذآره يعانده في أموره ويغض منه عند السلطان لتثبته في األمور وتوقفه في األحكام

فبينما السلطان ذات يوم جالس بدار العدل إذ رفعت إليه قصة بسبب مكاٍن باعه القاضي بدر الدين السنجاري ثم ادعى ذريته 
  : وفاته أنه موقوف فأخذ األمير ايدغدي يغض من القضاة بحضرة السلطان فسكت السلطان لذلك ثم قال للقاضي تاج الدينبعد 

فإن عجزت الترآة عن ذلك قال يوقف على حاله   : إذا ثبتت الوقفية يستعاد الثمن من ترآة البائع قال  : ما الحكم في ذلك قال
ي المجلس ذآر أمور أخرى توقف القاضي في تمشيتها وآان آخر األمر أن األمير فامتعض لها السلطان وسكت ثم جرى ف

ايدغدي حسن للسلطان نصب أربعة قضاة من المذاهب األربعة ففعل وأقر القاضي تاج الدين أبن بنت األغر في قضاء 
وقاضي بدر الدين بن سلمان  الشافعية وولي الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن عبد اهللا بن صالح السبكي قضاء المالكية

قضاء الحنفية والقاضي شمس الدين محمد ابن الشيخ عماد الدين إبراهيم القدسي قضاء الحنابلة وجعل لهم األربعة أن يولوا 
النواب بأعمال الديار المصرية وافرد القاضي تاج الدين بالنظر في مال األيتام واألوقاف وآتب له بذلك تقليٌد من إنشاء 

   .  " الحمد هللا مجرد سيف الحق على من اعتدى   " محيي الدين بن عبد الظاهر أوله  القاضي

ثم آل من األربعة له التحدث فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط ونصب النواب وإجالس الشهود و يستقل الشافعي منهم 
   . بتولية النواب بنواحي الوجهين القبلي و البحري ال يشارآه فيه غيره

   . الوظيفة الثانية قضاء العسكر

و هي وظيفة جليلة قديمة آانت في زمن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب و آان قاضي عسكره بهاء الدين وموضوعها 
شافعي و حنفي   : أن صاحبها يحضر بدار العدل مع القضاة المتقدم ذآرهم و يسافر مع السلطان إذا سافر وهم ثالثة نفر

يس للحنابلة منهم حظ و جلوسهم في دار العدل دون القضاة األربعة المتقدمي الذآر على ما يأتي بيانه إن شاء اهللا ومالكي و ل
   . تعالى

   . الوظيفة الثالثة إفتاء دار العدل

   . و موضوعها على نحو ما تقدم في قضاء العسكر و بها أربعة الوظيفة الرابعة وآالة بيت المال

الشأن رفيعة القدرة وموضوعها التحدث فيما يتعلق بمبيعات بيت المال ومشترياته من أراض وآدر وغير  وهي وظيفة عظيمة
   . ذلك والمعاقدة على ذلك وما يجري هذا المجرى

ة تارة يكون دون المحتسب وتارة فوقه بحسب رفع  : وال يليها إال أهل العلم والدين ومجلسه بدار العدل  : قال في مسالك األبصار
   . قدر آل منهما في نفسه

   . الوظيفة الخامسة الحسبة
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وهي وظيفة جليلة رفيعة الشأن وموضوعها التحدث عن األمر والنهي والتحدث على المعايش و الصنائع و األخذ على يد 
   . الخارج عن طريق الصالح من معيشته وصناعته

مهما قدرًة وأرفعها شأنًا وله التصرف بالحكم والتولية بالوجه أحدهما بالقاهرة وهو أعظ  : وبالحضرة السلطانية محتسبان
البحري بكماله خال اإلسكندرية فإن لها محتسبًا يخصها والثاني بالفسطاط ومرتبته منحطة عن األول وله التحدث والتولية 

محتسب مصر ومحل جلوسه  بالوجه القبلي بكماله والذي يجلس منهما بدار العدل في أيام المواآب محتسب القاهرة فقط دون
   . دون وآيل بيت المال وربما جلس أعلى منه إذا آان أرفع منه بعلم أو نحوه

الصنف الثاني من أرباب الوظائف الدينية من ال مجلس له بالحضرة السلطانية وهذه الوظيفة ال حصر لعددها على التفصيل 
   . ختص بشخص واحد ومنها ما هو عاٌم في أشخاصوال سبيل إلى استيفاء ذآره ثم هذه الوظائف منها ما هو م

   . فأما التي هي مختصة بشخص واحد

فمنها نقابة األشراف وهي وظيفة شريفة ومرتبة نفيسة موضوعها التحدث على ولد علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه من 
ابهم والتحدث في أقاربهم واألخذ على يد فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم المراد باألشراف في الفحص عن أنس
   . المتعدي منهم ونحو ذلك وآان يعبر عنها في زمن الخلفاء المتقدمين بنقابة الطالبين

   . ومنها مشيخة الشيوخ و المراد بها مشيخة الخانقاه التي أنشأها الملك الناصر بن قالوون بسرياقوس من ضواحي القاهرة

   . حية بالقاهرة المعروفة بسعيد السعداء فإنها وإن قدم زمنها وعظم قدرها دون تلك في المشيخةأما مشيخة الخانقاه الصال

ومنها نظر األحباس المبرورة وهي وظيفة عالية المقدار وموضوعها أن صاحبها يتحدث في رزق الجوامع و المساجد والربط 
المصرية خاصًة وما هو من ذلك على سبيل البر و الصدقة والزوايا والمدارس من األرضين المفردة لذلك من نواحي الديار 

ألناس معينين وأصل هذه الوظيفة أن الليث بن سعد رحمه اهللا اشترى أراضي من بيت المال في نواٍح من البلدان وحبسها على 
طاط وغيره ثم أضيف وجوه البر وهي المسماة بديوان األحباس بوجوه العين ثم أضيف إلى ذلك الرباع والدور المعروفة بالفس

إليها رزق الخطابات ثم آثرت الرزق من األرضين في الدولة الظاهرية بيبرس بواسطة الصاحب بهاء الدين بن حنا وأخذت 
في الزيادة إلى زماننا وهي تارة يتحدث فيها السلطان بنفسه وتارة النائب وفي غالب الوقع يتحدث فيها الدوادار الكبير على ما 

   . حال آخرًااستقر عليه ال

ومنها نظر البيمارستان والمراد البيمارستان المنصوري الذي أنشأه المنصور قالوون بين القصرين وآان دارًا لست الملك 
أخت الحاآم الفاطمي فغير معامله وزاد فيه وليس له نظير في الدنيا في بره ومعروفه وهي من اجل الوظائف وأعالها وعادة 

   . سيوف ألآبر األمراء بالديار المصريةالنظر فيه من أصحاب ال

   . وأما التي هي عامة في أشخاص

فمنها الخطابة وهي في الحقيقة أجل وظائف أعالها رتبة إذ آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يفعلها بنفسه ثم فعلها الخلفاء 
آثرًة ال يتعلق منها بوالية السلطان إال  الراشدون فمن بعدهم وهي على آثرة الجوامع بالديار المصرية بحيث أنها ال تحصى

   . آجامع القلعة إال إذا آان مفرداًً عن القضاء ونحو ذلك مما ال ناظر له خاص  : القليل النادر

ومنها التداريس وهي على اختالف أنواعها من الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة وغير ذلك ال يولي السلطان فيها إال فيما 
ره ويرتفع شأنه مما ال ناظر له خاص آالمدرسة الصالحية بجوار تربة اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه والزاوية يعظم خط

الصالحية بالجامع العتيق بالفسطاط وهي المعروفة بالخشابية والمدرسة المنصورية بالبيمارستان المنصوري المتقدم ذآره بين 
   . القصرين ودرس الجامع الطولوني ونحو ذلك
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  المقصد الرابع في زي أعيان المملكة  

من أرباب المناصب السلطانية بالديار المصرية في لبسهم ورآوبهم وهم أربع طوائف الطائفة األولىأرباب السيوف وزيهم 
   . راجع إلى أمرين األمر األول لبسهم

   . ويختلف الحال فيه باعتبار مواضع اللبس من البدن

فقد تقدم أنهم آانوا في الدولة األيوبية يلبسون آلوتات صفر بغير عمائم وآانت لهم ذوائب شعر  فأما ما به تغطية رؤوسهم
   . يرسلونها خلفهم

فلما آانت الدولة األشرفية خليل بن قالوون رحمه اهللا غير لونها من الصفرة إلى الحمرة وأمر بالعمائم من فوقها وبقيت آذلك 
ون رحمه اهللا في أواخر دولته فحلق رأسه فحلق الجميع رؤوسهم واستمروا على الحلق حتى حج الملك الناصر محمد بن قالو

إلى اآلن وآانت عمامتهم صغيرة فزيد في قدرها في الدولة األشرفية شعبان بن حسين فحسنت هيئتها وجادت وهي على ذلك 
   . إلى زماننا

ا ثم القباء اإلسالمي فوق ذلك يشد عليه السيف من جهة اليسار و وأما ثياب أبدانهم فيلبسون األقبية التترية و التكالوات فوقه
   . الصولق والكزلك من جهة اليمين

وأول من أمر بذلك غازي بن زنكي أخو العادل نور الدين الشهيد حين ملك   : قال السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه
لبس فوقه أقبيًة قصيرة األآمام أقصر من القباء التحتاني بال تفاوت آبير الموصل بعد أبيه ثم األمراء والمقدمون وأعيان الجند ت

   . في قصر الكم وطوله مع سعة الكم القصير وضيق األآمام الطولية

ثم إن آان زمن الصيف آان جميع القماش من الفوقاني وغيره أبيض من النصافي ونحوه وتشد فوق القباء اإلسالمي المنطقة 
   . م مناطقهم من الفضة المطلية بالذهب وربما جعلت من الذهب وقد ترصع باليشموهي الحياصة ومعظ

   . وال ترصع بالجواهر إال في خلع السلطان ألآابر أمراء المئين  : قال في مسالك األبصار

   . ضوإن آان في زمن الشتاء آانت فوقانياتهم ملونة من الصوف النفيس والحرير الفائق تحتها فراء السنجاب الغ

ويلبس أآابر األمراء السمر والوشق والقاقم والفنك ويجعل في المنطقة منديًال لطيفًا مسدًال على الصولق ومعظمهم يلبس 
   . المطرز على الكمين من الزرآش أو الحرير األسود المرقوم

   . ة فال يتعاطى ذلكوال يلبس المطرز إال من له إقطاع في الحلقة أما من هو بعد بالجامكي  : قال في المسالك

وأما ما يجعل في أرجلهم فإذا آان في الصيف لبسوا الخفاف البيض العلوية وإن آان في الشتاء لبسوا الخفاف الصفر من 
 األديم الطائفي ويشدون المهاميز المسقطة بالفضة في القدم على الخف 

   . في الحلقة على ما تقدم في لبس المطرز وال يكفت مهمازه بالذهب إال من له إقطاع   : قال في مسالك األبصار

   . األمر الثاني رآوبهم

أما ما يرآبون فالخيل المسومة النفيسة األثمان خصوصًا األمراء ومن يلحق بشأوهم وال يرآبون البغال بحال بل ترآبها 
يعها بالفضة بل ربما غشي جميعها غلمانهم خلفهم بالقماش النفيس و الهيئة الحسنة و القوالب المحالة بالفضة وربما غشي جم

بالذهب للسلطان وأعيان األمراء ومعها العبي السابلة الملونة من الصوف الفائق وربما جعلت من الحرير ألعيانهم وقد يتخذ 
بدلها الكنابيش بالحواشي المخايش وربما آانت زرآشًا للسلطان واألمراء وتحلى لجمعهم وتسقط بالفضة بحسب اختيار 

   . ويجعل الدبوس في حلقة متصلة بالسرج تحت رآبته اليمنىصاحبها 
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   . وأول من أمرهم بذلك غازي بن زنكي حين أمرهم بشد   : قال صاحب حماة

   . وعلى الجملة فزيهم ظريف وعددهم فائقة نفيسة  : قال في مسالك األبصار

   . زيهم راجع أيضًا إلى أمرين األمر األول ملبوسهمالطائفة الثانية أرباب الوظائف الدينية من القضاة وسائر العلماء و

ويختلف ذلك باختالف مراتبهم فالقضاة والعلماء منهم يلبسون العمائم من الشاشات الكبار الغاية ثم منهم من يرسل بين آتفيه 
ًا متسع األآمام ذؤابة تلحق قربوس سرجه إذا رآب ومنهم من يجعل عوض الذؤابة الطيلسان الفائق ويلبس فوق ثيابه دلق

   . طويلها مفتوحًا فوق آتفيه بغير تفريج سابًال على قدميه

ويتميز قضاة القضاة الشافعي والحنفي بلبس طرحة تستر عمامته وتنسدل على ظهره وآان قبل ذلك مختصًا بالشافعي ومن 
إلى أسفلها مزررة باألزرار وليس دون هذه منهم تكون عمامته ألطف ويلبس بدل الدلق فرجية مفرجة من قدامه من أعالها 

فيهم من يلبس الحرير وال ما غلب فيه الحرير وإن آان شتاء آان الفوقاني من ملبوسهم من الصوف األبيض المطلي وال 
   . يلبسون الملون إال في بيوتهم وربما لبسه بعضهم من الصوف في الطرقات ويلبسون الخفاف من األديم الطائفي بغير مهاميز

   . الثاني مرآوبهم األمر

أما أعيان هذه الطائفة من القضاة ونحوهم فيرآبون البغال النفيسة المساوية في األثمان لمسومات الخيول بلجم ثقال وسروج 
   . مدهونة غير محالة بشيء من الفضة ويجعلون حول السرج قرقشينًا من جوخ

ويجعلون بدل العبي الكنابيش من الصوف المرقوم محاذية لكفل وهو شبيه بثوب السرج مختصر منه   : قال في مسالك األبصار
البغلة ويمتاز قضاة القضاة بأن يجعل بدل ذلك الزناري من الجوخ وهو شبيه بالعباءة مستدير من وراء الكفل وال يعلوه بردعة 

   . وال قوش وربما رآبوا بالكنابيش

   . بالكنابيش والعبي وأما من دون هؤالء من هذه الطائفة فربما رآبوا الخيول

الطائفة الثالثة مشايخ الصوفية وهم مضاهون لطائفة العلماء في لبس الدلق إال أنه يكون غير سابل وال طويل الكم ويرخون 
   . ذؤابة لطيفة على األذن اليسرى ال تكاد تلحق الكتف ويرآبون البغال بالكنابيش على نحو ما تقدم

الديوانية أما أعيانهم آالوزراء ومن ضاهاهم فيلبسون الفراجي المضاهية لفراجي العلماء  الطائفة الرابعة أرباب الوظائف
   . المتقدمة الذآر وربما لبسوا الجباب المفرجة من ورائها

أن أآابرهم آانوا يجعلون في أآمامهم بادهنجات مفتوحة وقد صار ذلك اآلن قاصرًا على ما   : وقد ذآر في مسالك األبصار
   . من التشاريف يلبسونه

   . ومن دون هؤالء يلبسون الفرجيات المفرجة من ورائها على ما تقدم وأما رآوبهم فيضاهي رآوب الجند أو ما يقاربه

وتجمل هذه الطائفة بمصر اآمل مما هم بالشام في زيهم وملبوسهم إال ما يحكى عن قبط مصر في   : قال في مسالك األبصار
والنفقات حتى إن الواحد منهم يكون في ديوانه بأدنى اللباس ويأآل أدنى المآآل ويرآب الحمار حتى  بيوتهم من اتساع األحوال

   . ولقد تبالغ الناس فيما تحكي من ذلك عنهم  : إذا صار في بيته انتقل من حال إلى حال وخرج من عدم إلى وجود قال

ات الهيئة األولى هيئة في جلوسه بدار العدل لخالص المظالم المقصد الخامس في هيئة السلطان في ترتيب الملك وله سبع هيئ
عادة السلطان إذا آان بالقلعة في غير شهر رمضان أن يجلس بكرة يوم االثنين بإيوانه الكبير المسمى بدار العدل المتقدم ذآره 

   . وع تحت سرير الملكمع ذآر القلعة في الكالم على حاضرة الديار المصرية ويكون جلوسه على الكرسي الذي هو موض

   . ويجلس على يمينه قضاة القضاة من المذاهب األربعة ثم وآيل بيت المال ثم الناظر في الحسبة  : قال في مسالك األبصار
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   . ويجلس على يساره آاتب السر وقدامه ناظر الجيش وجماعة الموقعين تكملة حلقٍة دائرة

آان بينه وبين آاتب السر وإن آان من أرباب السيوف آان واقفًا على بعٍد مع بقية وإن آان الوزير من أرباب األقالم   : قال
   . أرباب الوظائف

   . وآذلك إن آان ثم نائب وقف مع أرباب الوظائف

ويقف من وراء السلطان مماليك صغار عن يمينه ويساره من السالح دارية و الجمدارية والخاصكية ويجلس على بعد بقدر 
راعًا عن يمنته ويسرته ذوو السن من أآابر أمراء المئين وهم أمراء المشورة ويليهم من أسفل منهم أآابر خمسة عشر ذ

األمراء وأرباب الوظائف وقٌف وباقي األمراء وقوف من وراء المشورة ويقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان الحجاب 
ن وتقرأ عليه القصص فما احتاج فيه إلى مراجعة القضاة والدوادارية إلحضار قصص أرباب الضرورات وإحضار المساآي

   . راجعهم فيه وما آان متعلقًا بالعسكر تحدث فيه مع الحاجب وناظر الجيش ويأمر في البقية بما يراه

وهما  وهما الشافعي والمالكي وعن يساره قاضيان  : وقد استقر الحال على أن يكون عن يمينه قاضيان من القضاة األربعة  : قلت
الحنفي ثم الحنبلي ويلي القاضي المالكي من الجانب األيمن قضاة العسكر الثالثة المتقدم ذآرهم الشافعي ثم الحنفي ثم المالكي 
ويليهم مفتو العدل على هذا الترتيب ويليهم وآيل بيت المال ثم الناظر في الحسبة بالقاهرة وربما جلس المحتسب فوق وآيل 

   . ره عليه بعلم أو رياسةبيت المال إذا عال قد

وآل هؤالء صف واحٌد عن يمين السلطان مستدبرين جدار صدر اإليوان مستقبلين بابه والقاضيان الحنفي والحنبلي آذلك من 
الجانب األيسر والوزير إن آان من أرباب األقالم إلى جانب الكرسي من الجانب األيسر بانحراف وآاتب السر يليه وتستدير 

   . يصير الجالس بها مستدبرًا باب اإليوان على ما تقدمت اإلشارة إليه في آالم مسالك األبصار الحلقة حتى

الهيئة الثانية هيئته في بقية األيام عادته فيما عدا االثنين والخميس من األيام أن يخرج من قصوره الجوانية المتقدم ذآرها إلى 
على تخت الملك الذي بصدره وتارة يجلس على األرض ويقف األمراء قصره الكبير المشرف على إصطبالته ثم تارة يجلس 

حوله على ما تقدم في الجلوس في اإليوان خال أمراء المشورة و الغرباء منه فليس لهم عادة بحضور هذا المجلس إال من 
عبر عليه خاصته من دعت الحاجة إلى حضوره ثم يقوم في الثالثة من النهار فيدخل إلى قصوره الجوانية لمصالح ملكه وي

   . أرباب الوظائف آالوزير وآاتب السر وناظر الخاص وناظر الجيش في األشغال المتعلقة به على ما تدعو الحاجة إليه

الهيئة الثالثة هيئته في صالة الجمعة و العيدين أما صالة الجمعة فإن عادته أن يخرج إلى الجامع المجاور لقصره المتقدم ذآره 
ه خاصة أمرائه فيدخل من أقرب أبواب الجامع للقصر ويصلي في مقصورة في الجامع عن يمين المحراب من القصر ومع

خاصتهم وعامتهم فيصلون خارج المقصورة عن يمينها ويسارها   : خاصة ويصلي عنده فيها أآابر خاصته ويجيء بقية األمراء
   . راء آل أحد إلى مكانهعلى مراتبهم فإذا فرغ من الصالة دخل إلى دور حريمه وذهب األم

وأما صالة العيدين فعادته أن يرآب من باب قصره وينزل من منفذة من اإلصطبل إلى الميدان المالصق له وقد ضرب له فيه 
دهليز على أآمل ما يكون من الهيئة ويحضر خطيب جامع القلعة إلى الميدان فيصلي به العيد ويخطب فإذا فرغ من سمع 

من باب الميدان و األمراء والمماليك يمشون حوله وعلى رأسه العصائب السلطانية والغاشية محمولة الخطبة رآب و خرج 
أمامه الجتر وهو المظلة محمول على رأسه مع أحد أآابر األمراء المقدمين وهو راآب فرسًا إلى جانبه واألوشاقيان الجفتة 

عصائب السلطانية وأرباب الوظائف من السالح دارية آلهم خلفه و المتقدم ذآرهما راآبان أمامه وخلفه الجنائب وعلى رأسه ال
الطبردارية أمامه مشاة بأيديهم األطبار ويطلع من باب اإلصطبل ويطلع إلى اإليوان الكبير المقدم ذآره ويمد السماط ويخلع 

دمة في مهم العيد آنواب على حامل الجتر وأمير سالح واألستادار و الجاشنكرية وجماعة من أرباب الوظائف ممن لهم خ
   . أستادار وصغار الجاشنكرية وناظر البيوت ونحوهم

الهيئة الرابعة هيئته للعب الكرة بالميدان األآبر عادته أن يرآب لذلك بعد وفاء النيل ثالثة مواآب متوالية في آل سبت ينزل 
لعيد ما عدا الجتر فإنه ال يحمل على رأسه من قصره أول النهار من باب اإلصطبل وهو راآب على الهيئة المذآورة في ا

وتحمل الغاشية أمامه في أول الطريق وآخره ويصير إلى الميدان فينزل في قصوره وينزل األمراء منازلهم على قدر طبقاتهم 
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 ثم يرآب للعب الكرة بعد صالة الظهر واألمراء معه ثم ينزل فيستريح ويستمر األمراء في لعب الكرة إلى أذان العصر
   . فيصلي العصر و يرآب على الهيئة التي آان عليها في أول النهار ويطلع إلى قصره

الهيئة الخامسة هيئته في الرآوب لكسر الخليج عند وفاء النيل واعلم أن السلطان قد يرآب لكسر الخليج ولم تجر العادة برآوبه 
ذآره في رآوب الميدان والعيدين بل يقتصر على السناجق  فيه بمظلة وال رقبة فرس وال غاشية وال ما في معنى ذلك مما تقدم

والطبردارية والجاويشية ونحو ذلك ويكب من القلعة عند طلوع صاحب المقياس بالوفاء في أي وقت آان ويتوجه إلى المقياس 
يتناوله صاحب المقياس فيدخله من بابه ويمد هناك سماطًا يأآل منه من معه من األمراء و المماليك ثم يذاب زعفران في إناء و

و يسبح في فسيقة المقياس حتى يأتي العمود و اإلناء الزعفران بيده فيخلق العمود ثم يعود ويخلق جوانب الفسيقة وتكون 
حراقة السلطان قد زينت بأنواع الزينة وآذلك حراريق األمراء وقد فتح شباك المقياس المطل على النيل من جهة الفسطاط 

ؤتى بحراقة السلطان إلى ذلك الشباك فينزل منه ويسبح وحراريق األمراء حوله وقد شحن البحر بمراآب وعلق عليه ستر في
المتفرجين ويسيرون خلف الحراريق حتى يدخل إلى فم الخليج وحراقة السلطان العظمى المعروفة بالذهبية وحراريق األمراء 

سير السلطان في حراقته الصغيرة حتى يأتي السد فيقطع يلعب في وسط امتدادها ويرمى بمدافع النفط على مقدامها وي
   . بحضوره ويرآب و ينصرف إلى القلعة

الهيئة السادسة هيئته في أسفاره ولم تجر العادة فيها بإظهار ما تقدم من الزينة في موآب العيد والميدان بل يرآب في عدة 
   . خواص ممالكيهاألآابر و األصاغر والخواص والغرباء و  : آبيرة من األمراء

   . وال يرآب في السير برقبة وال عصائب وال تتبعه جنائب ويقصد في الغالب تأخير النزول إلى الليل

فإذا دخل الليل حملت أمامه فوانيس آثيرٌة ومشاعل فإذا قارب مخيمه تلقي بالشموع المرآبة في الشمعدانات المكفتة وصاحت 
ة إال حملة السالح و األوشاقية وراءه ومشت الطبردارية حوله حتى يدخل الدهليز األول الجاويشية بين يديه وترجل الناس آاف

   . من مخيمه فينزل ويدخل إلى الشقة وهي خيمة مستديرة متسعة ثم منها إلى شقة مختصرة ثم إلى الجق

من خشب ينصب وبدائر آل خيمة من جميع جوانبها من داخلها سور خرآاه من خشب وفي صدر الالجوق قصر صغير 
   . للمبيت فيه وينصب بإزاء الشقة حماٌم بقدور من رصاص وحوض على هيئة الحمامات بالمدن إال أنه مختصر

عند نومه وعند   : فإذا نام طافت به المماليك دائرًة وطاف بالجميع الحرس وتدور الزفة حول الدهليز في آل ليلة مرتين
من أآابر األمراء وحوله الفوانيس والمشاعل ويبيت على باب الدهليز أرباب  استيقاظه من النوم ويطوف مع الزفة أميٌر

   . الوظائف من النقباء وغيرهم فإذا دخل إلى المدينة رآب على هيئة رآوبه لصالة العيد بالمظلة وغيرها هذا ما يتعلق بخاصته

ليك و األستادار وأمامهم الخزائن والجنائب والهجن أما موآبه الذي يسير فيه جمهور مماليكه فشعاره أن يكون معهم مقدم المما
ويكون بصحبته في السفر من آل ما تدعو الحاجة إليه من األطباء والكحالين والجرائحية وأنواع األدوية واألشربة والعقاقير 

   . وما يجري مجرى ذلك يصرف ذلك لمن يعرض له مرض بالطريق

يبيت عنده خواص مماليكه من األمراء وأرباب الوظائف من الجمدارية وغيرهم  الهيئة السابعة النوم وقد جرت العادة أنه
يسهرون بالنوبة بقسمة بينهم على بناآيم الرمل آلما انقضت نوبة قوم أيقظوا أصحاب النوبة الذين يلونهم ويتعانى آل منهم ما 

   . ر ذلكيشاغله عن النوم فقوم يقرأون في المصاحف وقوم يلعبون بالشطرنج واألآل وغي

وهو على ضربين الضرب األول الجاري المستمر وهو على نوعين النوع األول اإلقطاعات واإلقطاعات في هذه المملكة 
تجري على األمراء والجند وعامة إقطاعاتهم بالد و أراٍض يستغلها مقطعها و يتصرف فيها آيف يشاء وربما آان فيها نقد 

   . باختالف حال أربابهايتناوله من جهات وهو القليل وتختلف 

فأما األمراء بالديار المصرية فقد ذآر في مسالك األبصار أن أآابر األمراء يبلغ إقطاع الواحد منهم مائتي ألف دينار جيشية 
   . وربما زاد على ذلك



 

595 
 

خاناه ثالثين ألف دينار ويتناقص باعتبار انحطاط الرتبة إلى ثمانين ألف دينار وما حولها ويبلغ إقطاع الواحد من أمراء الطبل
فأآثر وبنقص إلى ثالثة وعشرين ألف دينار ويبلغ إقطاع الواحد من أمراء العشرات تسعة آالف دينار إلى ما دون ذلك ويبلغ 

إقطاع الواحد من مقدمي الحلقة إلى ألف وخمسمائة دينار وأما إقطاعات الشام فال تقارب هذا المقدار بل تكون بقدر الثلثين في 
   . ما تقدم خال أآابر المقدمين بالديار المصرية فليس بالشام من يبلغ شأوهم إال نائب الشام فإنه يقاربهم في ذلك جميع

وليس للنواب في الممالك مدخل في تأمير أمير عوض أمير بل إذا مات أميٌر صغير أو آبير طولع به   : قال في مسالك األبصار
خدمته ويخرجه إلى مكان الخدمة وأما من آان في مكان الخدمة أو ينقل إليه من بلد آخر السلطان فأمر مكانه من أراد ممن في 

   . فعلى ما يراه في ذلك

أما جند الحلقة فمن مات منهم استخدم النائب عوضه وآتب بذلك رقعة في ديوان جيش تلك المملكة ويجهز مع بريدي إلى 
بالحضرة ثم إن أمضاها السلطان آتب عليها يكتب ويكتب بها مربعة من األبواب السلطانية فيقابل عليها من ديوان الجيش 

   . ديوان الجيش ويكتب عليها منشور

من اللحم والتوابل والخبز والعليق والزيت وألعيانهم الكسوة   : ولجميع األمراء بحضرة السلطان الرواتب الجارية في آل يوم
من الجند مع تفاوت مقادير ذلك بحسب مراتبهم وخصوصيتهم عند السلطان  والشمع وآذلك المماليك السلطانية وذوو الوظائف

   . وقربهم إليه

وإذا نشأ ألحد األمراء ولد أطلق له دنانير و خبٌز ولحم وعليق إلى أن يتأهل لإلقطاع في جملة   : وقال في مسالك األبصار
   . و األرزاق الحلقة ثم منهم من ينقل إلى العشرة أو الطبلخاناه على حسب الحظوظ

   . وهو مبلٌغ يصرف إليهم مشاهرة

وأآبرهم آالوزير له في الشهر مائتان وخمسون دينارًا جيشية ومن الرواتب والغلة ما إذا بسط وثمن   : قال في مسالك األبصار
والسكر والكسوة ونحو من اللحم والخبز والعليق والشمع   : آان نظير ذلك ثم دون ذلك ودون دونه وألعيانهم الرواتب الجارية

ذلك إلى غير ذلك مما هو جار على العلماء وأهل الصالح من الرواتب و األراضي المؤبدة وما يجري مجراها مما يتوارثه 
   . الخلف عن السلف مما ال يوجد بمملكة من الممالك وال مصر األمصار

على خمسة أنواع النوع األول الخلع و التشاريف  الضرب الثاني اإلنعام وما يجري مجراه مما يقع في وقٍت دون وقت وهو
ولصاحب مصرفي ذلك اليد الطولى حتى بقي بابه سوقًا ينفق فيه آل مجلوب ويحضر الناس إليه من آل   : قال في المسالك

   . قطٍر حتى آاد ذلك ينهك المملكة ويودي بمتحصالتها عن آخرها

   . تعب من يجيء بعده من آثرة اإلحسانوغالب هذا مما قرره هذا السلطان ولقد أ  : قال

الصنف األول تشاريف أرباب السيف وهي على طبقات أعالها ما هو مختص باألمراء المقدمين من   : وهي على ثالثة أصناف
النواب وغيرهم فوقاني أطلس أحمر بطرز زرآش مفرى بسنجاب بدائرة سجف من ظاهره مع غشاء قندس وتحته قباٌء أطلس 

تة زرآش بكالليب ذهب وشاش رفيع موصول به طرفان من حرير أبيض مرقومان بألقاب السلطان مع نقوش أصفر وآلو
   . باهرة من الحرير الملون ومنطقة ذهب مرآبة على حاشية حرير تشد في وسطه ويختلف حال المنطقة بحسب المراتب

مرد واللؤلؤ ثم ما آان ببيكارية واحدة من غير فأعالها أن يعمل من عمدها بواآير وسطًا ومحبسين مرصعة بالبلخش والز
ترصيع فإذا آان التشريف لتقليد والية مفخمٍة زيد سيفًا محلى بذهب و فرسًا مسرجًا ملجمًا بكنبوش زرآش وربما زيد أآابر 

   . النواب آنائب الشام ترآيبة زرآش على الفوقاني وشاش حرير سكندري مموج بالذهب

   . ويعرف ذلك بالمتمر

وعلى ذلك آان شاش صاحب حماة ويكون عوض آنبوشه زناري أطلس أحمر ودون ذلك من التشاريف أقبية طرد وحش من 
جاخاٌت مكتوبة بألقاب السلطان وجاخاٌت صور وحوش أو طيور صغار وجاخات   : عمل اإلسكندرية ومصر والشام مجوخ
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ء طراز زرآش وعليه السنجاب و القندس آما تقدم ملونة مموجة بقصب مذهب يفصل بين جاخاته نقوش يرآب على القبا
وتحته قباء من الطرح السكندري المفرج وآلوتة زرآش بكالليب و شاش آما تقدم وحياصة ذهب تارة تكون ببيكارية وتارة ال 

أو صاحب منها إذا ولي أمير   : تكون وهذه ألصاغر أمراء المئين ومن يلحق بهم وآذلك أصحاب الوظائف ثم للتشاريف أماآن
   . منصب وظيفة فإن يلبس تشريفًا يناسب واليته التي وليها على حسب ما تقتضيه علوًا وهبوطًا

من األمراء وأرباب األقالم آاألستادار و الدوادار وأمير سالح و   : ومنها عيد الفطر يخلع فيه على جميع أرباب الوظائف
   . آل منهم بما يناسبه الوزير وآاتب السر وناظر الخاص وناظر الجيش ونحوهم

ومن عادة السلطان أن يعد لكل عيد خلعة على أنها لملبوسه من نسبة خلع أآابر المئين فلم يلبسها   : قال في مسالك األبصار
   . ولكن يختص بها بعض أآابر المئين يخلعها عليه

   . يلبس فيه خلعة من المفرج المذهبومنها الميادين يخلع فيها على أآابر األمراء آل ميدان يختص بأمير أو أآثر 

ومنها دوران المحمل في شوال يخلع فيه على أرباب الوظائف بالمحمل آالقاضي والناظر والمحتسب والشاهد والمقدمين 
   . واألدلة وناظر الكسوة ومباشريها ومن في معناهم

المرة األولى عند خروجه   : مرتين في آل سنة النوع الثاني الخيول قد جرت عادة صاحب مصر أن ينعم على أمرائه بالخيول
إلى مرابط خيوله على القرط في أواخر ربيعها فينعم على األخصاء من أمرائه بما يختاره من الخيول على قدر مراتبهم 

   . وتكون خيول المقدمين منهم مسرجة ملجمة بكنابيش من زرآش وخيول أمراء الطبلخانات عريًا من غير قماش

ثانية عند لعبه الكرة بالميدان وتكون خيول المقدمين والطبلخانات مسرجة ملجمًة بال آنابيش وآذلك يرسل نواب المرة ال
   . الممالك الشامية آل أحد بحسبه وليس ألمراء العشرات في ذلك حظ إال ما يتفقدهم به على سبيل اإلنعام

راء المقدمين والطبلخانات زيادات آثيرة في ذلك بحيث يصل ولخاصة المقربين من األم  : قال المقر الشهابي بن فضل اهللا
بعضهم إلى فرس في آل سنة وله أوقاٌت أخرى يفرق فيها الخيل على مماليكه وربما أعطى بعض مقدمي الحلقة وآل من 

الصيد  مات له فرس من مماليكه دفع إليه عوضه وربما أنعم بالخيول على ذوي السن من أآابر األمراء عند الخروج إلى
   . ونحوه

ولخيول األمراء في آل سنة إطالقات أراض باألعمال الجيزية لزرع القرط لخيولهم من غير خراج وللمماليك السلطانية 
البرسيم المزدرع على قدر مراتبهم وما يدفع إليهم من القرط يكون بدًال من عليق الشعير المرتب لهم في غير زمن الربيع 

   . فدان من القرط القائم على أصله في مدة ثالثة أشهرعوضًا عن آل عليقة نصف 

قد جرت عادة السلطان أنه ينعم على ممالكيه وخواص أهل المناصب من حملة األقالم في آل سنة بكسوة في الشتاء وآسوة 
راء في الصيف على قدر مراتبهم ومن عاداته أنه إذا رآب للعب الكرة بالميدان فرق حوائص من ذهب على بعض األم

المقدمين يفرق في آل موآب ميدان على أميرين بالنوبة حتى يأتي على آخرهم في ثالث سنين أو أربع بحسب ما تقع نوبته 
   . في ذلك

أما أمراء الشأم فال حظ لهم من اإلنعام في أآثر من قباء واحد يلبس في وقت الشتاء إال من تعرض لقصد   : قال في المسالك
   . يه بما يقتضيه حالهالسلطان فإنه ينعم عل

   . النوع الرابع اإلنعام واألوقاف وأآثر األوقات ال ضابط لعطائه إنما يكون بحسب مزية المنعم عليه عند السلطان وقربه منه

 ولخاصة األمراء المقدمين أنواع من اإلنعامات آالعقار و األبنية الضخمة التي ربما أنفق على بعضها  : قال في مسالك األبصار
   . فوق مائة ألف دينار وآساوي القماش المنوع وفي أسفارهم في وقت خروجهم إلى الصيد وغيره العلوفات و األموال

   . النوع الخامس المأآول والمشروب أعظم أسمطة هذا السلطان تكون باإليوان الكبير أيام المواآب
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إليوان الكبير من أوله إلى آخره بأنواع األطعمة المنوعة إذا خرجت القضاة و سائر أرباب األقالم من الخدمة مد السماط با
الفاخرة ويجلس السلطان على رأس الخوان و األمراء يمنًة ويسرًة على قدر مراتبهم من القرب من السلطان فيأآلون أآًال 

   . خفيفًا ثم يقومون ويجلس من دونهم طائفة بعد طائفة ثم يرفع الخوان

   . الخوان في طرفي النهار لعامة األمراء خال البرانيين فإنه ال يحضره منهم إال القليل النادروأما في بقية األيام فيمد 

ففي أول النهار يمد سماٌط أول ال يأآل منه السلطان شيئًا ثم سماط ثاٍن بعده قد يأآل منه السلطان وقد ال يأآل ثم سماط ثالث 
   . بعده يسمى الطاريء ومنه مأآول السلطان

ريات النهار يمد سماطان األول والثاني المسمى بالخاص ثم إن استدعي بطاريء حضر وإال بحسب ما يؤمر به وفي وفي أخ
   . آل هذه األسمطة يسقى بعدها المشروب من األقسما السكرية عقب األآل

اغل أصحاب النوب بالمأآول و وأما في الليل فيبيت بالقرب من مبيته أطباٌق من أنواع المآآل المختلفة و المشروب الفائق ليتش
   . المشروب عن النوم

ولكل ذي إمرة بمصر من خواص السلطان عليه السكر والحلوى في شهر رمضان والضحية على   : قال في مسالك األبصار
   . مقادير رتبهم

  المقصد السابع في اختصاص صاحب هذه المملكة

   . اختصاصه بكسوتها و دوران المحمل في آل سنةمنها الكعبة المعظمة داخلة في نطاق هذه المملكة و

أما آسوة الكعبة فإنها في الزمن األول مختصًة بالخلفاء وآانت خلفاء بني العباس يجهزونها من بغداد في آل سنة ثم صارت 
ملوك اليمن  إلى ملوك الديار المصرية يجهزونها في آل سنة واستقرت على ذلك إلى اآلن وال عبرة بما وقع من استبداد بعض

في بعض األعصار بذلك في بعض السنين وهذه الكسوة تنسج بالقاهرة المحروسة بمشهد الحسين من الحرير األسود مطرزًة 
   . اآلية  " إن أول بيٍت وضع للناس للذي ببكة   "   : بكتابة بيضاء في نفس النسج فيها

   . شعرة بالذهبثم في آخر الدولة الظاهرية برقوق استقرت الكتابة صفراء م

   . ولهذه الكسوة ناظر مستقٌل بها ولها وقف أرض بيسوس من ضواحي القاهرة يصرف منها على استعمالها

المرة األولى في شهر رجب بعد النصف منه يحمل وينادي   : وأما دوران المحمل فقد جرت العادة أنه يدور في السنة مرتين
تزيين حوانيتهم قبل ذلك بثالثة أيام ويكون دورانه في يوم االثنين أو الخميس ال ألصحاب الحوانيت التي في طريق دورانه ب

يتعداهما ويحمل المحمل على جمل وهو في هيئة لطيفة من خرآاه وعليه غشاٌء من حرير أطلس أصفر وبأعاله قبة من فضة 
بعد الصبح على الجمل المذآور و يسير  مطلية و يبيت في ليلة دورانه داخل باب النصر بالقرب من باب جامع الحاآم ويحمل

إلى تحت القلعة فيرآب أمامه الوزير و القضاة األربع و المحتسب والشهود و ناظر الكسوة وغيرهم ويرآب جماعة من 
المماليك السلطانية الرماحة ملبسين المصفات الحديد المغشاة بالحرير الملون وخيولهم ملبسة بالبرآستوانات والوجوه الفوالذ 

آما في القتال وبأيديهم الرماح عليها الشطفات السلطانية فيلعبون تحت القلعة آما في حال الحرب ومنهم جماعة صغار بيد آل 
منهم رمحان يديرهما في يده وهو واقف على ظهر الفرس وربما آان وقوفه في نعل من خشب على ذباب سيفين من آل جهة 

وغيرها جملة مستكثرة ويطلق تحت القلعة في خالل ذلك ثم يذهب إلى الفسطاط فيمر وهو يفعل آذلك و يهيئوا من أزيار النفط 
في وسطه ثم يعود إلى تحت القلعة ويفعل آما في األول إال أنه أقل من ذلك ثم يحمل من جامع الحاآم ويوضع في مكان هناك 

ع فيه على جماعة مستكثرة وآذلك يفعل في إلى شوال وفي خالل ذلك آله الطبلخانات و الكوسات السلطانية تضرب خلفه ويخل
   . نصف شوال إال أنه يرجع من تحت القلعة إلى باب النصر ويخرج إلى الريدانية للسفر وال يتوجه إلى الفسطاط
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 المقصد الثامن في انتهاء األخبار   

مملكته آاتب نائب تلك الجهة وهو على ثالثة أنواع وقد جرت العادة أنه إذا وصل رسوٌل من ملك من الملوك إلى أطراف 
   . السلطان عرفه بوفوده واستأذنه في إشخاصه إليه فتبرز المراسيم السلطانية بحضوره فيحضر

آأحد القانات من ملوك الشرق خرج بعض أآابر   : فإذا وقع الشعور بحضوره فإذا آان مرسله ذا مكانة عظيمة من الملوك
للقائه وأنزل بقصور السلطان بالميدان الذي يلعب فيه الكرة وهو أعلى منازل  األمراء آالنائب وحاجب الحجاب ونحوهما

   . الرسل

وإن آان دون ذلك تلقاه المهمندار واستأذن عليه الدوادار وأنزله دار الضيافة أو ببعض األماآن على قدر رتبته ثم يرتقب يوم 
م الحضور من أرباب السيوف و األقالم ويحضر ذلك موآٍب فيجلس السلطان بإيوانه وتحضر أعيان المملكة الذين شأنه

الرسول وصحبته الكتاب الوارد معه فيقبل األرض و يتناول الدوادار الكتاب منه فيمسحه بوجه الرسول ثم يدفعه إلى السلطان 
   . فيفضه و يدفعه إلى آاتب السر فيقرؤه على السلطان و يأمر فيه أمره

ليه من جهة نوابه عادة هذا السلطان أن يطالعه نوابه في مملكته بكل ما يتجدد عندهم من النوع الثاني األخبار التي ترد ع
مهمات األمور أو ما قاربها وتؤخذ أوامره وتعود أجوبته عليهم من ديوان اإلنشاء بما يراه في ذلك أو يبتدئهم هو بما يقتضيه 

ذآره في المقالة الثالثة من وقد جرت العادة أنه إذا ورد بريٌد من رأيه وينفذ على البرد أو أجنحة الحمام الرسائلي على ما يأتي 
بلد من بالد المملكة أو عاد المجهز من األبواب الشريفة بجواب أحضره أمير جاندار و الدوادار وآاتب السر بين يدي 

ه و يجلس آاتب السر فيقرؤه السلطان فيقبل األرض ثم يأخذ الدوادار الكتاب فيمسحه بوجه البريدي ثم يناوله للسلطان فيفض
   . عليه و يأمر فيه أمره

وأما بطائق الحمام فإنه إذا وقع طائر من الحمام الرسائلي ببطاقة أخذها البراج وأتى بها الدوادار فيقطع الدوادار البطاقة عن 
   . الحمام بيده ثم يحملها إلى السلطان ويحضر آاتب السر فيقرؤها آما تقدم

بار حاضرته جرت العادة أن والي الشرطة يستعلم متجددات والياته من قتل أو حريق آبير أو نحو ذلك في آل النوع الثالث أخ
   . يوم من نوابه ثم تكتب مطالعٌة جامعٌة بذلك وتحمل إلى السلطان صبيحة آل يوم فيقف عليها

   . وأما ما يقع للناس في أحوال أنفسهم فال  : قال في مسالك األبصار

  قصد التاسع في هيئة األمراء بالديار المصرية وترتيب إمرتهمالم  

واعلم أن آل أمير من أمراء المئين أو الطبلخانات سلطان مختصر في غالب أحواله ولكل منهم بيوت خدمة السلطان من 
نها مختصة بالسلطان الطشت خاناه والفراش خاناه والرآاب خاناه و الزردخاناه والمطبخ والطبلخاناه خال الحوائج خاناه فإ

ولكل واحد من هذه البيوت مهتار متسلم حاصله وتحت يده رجال وغلمان لكل منهم وظيفة تخصه وآذلك لكل منهم الحواصل 
من إصطبالت الخيول و مناخات الجمال وشون الغالل وله من أجناده أستادار و رأس نوبة ودوادار و أميرة مجلس وجمدارية 

   . ة ومشرفوأميراخور وأستادار صحب

وتوصف البيوت في دواوين األمراء بالكريمة فيقال البيوت الكريمة آما يقال في بيوت السلطان البيوت الشريفة وآذلك آل 
الطشت خاناه الكريمة و الفراش خاناه الكريمة وآذا الباقي ويوصف اإلصطبل بالسعيد فيقال اإلصطبل السعيد   : فرد منها فيقال

   . الشون بالمعمورة فيقال للشونة المعمورة وآذلك المناخ وتوصف

ومن رسم األمراء أن يرآب األمير منهم حيث رآب وخلفه جنيب مسرٌج ملجٌم وربما رآب األمير   : قال في مسالك األبصار
   . من أآابرهم بجنيبين سواء في ذلك الحاضرة والبر

خزانة محمولة للطبلخاناه على جمل واحد يجره راآب على  ويكون لكل منهم طلب مشتمل على أآثر مماليكه وقدامهم  : قال
   . جمل آخر األلف على جملين وربما زاد بعضهم على ذلك
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وأمام الخزانة عدة جنائب تجر على أيدي مماليك رآاب خيل وهجن و رآابة من العرب على هجن وأمامهم الهجن بأآوارها 
   . لهجان واأللف قطاران وربما زاد بعضهممجنوبة للطبلخاناه قطار واحد وهو أربعة ومرآوب ا

وعدد الجنائب في آثرتها وقلتها إلى رأي األمير و سعة نفسه والجنائب المذآورة منها ما هو مسرٌج ملجٌم ومنها ما هو   : قال
   . بعباءة ال غير

   . انتهى آالمه

آرأس نوبة و الدوادار وأمير مجلس ومشاة   : ائفومن عادتهم أيضًا أن األمير إذا رآب يكون أآابر أجناده من أرباب الوظ
الخدمة أمامه وآل من آان منهم أآبر آان إليه أقرب وتكون الجمدارية من مماليكه الصغار خلفه وأميراخوره خلف الجميع 

   . ومعه الجنائب و األوشاقية على قاعدة السلطان في ذلك

يخ خلف ظهره من الجوخ األحمر المزهر بالجوخ الملون برنك ذلك ومن عادة أآابر مجالس بيوتهم أنه ينصب لألمير بشتم
األمير و طراز فيه ألقابه ويجلس على مقعد مسندًا ظهره إلى البشتميخ وربما جلس أآابرهم على مدورة من جلد و رجاله على 

   . األرض وتكون الناس في مجلسه في القرب إليه على حسب مراتبهم

أو صغير أن يكون له رنك يخصه ما بين هناب أو دواة أو بقجة أو فرنسيسية ونحو ذلك بشطفه ومن عادة آل أمير من آبير 
واحدة أو شطفتين بألوان مختلفة آل أمير بحسب ما يختاره و يؤثره من ذلك ويجعل ذلك دهانًا على أبواب بيوتهم واألماآن 

ر ذلك وعلى قماش خيولهم من جوخ ملون مقصوص ثم المنسوبة إليهم آمطابخ السكر وشون الغالل واألمالك و المراآب وغي
على قماش جمالهم من خيوط صوف ملونة تنقش على العبي و البالسات ونحوها وربما جعلت على السيوف و األقواس و 

   . البرآصطوانات للخيل وغيرها

المراآب منضمين على نائب ومن عوائد أمراء العسكر بالحضرة السلطانية أنهم يرآبون في يومي االثنين و الخميس في 
السلطنة الكافل إن آان وإال فعلى حاجب الحجاب ويسيرون تحت القلعة مراٍت ثم يقفون بسوق الخيل و تعرض عليهم خيول 

   . المناداة وربما نودي على آثير من آالت الخيل و الخيم و الخرآاوات و األسلحة

   . لعقارات ثم يطلعون إلى الخدمة السلطانية على ما تقدمو قد ينادى على آثير من ا  : قال في مسالك األبصار

ومن قاعدة هذه المملكة أن أجناد األمراء آافة تعرض بديوان الجيوش السلطانية و تثبت أسماؤهم مفصلة فيه وآانوا فيما تقدم 
   . يحلون بالديوان

اء أجناده و تخلد بديوان الجيوش ثم آلما مات واحد أما اآلن فقد ترك ما هنالك واآتفي بأوراق تكتب من دواوين األمراء بأسم
   . منهم أو فصل من الخدمة عرض بديوان الجيش واحد مكانه يعبر فيه عرض من ديوان ذلك األمير

ومن عادتهم أن من مات من األمراء و الجند قبل استكمال سنة خدمته حوسب في مستحق إقطاعه على مقدار مدته وآتب له 
ديوان الجيوش ويكون ما يتحصل من المغل شرآة بين المستقر و بين الميت أو المنفصل على حسب بذلك محاسبة من 

   . استحقاق القراريط آل شهر من السنة بقيراطين

ومن عادة األمراء أنه مر السلطان في متصيداته بإقطاع أمير آبير قدم له من اإلوز والدجاج وقصب السكر والشعير ما تسمو 
   . فيقبله منه ثم ينعم عليه بخلعة آاملة يلبسها وربما أمر لبعضهم بشيء من المال فيقبضه إليه همة مثله

 المقصد العاشر في والة األمور من أرباب السيوف بأعمال الديار المصرية   

بة جليلة نائبها من وهي نيا  : وهم على أربع طبقات الطبقة األولى النواب والمستقر بها ثالث نيابات األولى نيابة اإلسكندرية
األمراء المتقدمين يضاهي في الرتبة نيابة طرابلس و ما في معناها أو يقاربها وبها حاجٌب أمير عشرة وحاجب جندي ووال 
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للمدينة وأجناد حلقٍة عدتهم مائتا نفر يعبر عنهم بأجناد المائتين وبها قاضي قضاة مالكي وقاض حنفي مستحدث وربما آان بها 
   . لمالكي أآبر الكل بها وهو المتحدث في أموال األيتام و األوقافقاض شافعي وا

على انه ربما ولي قضاء قضاتها في الزمن الماضي شافعي وبها موقع يعبر عنه في البلد بكاتب السر وناظر متحدث في 
تو دار عدل ووآيل بيت األموال الديوانية ومعه مستوف وتحت يده آتاٌب و شهود وبها محتسب وليس بها قضاة عسكر وال مف

المال بها نائب عن نائب بيت المال بالقاهرة وترآز بها أمراء المقدمين والطبلخانات في غير الزمن الذي يمتنع سير المراآب 
   . الحربية في البحر بشدة الريح منها ووال للترآيز يسمى الحاجب

   . الديار المصرية المستقرة فأغنى عن إعادته هنا وقد مر القول على معاملتها وذآر أحوالها في الكالم على قواعد

وهذه النيابة مع جاللة قدرها ورفعة محلها ليس لها عمل يحكم فيه نائبها وال قاضيها ومحتسبها بل حكمهم قاصر على المدينة 
الخدمة السلطانية بها و ظواهرها ال يتعدى ذلك بخالف غيرها من سائر نيابات المملكة وبها آرسي سلطنة بدار النيابة وعادة 

في أيام المواآب أن يرآب نائب السلطنة من دار النيابة وفي خدمته مماليكه وأجناد المائتين المتقدم ذآره ويخرج من دار 
النيابة عند طلوع الشمس ويسير في موآبه و الشبابة السلطانية بين يديه حتى يخرج من باب البحر ويخرج األمراء المرآزون 

يضًا ويجتمعون في الموآب و يسيرون خارج باب البحر ساعة ثم يعودون ويتوجه النائب إلى دار النيابة في على حدتهم أ
   . مماليكه وأجناد المائتين وقد فارقه األمراء المرآزون و توجه آل منهم إلى منزله

ان مغشًى باألطلس األصفر ووضع فإذا آان في ذلك الموآب سماٌط وضع الكرسي في صدر اإليو  : فإذا صار إلى دار النيابة
عليه سيف نمجاة سلطانية و مد السماط تحته وأآل مماليك النائب وأجناد المائتين و جلس النائب بجنبة من اإليوان و الشباك 
مطِل على مينا البلد ويجلس القاضي المالكي عن يمينه والقاضي الحنفي عن يساره والناظر تحته والموقع بين يديه ورؤوس 

   . لد على قدر منازلهم وترفع القصص فيقرؤها الموقع على النائب فيفصلها بحضرة القضاة ثم ينصرف الموآبالب

وهذه النيابة مستحدثة وآان ابتداء ترتيبها في سنة سبع و ستين و سبعمائة في الدولة األشرفية شعبان بن حسين حين   : قلت
سروا وآانت قبل ذلك واليًة تعد في جملة الواليات الطبلخاناه وآان لواليها طرقها الفرنج و فتكوا بأهلها وقتلوا و نهبوا وأ

   . الرتبة الجليلة و المكانة العلية

   . الثانية نيابة الوجه البحري

وهي مما استحدث في الدولة الظاهرية برقوق ونائبها من األمراء المقدمين وهو في رتبة مقدم العسكر بغزة اآلتي ذآره في 
الشامية ومقر نيابتها مدينة دمنهور بالبحيرة وحكمه على جميع بالد الوجه البحري المتقدم ذآرها في الكالم على  الممالك

أعمال الديار المصرية المستقرة خال اإلسكندرية وليست على قاعة النيابات في رآوب المراآب و ما في معناها بل نائبها في 
ابة سوى لبس التشريف وآتابة التقليد والمكاتبة بما يكاتب به مثل نائبها من النواب الحقيقة آاشٌف آبير وليس فيها رسوم الني

   . وقد آان القائم بها في الزمن األول قبل استقرارها نيابًة يعبر عنه بوالي الوالة

   . الثالثة نيابة الوجه القبلي

نة أسيوط وحكمه على جميع بالد الوجه القبلي وهي وهي مما استحدث في الدولة الظاهرية برقوق أيضًا وآان مقر نائبها مدي
في الترتيب و الرتبة على ما تقدم من نيابة الوجه البحري غير أنها أعظم خطرًا في النفوس و آان القائم بها قبل ذلك يسمى 

   . والي الوالة آما تقدم في الوجه البحري

هين القبلي و البحري آان بهما آاشفان يعبر عن آل منهما بوالي الوالة الطبقة الثانية الكشاف قد تقدم أنه استحداث النيابة بالوج
ولما استقر نيابتين جعل للوجه البحري آاشٌف من أمراء الطبلخاناه على العادة المتقدمة وهو في الحقيقة تحت أمر نائب الوجه 

لفيوم من الوالي و باقي الوجه القبلي البحري ومقرته منية غمر من الشرقية وجعل آاشف آخر للبهنساوية و الفيوم وعطل ا
   . أمره راجٌع إلى نائبه وللجيزية آاشٌف يتحدث في جسورها و سائر متعلقاتها وال يتعدى أمره إلى غيرها من النواحي

   . الطبقة الثالثة الوالة بالوجهين القبلي و البحري المرتبة األولى الوالة من أمراء الطبلخاناه
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   . القبلي و البحري على ما استقر عليه الحال وهي والية بالوجهين

وهي والية البهنسى ووالية األشمونين ووالية قوص وهي أعظمها حتى إن   : فأما الوجه القبلي ففيه أربع واليات من هذه الرتبة
قوق وآانت قبل ذلك وهي مستحدثة في الدولة الظاهرية بر  : واليها آان يرآب بالشبابة أسوة النواب بالممالك ووالية أسوان

   . مضافة إلى والي قوص يجعل فيها نائبًا من تحت يده وآانت والية الفيوم طبلخاناه ثم استقرت آشفًا على ما تقدم

أما أسيوط فلم يكن بها واٍل لكونها مقر نائب الوجه القبلي و مقر والي الوالة من قبله وسيأتي ما آان والية طبلخاناه من الوجه 
   . قلالقبلي ثم ن

وأما الوجه البحري ففيه أربع واليات من هذه الرتبة وهي والية الشرقية ومقر واليها بلبيس ووالية المنوفية و مقر واليها 
مدينة منوف ووالية الغربية ومقر واليها المحلة الكبرى وهي تضاهي والية قوص من الوجه القبلي إال أن واليها لم يرآب 

ة ومقر واليها مدينة دمنهور وربما عطلت واليتها لكونها مقرة النائب وقد تقدم أن والية النائب قبل بالشبابة قط ووالية البحير
   . أن تستقر نيابة آانت والية طبلخاناه

   . المرتبة الثانية من الوالة أمراء العشرات

الجيزة وآانت قبل ذلك طبلخاناه ووالية والية   : فأما القبلي ففيه من هذه الرتبة ثالث واليات  : وهي سبع واليات بالوجهين
إطفيح ولم تزل عشرة ووالية منفلوط وواليتها عشرون وآانت قبل ذلك والية طبلخاناه وقد آان بعيذاب في األيام الناصرية 

   . ابن قالوون وما بعدها وال أمير عشرة يولى من قبل السلطان و يراجع والي قوص في األمور المهمة

ري ففيه أربع واليات من هذه الرتبة والية منوف ووالية أشموم ووالية دمياط ووالية قطيا وآانت قبل ذلك وأما الوجه البح
   . طبلخاناه

الطبقة الرابعة أمراء العربان بنواحي الديار المصرية قد تقدم في الكالم على ما يحتاج إليه الكاتب في المقالة األولى ذآر 
قحطانية وهم العاربة إلى عدنانيٍة وهم المستعربة وبيان رجوع آل بطن من بطون العرب  أصول أنساب العرب وانقسامهم إلى

الموجودين اآلن بالديار المصرية و غيرها إلى قبيلتهم التي إليها ينتسبون وبيان من بوجهي الديار المصرية القبلي و البحري 
   . من القبائل وأفخاذ آل قبيلة المتشعبة منها

   . مراء العربان بالوجهين المذآورين في القديم و الحديثوالمقصود بيان أ

   . فأما الوجه القبلي فقد ذآر الحمداني أن اإلمرة به في بيتين من بلي من قضاعة بن حمير بن سبٍإ من القحطانية

   . األول بنو شاٍد المعروفون ببني شادي

ال القوصية وتقدم هناك أنه قيل إنهم من بني أمية بن عبد وآانت منازلهم بالقصر الخراب المعروف بقصر بني شادي باألعم
   . شمس من قريٍش

   . الثاني العجالة

   . وهم بنو العجيل بن الذئب منهم أيضًا وآانوا معهم هناك

   . العمل الثاني عمل األشمونين

سماعيل بن جعفر الصادق من عقب وآانت اإلمرة به في بني ثعلب من السالطنة وهم أوالد أبي جحيش من الحيادرة من ولد إ
الحسين السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه وآانت منازلهم بدروت سربام وغلب عليها الشريف 

   . حصن الدين بن ثعلب فعرفت بدورت الشريف من يومئذ واستولى عليها و على بالد الصعيد
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   . وقد تقدم أنه آان في آخر الدولة األيوبية

أول ملوك الترك بالديار المصرية السلطنة انف من سلطته و سمت نفسه إلى السلطنة فجهز   : فلما ولي المعز أبيك الترآماني
إليه المعز جيوشًا فجرت بينهم حروٌب لم يظفروا به فيها وبقي على ذلك إلى أن آانت دولة الظاهر بيبرس فنصب له حبائل 

   . دريةالحيل وصاده بها وشنقه باإلسكن

   . األول أوالد زعازع  : العمل الثالث البهنسى وآانت اإلمرة فيه في بيتين

بضم الزاي من بني جديدي من بني بالر من لواثة من البربر أو من قيس عيالن على الخالف السابق عند ذآر نسبهم في 
   . المقالة األولى

   . وهم أشهر من في الثاني أوالد قريٍش  : قال الحمداني

   . وهم أمراء بني زيد ومساآنهم نويرة دالص  : قال الحمداني

   . وآان قريٌش هذا عبدًا صالحًا آثير الصدقة ومن أوالده سعد الملك المشهور بنوه هناك  : قال

وون وما أن اإلمرة بالوجه القبلي في زمانه وهو سلطنة الناصر محمد بن قال  : وذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في التعريف
وليها آانت لناصر الدين عمر بن فضل ولم يذآر مقرته وال من أي العرب هو وذآر أيضًا أن إمرة فيما فوق أسوان آانت في 

   . عرب يقال لهم الحدارية في سميرة بن مالك

وفضٌل مأثور وفد على  وهو ذو عدد جم وشوآة منكية يغزو الحبشة وأمم السودان ويأتي بالنهاب والسبايا وله أثر محموٌد  : قال
السلطان فأآرم مثواه وعقد له لواء و شرف بالتشريف وقلد وآتب إلى والة الوجه القبلي عن آخرهم وسائر العربان بمساعدته 
ومعاضدته والرآوب للغزو معه متى أراد وآتب له منشور بما يفتحه من البالد وتقليٌد بإمرة عربان القبلة مما يلي قوص إلى 

   . ايته وترآز رايتهحيث تصل غ

أما في زماننا فمذ وجهت عرب هوارة وجوهها من عمل البحيرة إلى الوجه القبلي و نزلت به انتشرت في أرجائه انتشار   : قلت
الجراد وبسطت يدها من األعمال البهنساوية إلى منتهاه حيث أسوان وما واالها وأذعنت لهم سائر العربان بالوجه القبلي قاطبًة 

   . زوا إليهم وصاروا طوع قيادهموانحا

   . محمد وإخوته  : األول بنو عمر

   . ومنازلهم بجرجا و منشأة إخميم وأمرهم نافذ إلى أسوان من القبلة وإلى آخر األشمونين من بحري

   . الثاني أوالد غريب

   . وبيدهم بالد البهنسى ومنازلهم دهروط وما حولها

   . العمل األول الشرقية  : حمداني أن اإلمرة فيهم في خمسة أعمالوأما الوجه البحري فقد ذآر ال

   . واإلمرة فيها في قبيلتين  : قال

   . األولى ثعلبة وذآر أن اإلمرة آانت فيهم في شقير بن جرجي من المصافحة من بني زريٍق وفي عمر بن نفيلة من العليميين

   . ي خمسة بيوتوقد ذآر أن اإلمرة آانت فيهم ف  : الثانية جذام
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بني عقيل بن قرة بن موهوب بن عبيد بن مالك بن سويد من   : األول بيت أبي رشد بن حبشي بن نجم بن إبراهيم من العقيليين
   . بني زيد بن حرام بن جذام أمر بالبوق و العلم

   . ف من بالد الشرقيةالثاني طريف بن مكنون من بني الوليد بن سويد المقدم ذآره وإلى طريف هذا ينسب بنو طري

   . وآان من أآرم العرب آان في مضيفته أيام الغالء اثنا عشر ألفًا تأآل عنده وآان يهشم الثريد في المراآب  : قال الحمداني

   . ومن بنيه فضل بن سمح بن آمونة وإبراهيم بن عالي أمر آل منهما بالبوق و العلم  : قال

   . لوليد المذآور آان منهم معبد بن مبارك أمر بالبوق و العلمالثالث بيت أوالد منازل من ولد ا

الرابع بيت نمي بن خثعم من بني مالك بن هلبا بن مالك بن سويد أقطع خثعم بن نمي المذآور و أمر واقتنى عددًا من المماليك 
يك الترآماني على الدرجة الرفيعة األتراك و الروم وغيرهم وبلغ من الملك الصالح أيوب منزلًة ثم حصل عند الملك المعز أب
سلمى و دعش عوضه فكانا له نعم   : وقدمه على عرب الديار المصرية ولم يزل على ذلك حتى قتله غلمانه فجعل المعز ابنيه

الخلف ثم قدم دعش دمشق فأمره الملك الناصر صاحب دمشق يومئذ من بني أيوب ببوق و علم وأمر الملك أبيك أخاه سلمى 
   . آذلك

الخامس بيت مفرج بن سالم بن راضي من هلبا بعجة ابن زيد بن سويد بن بعجة من بني زيد بن حرام بن جذام أمره المعز 
   . أبيك الترآماني بالبوق و العلم

   . وذلك انه حين أراد المعز تأمير سلمى بن خثعم المقدم ذآره امتنع أن يؤمر حتى يؤمر مفرج بن غانم فأمر

   . لمنوفيةالعمل الثاني ا

   . و اإلمرة فيها ألوالد نصير الدين من لواتة ولكن إمرتهم في معنى مشيخة العرب

   . العمل الثالث الغربية

   . واإلمرة فيه في أوالد يوسف من الخزاعلة من سنبس من طيء من آهالن العمل الرابع البحيرة

   . قالوون آانت لخالد بن أبي سليمان وفائد بن مقدمأن اإلمرة في الدولة الناصرية ابن   : وقد ذآر في التعريف

   . وآانا أميرين سيدين جليلين ذوي آرم و إفضال و شجاعة و ثبات رأي وإقدام  : قال في مسالك األبصار

   . العمل الخامس برقة

ل بين طاعة وعصيان ولم يبق من أمراء العرب ببرقة يعني في زمانه إال جعفر بن عمر وآان ال يزا  : قال في التعريف
   . ومخاشنة وليان والجيوش في آل وقت تمد إليه وقل أن تظفر منه بطائل أو رجعت منه بمغنم وإن أصابته نوبٌة من الدهر

وآخر أمره أن رآب طريق الواح حتى خرج من الفيوم و طرق باب السلطان الئذًا بالعفو ووصل ولم يسبق به خبٌر ولم   : قال
حتى استأذن له عليه وهو في جملة الوقوف بالباب فأآرم أتم الكرامة وشرف بأجل التشاريف و أقام مدة في يعلم السلطان به 

قرى اإلحسان و إحسان القرى وأهله ال يعلمون ما جرى وال يعلمون أين يمم وال أي جهة نحا حتى أتتهم وافدات البشائر و 
   . جاءت منه

يفتك بك السلطان فأتثبط فاستحسن قوله وأفاض عليه   : خفت أن يقولوا  : قصدك إلينا قاللم ال أعلمت أهلك ب  : فقال له السلطان
   . طوله ثم أعيد إلى أهله فانقلب بنعمٍة من اهللا لم يمسسهم سوء و ال رثى له صاحٌب وال شمت به عدو
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متين واإلمرة اليوم في برقة في عمر بن عريف وهو رجل ديٌن وآان أبوه عريف ذا دين   : قلت  

ات و الدجلة الفصل الخامس من الباب الثالث من المقالة الثانية في المملكة الشامية وما يتصل بها من بالد األرمن و الروم وبالد الجزيرة بين الفر    

  وفيه مقصدانمما هو مضاف إلى هذه المملكة وفيه ستة أطراف الطرف األول في فضل الشام و خواصه وعجائبه 

ول في فضل الشام المقصد األ    

آنا يومًا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه   "   : أعظم شاهد لذلك ما أخرجه الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنه قال
   . و سلم نؤلف القرآن من الرقاع

   . طوبى ألهل الشام  : فقال رسول اهللا

   .  " طٌة أجنحتها عليه ألن المالئكة باس  : لم ذاك يا رسول اهللا قال  : فقلت

هذا وقد بعث به الكثير من األنبياء عليهم السالم وفيه ضرائحهم الشريفة و المسجد األقصى الذي هو أحد المساجد الثالثة التي 
   . تشد إليها الرحال وهو أول القبلتين وبه ينزل المسيح عليه السالم بمنارة جامع دمشق وبه يقتل الدجال بمدينة لد

   .  " إن اهللا بارك فيما بين العرش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديس   "   : لحديث أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قالوفي ا

 المقصد الثاني في خواصه و عجائبه   

ها أما خواصه فإن به األماآن التي تعظمها األمم على اختالف عقائدهم آالصخرة التي هي قبلة اليهود والقمامة التي يحج
النصارى من سائر أقطار األرض وطورنابلس الذي تحجه السامرة وبمدينة صور آنيسٌة تعتقد طائفٌة من النصارى انه ال 

يصح تمليك ملوآهم إال منها على ما سيأتي ذآره في الكالم على أعمال صفد إن شاء اهللا تعالى وغير ذلك مما تنقاد به األمم 
   . متهإلى صاحب هذه المملكة و تذعن لمسال

   . وأما عجائبه فكثيرة

وهي عين تنبع ماًء شديد الحرارة يكاد يسلق البيضة يقصدها المترددون لالستشفاء باالغتسال   : حمة طبرية المشهورة  : منها
   . فيها

   . وليس فيها حمام ومنها قبة العقارب بمدينة حمص  : قال ابن األثير في عجائب المخلوقات

ن مسجدها الجامع إذا أخذ شيء من تراب حمص وجبل بالماء وألصق بداخل تلك القبة و ترك حتى يجف و وهي قبة بالقرب م
يسقط بنفسه من غير أن يلقيها أحد ثم أخذت ووضع منها شيٌء في بيت لم يدخله عقرًب أو في قماش لم يقربه وإن ذر على 

إن ذلك ال يختص بالقبة بل عامة أرض البلد آذلك حتى ال  عقرب منه شيء أخذها مثل السكر فربما زاد عليها فقتلها بل قيل
  "   : يدخلها عقرب إال مات بل ال يقرب ثيابًا وال أمتعة عليها غبارها وإلى ذلك أشار القاضي الفاضل في البشرى بفتوحها بقوله

لعداوة المعروفة بين ودبت إليها عقارب المجانيق فخالفت عادة حمص في العقارب ورميت الحجارة بالحجارة فوقعت ا
   .  " األقارب 

ومنها عين فوارٌة داخل البحر الملح على القرب من ساحل مدينة طرابلس على قدر رمية حجر عن البئر تنبع ماًء عذبًا يطفو 
   . على وجه الماء قدر ذراع أو أآثر يتبين عند سكون الريح

   . من عمل طرابلس غربًا عنه بشمال على الطريق السالكةوادي الفوار وهو واٍد بالقرب من حصن األآراد   : ومنها
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وهي صفة بئر قائمة في األرض وفي سفل األرض سرداٌب ممتٌد إلى الشمال يفور في آل أسبوع   : قال في مسالك األبصار
آالرعد وهو بقية يومًا واحدًا ال غير فتسقى به أرٌض ومزدرعاٌت وينزل عليه الترآمان و يردونه ويسمع له قبل فورانه دوي 

   . األيام يابٌس ال ماء فيه

وذآر لي من دخل السرداب أن في نهايته نهرًا آبيرًا آخذًا من الغرب إلى الشرق تحت األرض له جريان قوي وبه موج   : قال
   . وريح عاصف ال يعرف إلى أين يجري وال من أي جهة يأتي

س يخرج منها أنواع آثيٌر من الحيات تظهر من أنابيب مائها و تدخل في ومنها حمام القدموس من قالع الدعوة من عمل طرابل
   . ثياب داخلها ولم يشتهر أنها أضرت أحدًا قط على ممر الدهور و تطاول األزمنة حكاه في مسالك األبصار

   . ومنها صدًع في سور الخوابي من قالع الدعوة من عمل طرابلس أيضًا

   . لك الموضع فشاهده بعينه أو أرسل رسوله فشاهده سلم من تلك اللدغة ولم يضره السمإذا لدغ أحد بحيٍة فأتى إلى ذ

   . إلى غير ذلك من العجائب الظاهرة و المندرسة بمرور الزمان عليها

   . وبقرى حلب قريٌة تسمى براق يقال إن بها معبدًا يقصده أصحاب األمراض ويبيتون به  : قال ابن األثير

   . لمريض في منامه من يقول له استعمل آذا و آذا فيبرأ أو يمسح عليه بيده فيبرأفإما أن يرى ا

وبقرية مبرون من قرى صفد مغارة يظهر فيها الماء في يوم من السنة تجتمع إليه اليهود في ذلك اليوم   : قال في تاريخه
عين الجن تفور لحظة آالنهر ثم تغور حتى ال يبقى ويجلبون منه الماء إلى البالد البعيدة وبوادي دلسه من عملها عيٌن تعرف ب

فيها ماء ثم تفور آذلك ليًال و نهارًا وبقرية بكوزا من قرى صفد عنٌب داخل العنبة عنبٌة أخرى وبقرية عدشيب من قراها بلوٌط 
لكسير من آدمي يؤخذ الواحد منه من الشجرة فيوجد حضنها حجر وبقرية عياض تراب الجير إذا عمل منه آوٌز و سقي فيه ا

أو غيره جبر عظمه و بالناصرة من أعمالها آنيسة بها عمود إذا اجتمع عنده جماعة و عملوا سماعًا عرق العمود حتى يظهر 
   . عرقه

الطرف الثاني في حدوده و ابتداء عمارته وتسميته شامًا وفيه مقصدان المقصد األول في حدوده وقد اختلف في تحديده فذآر 
   . تيه بني إسرائيل و بر الحجاز والسماوة إلى مرمى الفرات بالعراق  : ن حده من القبلة إلى البر المقفرفي التعريف أ

   . وهذه المحادات آلها من جزيرة العرب  : قال

   . وحده من الشرق طرف السماوة و الفرات

   . وحده من الشمال البحر الرومي

أن حده من أول رفح التي في الجفار بين مصر والشام إلى   : ي تقويم البلدانوحده من الغرب حد مصر المتقدم ذآره وذآر ف
حدود تيه بني إسرائيل إلى ما بين الشوبك وأيلة من البلقاء وحده من الشرق من البلقاء إلى مشاريق صرخد آخذًا على أطراف 

ت إلى قلعة نجم إلى البيرة إلى سميساط إلى الغوطة إلى سلمية إلى مشاريق حلب إلى بالس وحده من الشمال من بالس مع الفرا
حصن منصور إلى بهنسى إلى مرعش إلى بالد سيس إلى طرسوس إلى بحر الروم وحده من الغرب من طرسوس المذآورة 

   . آخذًا على ساحل البحر الرومي إلى رفح المتقدمة الذآر حيث وقع االبتداء

ي التعريف جعل حده الشمالي إلى البحر الرومي وحده الغربي حد مصر المتقدم أحدهما انه ف  : والخلف بينهما في شيئين  : قلت
ذآره وفي تقويم البلدان جعل حده الشمالي البالد التي بين الفرات و البحر الرومي وحده الغربي البحر الرومي من طرسوس 

لموقع لهما في ذلك أن البحر الرومي إلى رفح فيدخل حد مصر الذي حد به الجانب الغربي في التعريف في هذا الحد وآأن ا
   . عن الشام غربًا بشمال فجنح آل منهما إلى جهة
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الثاني أنه في تقويم البلدان أدخل بالد األرمن المتصلة بآخر بالد حلب من الشمال في حدود الشام وفي التعريف أخرجها وهو 
   . التحقيق

  "   : الفتوحات الجاهانية التي هي أول بالد األرمن من جهة حلب بالذآر وقد صرح بذلك في التعريف فيما بعد فقال بعد أن أفرد
وأتيت بها ههنا إذ لم يكن لها تعلٌق بمملكة تذآر فيها وليست من الشامات في شيء و إنما هي من بالد األرمن المسماة قديمًا 

ة أعمال حلب في الكالم على قواعد المملكة وسيأتي الكالم على بالد األرمن بمفردها في جمل  " ببالد العواصم و الثغور 
   . الشامية إن شاء اهللا تعالى

على أن ما ذآره من التحديد في التعريف و تقويم البلدان ال يخلو عن تساهل فقد قال في التعريف بعد ذآر الحدود التي 
   . وهذه الحدود هي الجامعة على ما يحتاج إليه وإذا فصلت إلى زيادة إيضاح  : أوردها

وبعض هذه الحدود قد تقع شرقيًة عن بعض الشام وهي بعينها   : وقال في تقويم البلدان بعد ذآر الحدود التي أوردها أيضًا
جنوبية عن بعض آخر مثل البلقاء فإنها جنوبيٌة عن حلب وما على سمتها وشرقيٌة عن مثل غزة و ما على سمتها فليعلم العذر 

   . في ذلك

   . طول الشام من ملطية إلى رفح خمس و عشرون مرحلةو  : قال ابن حوقل

فمن ملطية إلى منبج أربع مراحل ومن منبج إلى حلب مرحلتان ومن حلب إلى حمص خمس مراحل ومن حمص إلى دمشق 
   . خمس مراحل ومن دمشق إلى طبرية أربع مراحل ومن طبرية إلى الرملة ثالث مراحل ومن الرملة إلى رفح مرحلتان

   . وطوله أآثر من شهر  : تيفاشي في سرور النفسقال ال

   . وأعرض ما فيه طرفاه  : قال ابن حوقل

فأحد طرفيه من الفرات من جسر منبج على منبج على قورس في حد قنسرين ثم على العواصم في حد إنطاآية ثم يقع على 
   . حل وهذا هو السمت المستقيمجبل اللكام ثم على المصيصة ثم على أذنة ثم على طرسوس وذلك نحو عشر مرا

والطرف اآلخر يأخذ في البحر من حد يافا من جند فلسطين حتى ينتهي إلى الرملة إلى بيت المقدس ثم إلى أريحا ثم إلى زغر 
   . ثم إلى جبل الشراة إلى أن يأتي إلى معان وتقدير ذلك ست مراحل

بين األردن و دمشق وحمص يزيد على أآثر من ثالثة أيام ألن من دمشق  أما ما بين هذين الطرفين من الشام فال يكاد  : ثم قال
إلى طرابلس على بحر الروم غربًا يومًا وإلى أقصى الغوطة شرقًا حتى يتصل بالبادية يومًا ومن حمص إلى أنطرطوس على 

ردن إلى صور على البحر بحر الروم غربًا يومين ومن حمص إلى سلمية على البادية شرقًا يومًا ومن طبرية من جند األ
   . الرومي غربًا يومًا ومنها إلى أريحا على حدود بني فزارة شرقًا يومًا

  المقصد الثاني في ابتداء عمارته و تسميته شامًا  

أن نوحًا عليه السالم لما قسم   : أما ابتداء عمارته فقد روى الحافظ بن عساآر في تاريخ الشام عن هشام ابن محمد عن أبيه
األرض بين بينه لحق قوم من بني آنعان بن حام بن نوح عليه السالم بالشام فسميت الشام حين تشاءموا إليها يعني من أرض 

   . بابل آما جاء في الرواية األخرى

ب عليه وجاء بنو إسرائيل فأجلوهم عنها وبقيت الشام لبني إسرائيل إلى أن غل  : فكانت الشأم يقال لها لذلك أرض آنعان  : قال
الروم وانتزعوه منهم فأجلوهم إلى العراق إال قليًال منهم ثم جاء العرب فغلبوا على الشام يعني في الفتح اإلسالمي ثم الشأم 

   . مهموز مقصور

   . ويجوز فيه فتح الشين و المد  : قال النوري في تهذيب األسماء واللغات وغيره
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   . ويجوز فيه التذآير والتأنيث  : وهريوهي ضعيفة وإن آانت مشهورة قال الج  : قال

   . والمشهور التذآير  : قال النوري

وقد اختلف في سبب تسميته شامًا فقيل لتشاؤم بني آنعان إليه آما تقدم في آالم ابن عساآر وقيل سمي بسام بن نوح ألنه نزل 
   . به واسمه بالسريانية شام بشين معجمة والعرب تنقلها إلى السين المهملة

   . وقيل ألن أرضه مختلفة األلوان بالحمرة و السواد و البياض فسمي شامًا لذلك آما يسمى الخال في بدن اإلنسان شامة

   . وقيل سميت شامًا ألنها عن شمال الكعبة والشام لغة في الشمال

   . والثاني أن يكون فعًال من الشؤمويجوز فيه وجهان أحدهما أن يكون من اليد الشؤمى و هي اليسرى   : قال أبو بكر بن محمد

في أنهاره و بحيراته وجباله المشهورة و زروعه و فواآهه ورياحينه ومواشيه ووحوشه و طيوره وفيه ستة مقاصد المقصد 
األول في ذآر األنهار العظام بالشام وما هو مضاف إليه مما يتكرر ذآره بذآر البلدان وهي أربع أنهار األول نهر الفرات 

   . و أعظمها وقد تقدم في الكالم على النيل أنه شقيقه في الخروج من الجنةوه

ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل   "   : وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
وأول ابتدائه من شمالي مدينة   " أنجو به الناس عليه فيقتتل من آل مائة تسعة وتسعون ويقول آل رجل منهم لعلي أنا الذي 

أرزن الروم وشرقيها وهي آخر بالد الروم من جهة الشرق حيث الطول أربٌع و ستون درجة والعرض اثنتان وأربعون درجة 
لى ونصٌف ثم يأخذ إلى قرب ملطية ثم يأخذ إلى سميساط ثم يأخذ مشرقًا ويتجاوز قلعة الروم من شماليها و شرقيها ثم يسير إ

البيرة من جنوبيها ثم يمر مشرقًا حتى يجاوز بالس ثم قلعة جعبر ويتجاوزها إلى الرقة ثم يسير مشرقًا ويتجاوز الرحبة من 
وهو   : شماليها و يسير إلى عنة ثم يمتد إلى هيت ويمتد حتى يجاوز مخرج نهر آوثى اآلتي ذآره فينقسم قسمين ويمر أحدهما

وهو أعظمها بإزاء قصر ابن هبيرة ويعرف هذا القسم   : ويصب في بطائح العراق ويمر اآلخر الجنوبي إلى الكوفة ويتجاوزها
بنهر سورا بضم السين المهملة وآخره ألف يمد ويقصر وهي قرية على النهر نسب إليها ويتجاوز قصر ابن هبيرة ويسير 

ويمر عموده إلى مدينة النيل ويجاوزها حتى يصب في جنوبًا إلى مدينة بابل القديمة ويتفرع منه بعد أن يجاوز بابل عدة أنهر 
   . دجلة ويسمى من بعد مجاوزة النيل نهر الصراة

   . وعلى الفرات أنهار تصب فيه وأنهار تخرج منه ليس بنا حاجة إلى تفصيلها

لبالد بأنفسها ونهر ويسمى العاصي ألن غالب األنهار تسقي األرض بغير دواليب وال نواعير بل ترآب ا  : الثاني نهر حماة
حماة ال يسقي ويسمى العاصي ألن غالب األنهار تسقي األرض بغير دواليب وال نواعير بل ترآب البالد بأنفسها ونهر حماة 

لجريه من الجنوب إلى الشمال وغالب األنهر إنما تجري من   : ال يسقي ال بنواعير تنزع الماء منه ويسمى أيضًا النهر المقلوب
الجنوب واسمه القديم نهر األرنط وأوله نهر صغير من ضيعة قريبة من بعلبك في الشمال عنها على نحو مرحلة الشمال إلى 

تسمى الرأس ويمتد من الرأس شماًال حتى يصل إلى مكان يسمى قائم الهرم بين قرية جوسية و الرأس ويمر في واٍد هناك 
اهب ويمتد شماًال حتى يتجاوز جوسية ويمتد حتى يصب في بحيرة وينبع من هناك أآثر ماء النهر من موضع يسمى مغارة الر

قدس غربي حمص ويخرج من البحيرة ويتجاوز حمص إلى الرستن ويمتد إلى حماة ثم إلى شيزر ثم إلى بحيرة أفامية ثم 
   . يخرج من بحيرة أفامية ويمر على درآوش ويمتد إلى جسر الحديد وذلك جميعه شرقي جبل اللكام

إلى جسر الحديد انقطع الجبل المذآور هناك ويستدير النهر المذآور ويرجع و يسير جنوبًا بغرب ويمر على سور  فإذا وصل
   . أنطاآية ويسير آذلك مغربًا بجنوب حتى يصب في بحر الروم عند السويدية

   . يرة أفامية ويختلط بالعاصينهر منبعه من تحت أفامية يسير مغربًا حتى يصل إلى بح  : منها  : ويصب في العاصي عدة أنهر

نهر في شمال أفامية على نحو ميلين يعرف بالنهر الكبير يسير مدًى قريبًا ويصب في بحيرة أفامية ويخرج منها مع   : ومنها
   . العاصي
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ي النهر األسود ويجري في الشمال ويمر تحت دربساك ويمتد حتى يصب في بحيرة أنطاآية ويخرج منها ويصب ف  : ومنها
   . العاصي

بلدة هناك يمر عليها  -بفتح الياء المثناة تحت وسكون الغين المعجمة وفتح الراء المهملة ثم ألف مقصورة  - نهر يغرا   : ومنها
   . ويصب في النهر األسود المذآور

وهو نهر يأتي من  - اآلخر بكسر العين المهملة وسكون الفاء وآسر الراء المهملة ثم ياء مثناة تحت ونون في  -عفرين   : ومنها
   . بالد الروم و يمر على الرواندان إلى الجومةويمر في الجومة إلى العمق ويختلط بالنهر األسود

   . الثالث نهر األردن

   . و األردن بضم الهمزة وسكون الراء المهملة وضم الدال المهملة أيضًا وتشديد النون

بلدة في بالد الغور من الشام نسب إليها النهر ويسمى الشريعة أيضًا وأصله من  وهي  : آذا ضبطه السمعاني في اللباب قال
أنهار تصب من جبل الثلج إلى بحيرة بانياس ثم يخرج من البحيرة المذآورة ويصب في بحيرة طبرية ويمتد جنوبًا وهناك 

بًا حتى يجاوز بيسان ويمتد في يصب في اليرموك بين بحيرة طبرية المذآورة و بين القصير ويمتد في وسط الغور جنو
   . الجنوب آذلك إلى أريحا وال يزال يمتد في الجنوب حتى يصب في بحيرة زغر وهي البحيرة المنتنة المعروفة ببحيرة لوط

بفتح العين المهملة و سكون الواو وفتح الجيم وبعدها األلف -الرابع نهر العوجاء  ويسمى أبي فطرس بضم الفاء وبالطاء  - 
اء والسين المهمالت وهو نهر شمالي مدينة الرملة من فلسطين باثني عشر ميُال ومنبعه من تحت جبل الخليل عليه السالم والر

مقابل قلعة خراب هناك تسمى مجد اليابا ويجري هذا النهر من الشرق إلى الغرب ويصب في بحر الروم جنوبي غابة أرسوف 
   . ومن منبعه إلى مصبه دون مسفة يوم

وما التقى عليه جيشان إال غلب الغربي و انهزم الشرقي وسيأتي الكالم على أنهار دمشق في الكالم على   : في العزيزيقال 
   . حاضرتها إن شاء اهللا تعالى إذ ال يتعداها إلى غيرها من البالد

   . الخامس نهر جيحان

لف نونبفتح الجيم و سكون الياء المثناة تحت و فتح الحاء المهملة وبعد األ بجيم وهاء مفتوحتين  - وتسميه العامة جهان  - 
   . وألف وثم نون وربما زادوا ألفًا بعد الجيم فقالوا جاهان وإليه تنسب الفتوحات الجاهانية اآلتي ذآرها

سيس وأوله عند طول ستين درجًة و عرض أربعين درجًة وهو نهٌر يقارب الفرات في الكبر ويمر ب  : في رسم المعمور  : قال
ويسير من الشمال إلى الجنوب بين جبال في حدود الروم حتى يبلغ المصيصة من شماليها حيث الطول تسع و خمسون و آسر 

و العرض ست وثالثون درجًة وعرض خمس عشرة وجريانه عندها من المشرق إلى المغرب ويتجاوز المصيصة ويصب 
   . بالقرب منها في بحر الروم

   . السادس نهر سيحان

   . فتح السين المهملة و سكون الياء المثناة تحت وفتح الحاء المهملة وبعدها ألف ونونب

وأوله عند طول ثمان وخمسين وعرض أربع وأربعين ويمر ببالد الروم إلى الجنوب عند مجرى   : قال في رسم المعمور
ها حيث الطول تسع و خمسون بغير آسر جيحان المتقدم ذآره ويسير حتى يمر ببالد األرمن ويمر على سور أذنة من شرقي

والعرض ست وثالثون درجة وخمسون دقيقًة ويتجاوز أذنة ويلتقي مع جيحان المتقدم ذآره و يصيران نهرًا واحدًا ويصبان 
   . في نهر الروم بين آياس و طرسوس على ما تقدم ذآره
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 المقصد الثاني في ذآر بحيراته 

   . ةوهي ثمان بحيرات األولى بحيرة طبري

سميت طبرية بطباري ملك من ملوك الروم وهي في أول الغور يدخل إليها نهر الشريعة المنصب في بحيرة   : قال الزجاجي
بانياس اآلتي ذآرها ودورها نحو مسيرة يومين ووسطها حيث الطول ثمان وخمسون درجة والعرض اثنتان و ثالثون وهي 

   . قرعاء ليس بها قصب نابت

ويقال إن قبر سليمان بن   : خراٌب على شاطىء البحيرة المذآورة من جانبها الغربي قال العثماني في تاريخ صفد وطبرية مدينٌة
   . داود عليهما السالم بهذه البحيرة

الثانية بحيرة زغر و تعرف ببحيرة سدوم و بحيرة لوط وهي بحيرة منتنة ليس لها سمك و ال يأوي إليها طير وفيها مصب 
المسمى بالشريعة عند نهايته ويغيض الماء فيها وال يخرج منها شيء من األنهار وهي في آخر الغور من جهة  نهر األردن

   . الجنوب ودورها فوق مسيرة يومين ووسطها حيث الطول تسع و خمسون درجة والعرض إحدى وثالثون

   . الثالثة بحيرة بانياس

فيها عدة أنهار من جبٍل هناك ويخرج منها نهر الشريعة و يصب في  وهي بحيرة بالقرب من بانياس من مقابلة دمشق تصب
   . بحيرة البرية المتقدم ذآرها وبها غابة قصب

   . الرابعة بحيرة البقاع

   . وهي مستنقع ماء في جهة الغرب عن بعلبك على مسيرة يوم منها

   . بها هيش و غابات قصب

   . الخامسة بحيرة دمشق

غوطة دمشق بميلة يسيرة إلى الشمال يصب إليها فضلة نهر بردى و غيره وتتسع في أيام الشتاء و وهي بحيرة في شرقي 
   . تضيق في أيام الصيف وبها غابات قصب وفيها أماآن تحمي من العدو

   . السادسة بحيرة قدس

   . بفتح القاف و الدال و في آخرها سين مهملة

الغرب على بعض يوم منها وطولها من الشمال إلى الجنوب نحو ثلث وهي بحيرة في أرٍض مستوية عن حمص في جهة 
مرحلة وفي طرفها الشمالي سد ممتد في طولها مبني بالحجر من بناء األوائل ينسب بناؤه إلى اإلسكندر طوله شرقًا و غربًا 

   . ان من حجر أسودألف ومائتان وسبعة و ثمانون ذراعًا وعرضه ثمانية عشر ذراعًا ونصف ذراع وعلى وسط السد برج

   . السابعة بحيرة أفامية

   . وهي عدة بطائح في الغرب بميلة إلى الشمال عن أفامية بين غابات من القصب يصب فيها النهر العاصي من جهة الجنوب

نصف فرسخ وبها بحيرتان جنوبية وشمالية يصاد فيهما السمك فالجنوبية منهما بحيرة أفامية المذآورة وسعتها بالتقريب نحو 
وقعرها قريب قامة وأرضها موحلة ال يقدر اإلنسان على الوقوف فيها وبوسطها جمم قصب و بردي و حولها القصب و 
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الصفصاف وبها أنواع الطير ما ال يحصى آثرًة وينبت بها في زمن الربيع اللينوفر األصفر حتى يستر الماء عن آخره بورقه 
   . وزهره

حصن برزوية بقدر بحيرة أفامية أربع مرات ووسطها مكشوف وينبت اللينوفر بجانبيها الجنوبي و والبحيرة الشمالية من عمل 
   . الشمالي وبينها و بين بحيرة أفامية المذآورة زقاق تسير فيه المراآب من إحداها إلى األخرى

   . ويعتبر طول هذه البطائح وعرضها بأفامية  : قال في تقويم البلدان

   . نطاآيةالثامنة بحية أ

وهي بحيرة بين أنطاآية و بغراس و حارم في أرض تعرف بالعمق بفتح العين المهملة و سكون الميم من معاملة حلب شمالي 
   . أنطاآية على مسيرة يومين من حلب في جهة الغرب عنها

ام القصب محيطٌة بها و فيها وفيها مصب نهر عفرين و النهر األسود و نهر يغرا المتقدم ذآرها ودورها نحو مسيرة يوم وآج
   . من الطير و السمك نحو ما تقدم ذآره في بحيرة أفامية

   . وطولها طول أنطاآية تقريبًا وعرضها أآثر من عرضها بدقائق  : قال في تقويم البلدان

   . لمثلثة و الجيم وما يتصل بهجبل الثلج بالثاء ا  : في ذآر جباله المشهورة التي يتعلق بها آثير من المقاصد وهي عدة أجبل منها

   . و الطرف الجنوبي لهذا الجبل بالقرب من صفد  : قال في تقويم البلدان

   . قال في رسم المعمور حيث الطول تسع و خمسون درجة وخمس وأربعون دقيقة والعرض اثنتان وثالثون درجة

   . ثم يمتد إلى الشمال و يتجاوز دمشق  : قال في تقويم البلدان

فإذا صار في شماليها سمي جبل سنير ويسمى جانبه المطل على دمشق جبل قاسيون ويتجاوز دمشق و يمر غربي بعلبك 
وإذا تجاوز  - ويسمى الجبل المقابل لبعلبك جبل لبنان بالم مكسورة و باء موحدة ساآنة و نون مفتوحة بعدها ألف ونون ثانية 

إضافة إلى حصٍن  - يٍن مهملة مفتوحة وآاف مشددة وراء مهملة في اآلخر بعلبك و صار شرقي طرابلس سمي جبل عكاٍر بع
بأعاله يسمى عكارًا ثم يمر شماًال ويتجاوز طرابلس إلى حصن األآراد من عمل طرابلس ويسامت حمص من غربيها على 

   . اللكام بضم الالممسيرة يوم ويمتد حتى يجاوز سمت حماة ثم سمت شيرز ثم سمت أفامية ويسمى قبالة هذه البالد جبل 

وجبل اللكام يمتد إلى أن يصير بينه و بين جبل شحشبو اتساعه نصف يوم حتى يتجاوز صهيون و   : قال في رسم المعمور
   . الشغر وبكاس و القصير وينتهي إلى أنطاآية فينقطع هناك و يصير قبالة جبال األرمن

ر عند مسامتته ألفامية المتقدمة الذآر جبٌل آخر من شرقيه يسمى جبل شحشبو ويقابل جبل اللكام المذآو  : قال في تقويم البلدان
إضافة إلى قرية هناك  -يشين معجمة مفتوحة و حاء مهملة ساآنة وشين ثانية مفتوحة بعدها باء موحدة مضمومة ثم واو 
   . تصل بجبال الرومتسمى بذلك ويمر من الجنوب إلى الشمال على غربي المعرة وسرمين وحلب ثم يأخذ غربًا وي

جبل عاملة وهو جبل ممتد في شرقي ساحل بحر الروم و جنوبيه حتى يقرب من مدينة صور وعليه شقيف أرنون نزله   : ومنها
   . بنو عاملة بن سبٍإ من عرب اليمن عند تفرقهم بسيل العرم فعرف بهم

   . جبل عوف وهو جبل بالقرب من عجلون  : ومنها

بني عوف من جرم قضاعة فعرف بهم وآانوا عصاًة ال يدخلون تحت طاعة حتى بنى عليهم أسامة أحد آان ينزله قوم من 
   . أمراء السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب قلعة عجلون فدخلوا تحت الطاعة على ما سيأتي ذآره
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   . ومنها جبل الصلت إضافة إلى مدينة الصلت اآلتي ذآرها في أعمال دمشق

قي جبل عوف و شماليه آان أهله عصاًة حتى بنى عليهم المعظم عيسى بن العادل حصن المقصد الرابع في وهو جبل في شر
   . ذآر زروعه وفواآهه ورياحينه أما زروعه فغالبها على المطر

لشعير ومنها ما هو على سقي األنهار وهو قليل وفيه الحبوب من آل ما يوجد في مصر من البر و ا  : قال في مسالك األبصار
و الذرة و األرز و الباقال و البسلة و الجلبان واللوبياء و الحلبة والسمسم و القرطم وال يوجد فيه الكتان و البرسيم وبه من 

أنواع البطيخ والقثاء ما يستطاب و يستحسن وآذلك غيرها من المزدرعات آالقلقاس و الملوخيا و الباذنجان و اللفت و الجزر 
و الرجلة و البقلة اليمانية وغير ذلك من أنواع الخضروات المأآولة وقصب السكر في أغواره إال أنه لم  و الهليون و القنبيط

   . يبلغ في الكثرة حد مصر

وهو  - وأما فواآهه ففيه من آل ما يوجد في مصر آالتين و العنب و الرمان والقراصيا و البرقوق و المشمش و الخوخ 
فرصاد ويكثر بها التفاح والكمثرى و السفرجل مع آونها أآثر أنواعًا و أبهج منظرًا ويزيد و التوت وال - المسمى بالدراقن 

عليه فواآه أخر ال توجد بمصر وربما وجد بعضها في مصر على الندور الذي ال يعتد به آالجوز و البندق و اإلجاص و 
ينقل إلى أآثر البلدان وغير ذلك وبأغوارها أنواع العناب و الزعرور و الزيتون فيه الغاية في الكثرة ومنه يعتصر الزيت و 

المحمضات آاألترج والليمون والكباد و النارنج ولكنه ال يبلغ في ذلك حد مصر وآذلك الموز وال يوجد البلح و الرطب فيه 
   . أصًال

   . نبوفيه فواآه تأتى في الخريف وتبقى إلى الربيع آالسفرجل والتفاح والع  : قال في مسالك األبصار

وأما رياحينه ففيه آل ما في مصر من اآلس و الورد و النرجس و البنفسج والياسمين و النسرين ويزيد علىمصر في ذلك 
   . خصوصًا الورد حتى إنه يستقطر منه ماء الورد و ينقل منه إلى سائر البلدان

   . نوقد نسي به ما آان يذآر من ماء ورد جور و نصيبي  : قال في مسالك األبصار

 المقصد الخامس في ذآر مواشيه ووحوشه و طيوره   

أما مواشيه ففيه جميع ما تقدم من مواشي مصر من البغل و البقر والغنم و الخيل و البغال و الحمير إال أن أبقاره ال تبلغ في 
   . اهة مبلغ حميرهاالعظم مبلغ أبقار مصر وأغنامه ال تبلغ في طيبة اللحم مبلغ أغنامها وحميره لم تبلغ في الفر

وأما وحوشه ففيه الغزالن و األرانب و األسود وآثير من أنواع الوحوش المختلفة مما ال يوجد وأما طيوره ففيه اإلوز و 
   . الدجاج و الحمام وأنواع طيور الماء المختلفة األنواع

   . المعامل التي تعمل إلخراج الفراريج في مصر وال تكون الفراريج فيها إال بحضانة وال تنجع فيها  : قال في مسالك األبصار

   . ويذآر أن رجًال من أهل مصر عمل فيها معمًال في حاضرة العقيبة فصعد له العمل فيه في الصيف دون الخريف  : قال

  المقصد السادس في ذآر النفيس من مطعوماتها  

شراب موجود فيها دون مصر وأآثر حلواها من العسل و فيها العسل بقدر متوسط ويعمل فيها السكر الوسط و المكرر وال
   . المن

الطرف الرابع في ذآر جهاته و آوره القديمة و قواعده المستقرة وأعمالها وفيه مقصدان المقصد األول في ذآر جهاته و آوره 
ملة في اآلخر آما ضبطه جمع جند بضم الجيم وإسكان النون ودال مه -القديمة قد قسم المتقدمون الشام إلى خمسة أجناد 

   . الجوهري وغيره
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األول جند فلسطين وفلسطين بكسر الفاء وفتح الالم وسكون السين وآسر الطاء المهملتين وسكون الياء المثناة تحت ونون في 
   . اآلخر

   . سميت بفلسطين بن آلثوم من ولد فالن بن نوح بلدة آانت قديمًا نسبت الكورة إليها  : قال الزجاجي

   . وهو أول األجناد الخمسة من جهة الغرب من رفح إلى حد اللجون وعرضه من يافا إلى أريحا نحو يومين  : قال أبن حوقل

   . وهو آورٌة آبيرة تشتمل على بالد المقدس وغزة وعسقالن  : قال ابن األثير

   . وهي أرخى بالد الشام  : قال ابن حوقل

قديمة من بالد الغور نسبت الكورة إليها وقد مر ضبطها في الكالم على نهر األردن عند ذآر  الثاني جند األردن و األردن بلدة
   . األنهار وقد نسبت الكورة إليها النهر المتقدم ذآره

ألنه بين جبلين وسائر بالد   : وديار قوم لوٍط و البحيرة المنتنة و زغر إلى بيسان وإلى طبرية تسمى الغور  : قال ابن حوقل
   . شام مرتفعٌة عليهال

   . وبعضها من األردن وبعضها من فلسطين  : قال

   . الثالث جند دمشق و سيأتي الكالم عليها في قواعد الشام المستقرة

   . الرابع جند حمص وسيأتي الكالم عليها في الصفقة الشرقية من صفقات دمشق

   . الخامس جند قنسرين

النون المشددة وسكون السين وآسر الراء المهملتين ثم ياء مثناة من تحت ساآنة ونون في  بكسر القاف وفتح  : قال في اللباب
   . اآلخر

ما أشبه هذا الموضع بقن   : وقد روي أنها سميت برجل من قيٍس يقال له ميسرة نزلها فمر به رجل فقال له  : قال الزجاجي
   . قنسرين  : سيرين فبني منه اسم للمكان فقيل

  : دعا أبو عبيدة ميسرة بن مسروق القيسي فوجهه في ألف فارس في أثر العدو فمر على قنسرين فجعل ينظر إليها فقال  : وقيل
   . ما هذه فسميت له بالرومية

   . واهللا آأنها قنسرين  : فقال

   . وهذا يدل على أن قنسرين اسم مكان آخر عرفه ميسرة فشبه به هذا فسميت به  : قال

أحدهما أنها تجري مجرى قولك الزيدون فتجعلها في الرفع بالواو فيقول هذه قنسرون   : وفي إعرابها قوالن  : نباريقال ابن األ
   . وفي الخفض و النصب بالياء فتقول مررت بقنسرين ودخلت قنسرين

   . القول الثاني أن تجعلها بالياء على آل حال و تجعل اإلعراب في النون وال تصرفها

من قواعد الشأم القديمة على القرب من حلب آان الجند ينزلها في ابتداء اإلسالم ثم ضعفت بحلب و خربت و  وهي قاعدة
   . صارت قرية على ما سيأتي ذآره في الكالم على حلب إن شاء اهللا تعالى
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لبحر وحكاه في التعريف وآل جنٍد منها عرضه من ناحية الفرات إلى ناحية فلسطين وطوله من الشرق إلى ا  : قال ابن األثير
للناس في الشأم أقواٌل فمنهم من يجعله إال شامًا واحدًا ومنهم من يجعله شامات فيجعلون بالد فلسطين   : على وجه آخر فقال

واألرض المقدسة إلى األردن شامًا ويقولون الشام األعلى ويجعلون دمشق و بالدها من األردن إلى الجبال المعروفة بالطوال 
وهي حمص و بالدها إلى رحبة مالك بن طوق شامًا   : ويقع على قرية النبك وما هو على خطها ويجعلون سورياشامًا 

   . ويجعلون حماة و شيزر من مضافاتها

وثم من يجعل منها حماة دون شيزر ويجعلون قنسرين وبالدها و حلب مما يدخل في هذا إلى جبال الروم و بالد العواصم و 
   . سيس شامًا الثغور وهي بالد

   . أما عكا و طرابلس وآل ما هو على ساحل البحر فكل ما قابل منه شيئًا من الشامات حسب منه  : ثم قال

   . ونبهنا على ذلك آله ليعرف  : قال

   . ال دمشق و نائبهاأما ما هو في زماننا و عليه قانون ديواننا فإنه إذا قال سلطاننا بالد الشام و نائب الشام ال يريد به إ  : ثم قال

   . وسيأتي الكالم على حدود واليته في الكالم على نيابة دمشق إن شاء اهللا تعالى

المقصد الثاني في ذآر قواعده المستقرة وأعمالها آل قاعدة منها تعد مملكة بل آانت آل قاعة منها مملكًة مستقلة بسلطان في 
ان الجملة األولى في حاضرتها وهي بكسر الدال المهملة و فتح الميم و سكون زمن بني أيوب القاعدة األولى دمشق وفيها جملت

   . الشين المعجمة وقاف في اآلخر

   . بجيم مكسورة و الم مشددة مفتوحة و قاف في اآلخر - وتسمى أيضًا جلق 

هللا در عصابٍة نادمتهم يومًا   : ملوك العرب بالشأم بقوله  : وبذلك ذآرها حسان بن ثابٍت رضي اهللا عنه في مدحه لبني غسان
بفتح الجيم و سكون الياء المثناة تحت وضم الراء  -بجلق في الزمان األول وحكى في الروض المعطار تسميتها جيرون 

بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح  -وسماها في موضع آخر العذراء  -المهملة وسكون الواو ونون في اآلخر 
وألف بعدها الراء المهملة    . وموقعها في أواخر اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة - 

   . وطولها ستون درجة و عرضها ثالث و ثالثون درجة وثالثون دقيقة  : قال في القانون

فقيل نوٌح عليه السالم وذلك أنه لما نزل من السفينة أشرف فرأى تل حراف بين نهري حراف و   : وقد اختلف في بانيها
   . ديصاف فأتاه فبنى حراف ثم سار فبنى دمشق ثم رجع إلى بابل فبناها

   . وقيل بناها جيرون بن سعد بن عاد وبه سميت جيرون

   . ويقال إن جيرون وبريدا آانا أخوين وهما ابنا سعد بن لقمان بن عاد وبهما يعرف باب جيرون و باب البريد من أبوابها

راهيم الخليل عليه أفضل الصالة و السالم وآان حبشيًا وهبه له نمرود بن آنعان حين خرج إبراهيم غالم إب  : وقيل بناها العازر
   . من النار وآان اسمه دمشق فسماها باسمه

   . وفي آتاب فضائل الفرس ألبي عبيد أن بيوراسب ملك الفرس بناها

المًا له اسمه دمشقش وسكنها دمشقش ومات فيها فسميت وقيل إن الذي بناها ذو القرنين عند فراغه من السد ووآل بعمارتها غ
   . به
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باب آيسان وباب شرقي وباب توما وباب الصغير وباب الجابية   : وهي مدينة عظيمة البناء ذات سور شاهٍق ولها سبعة أبواب
   . وباب الفراديس و الباب المسدود

انيها جعل آل باب من هذه لكوآٍب من الكواآب السبعة وصور أن ب  : وروى الحافظ بن عساآر عن أبي القاسم تمام بن محمد
عليه صورتها فجعل باب آيسان لزحل وباب شرقي للشمس وباب توما للزهرة وباب الصغير للمشتري وباب الجابية للمريخ 

   . وباب الفراديس لعطارد و الباب المسدود للقمر

ات حواجز بنيت من جهاتها األربع وغوطتها أحد مستنزهات الدنيا وعلى آل حال فهي مدينة حسنة الترتيب جليلة األبنية ذ
العجيبة المفضلة على سائر مستنزهات األرض وآذلك الربوة وهي آهٌف في فم واديها الغربي عنده تنقسم مياهها يقال إن به 

   . مهد عيسى عليه السالم

مرتبة و الديار الجليلة المذهبة السقف المفروشة بالرخام وبها الجوامع و المدارس والخوانق و الربط والزوايا و األسواق ال
   . المنوع ذات البرك و الماء الجاري

وربما جرى الماء في الدار الواحدة في أماآن منها و الماء محكم عليها من جميع نواحيها بإتقان محكم وهي في وطاءة مستوية 
مكشوفة الجوانب لممر الهواء إال من الشمال فإنه محجوب بجبل من األرض بارزٌة عن الوادي المنحط عن منتهى ذيل الجبل 

   . قاسيون وبذلك تعاب و تنسب إلى الوخامة

ولوال جبلها الغربي الملبس بالثلوج صيفًا و شتاء لكان أمرها في ذلك أشد وحال سكانها أشق ولكنه   : قال في مسالك األبصار
   . درياق ذلك السم ودواء ذلك الداء

   . يرة به من جميع نواحيهوهي مستد

وغالب بنائها بالحجر ودورها أصغر مقادير من دور مصر لكنها أآثر زخرفًة منها وإن آان الرخام   : قال في مسالك األبصار
   . أقل وإنما هو أحن أنواعًا

نت حلب أجل بناًء لعنايتها وعناية أهلها بالمباني آثيرٌة ولهم في بساتينهم منها ما تفوق به وتحسن بأوضاعه وإن آا  : قال
 - بالحجر فدمشق أزين وأآثر رونقًا لتحكم الماء على مدينتها و تسليطه على جمع نواحيها ويستعمل في عماراتها خشب الحور 

   . بدًال من خشب النخيل إال أنه ال يغشى بالبياض ويكتفى بحسن ظاهره -بالحاء و الراء المهملتين 

   . الغربي و الشمالي  : اضرتها ما هو في جانبيهاوأشرف دورها ما قرب وأجل ح

فأما جانبها الغربي ففيه قلعتها وهي قلعة حسنة مرجلة على األرض تحيط بها وبالمدينة جميعها أسواٌر عالية يحيط بها خندٌق 
   . يطوف الماء منه بالقلعة

تحت القلعة ساحة فسيحة بها سوق الخيل على جانب وإذا دعت الحاجة إليه أطلق على جميع الخندق المحيط بالمدينة فيعمها و
واٍد ينتهي فيه مما يلي القلعة إلى شرفين محيطين به في جهتي القبلة والشمال في ذيل آل منهما ميدان ممرج بالنجيل األخضر 

   . و الوادي يشق بينهما

ه إلى أعاله بالحجر األسود و األصفر بتأليف وهو قصٌر عظيم مبني من أسفل - وفي الميدان القبلي منهما ميدان القصر األبلق 
غريب وإحكام عجيب بناه الظاهر بيبرس البندقداري في سلطنته وعلى مثاله بنى الناصر محمد بن قالوون القصر األبلق 
شة بقلعة الجبل بمصر وأمام هذا القصر درآاه يدخل منها إلى دهليز القصر وهو دهليز فسيٌح يشتمل على قاعات ملوآية مفرو

بالرخام الملون البديع الحسن مؤزر بالرخام المفصل بالصدف و الفص المذهب إلى سجف السقوف وبالدار الكبرى به إيوانان 
متقابالن تطل شبابيك شرقيهما على الميدان األخضر وغربيها على شاطئ واٍد أخضر يجري فيه نهر وله رفارف عالية تناغي 

يع المدينة و والوادي آامل المنافع بالبيوت الملوآية واإلصطبالت السلطانية و السحب تشرف من جهاتها األربع على جم
الحمام و غير ذلك من سائر ما يحتاج إليه و بالدرآاه التي أمام القصر المتقدم ذآرها جسٌر معقود على جانب الوادي يتوصل 
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نيابته في األيام الناصرية ابن قالوون وتجاه باب منه إلى إيوان براني يطل منه على الميدان القبلي استجده أقوش األفرم في 
القصر باٌب يتوصل من رحبته إلى الميدان الشمالي وعلى الشرفين المتقدم ذآرهما أبنيٌة جليلٌة من بيوت و مناظر و مساجد و 

   . مدارس و ربٍط و خوانق و زوايا وحمامات ممتدة على جانبين ممتدين طوال الوادي

بمفردها غير نائب بمفردها غير نائب دمشق يحفظها للسلطان وال يمكن أحدًا من طلوعها من النائب أو  ولهذه القلعة نائٌب
   . غيره

   . وإذا دخل السلطان دمشق نزل بها

   . وبها تخت ملك لغيرها من ديار الملك

ضخمة يسكنها آثير من األمراء و الجند  وأما جانبها الشمالي و يسمى العقيبة فهو مدينة مستقلة بذاتها ذات أبنيٍة جليلة وعمائر
وهي مدينة ممتدة في سفح الجبل بإزاء المدينة في طول مدًى يشرف   : وبإزاء المدينة في سفح جبل قاسيون مدينة الصالحية

على دمشق وغوطتها ذات بيوت ومدارس وربط و أسواق وبيوت جليلة وبأعاليها مع ذيل الجبل مقابر دمشق العامة ولكل من 
مشق و الصالحية البساتين األنيقة بتسلسل جداولها وتغني دوحاتها وبتمايل أغصانها و تغرد أطيارها وفي بساتين النزهة بها د

العمائر الضخمة والجواسق العلية والبرك العميقة و البحيرات الممتدة تتقابل بها األواوين و المجالس وتحف بها الغراس و 
و الحور الممشوق القد و الرياحين المتأرجة الطيب و الفواآه الجنية و الثمرات الشهية النصوب المطرزة بالسرو الملتف 

   . واألشياء البديعة التي تغني شهرتها عن الوصف ويقوم اإليجاز فيها مقام اإلطناب

   . فبفتح الباء الموحدة و الراء و الدال المهملتين و بآخره أل -ومسقى دمشق و بساتينها من نهر يسمى بردى 

البعيدة منهما دون قرية تسمى الزبداني ودونها عيٌن بقرية تسمى الفيجة بذيل جبل يخرج الماء من   : أصل مخرجه من عينين
صدع في نهاية سفله قد عقد على مخرج الماء منه عقٌد رومي البناء ثم ترفده منابع في مجرى النهر ثم يقسم النهر على سبعة 

   . ي نهر داريا ونهر المزة ونهر القنوات ونهر باناسوه  : أربعة غربية  : أنهر

   . واثنان شرقية وهما نهر يزيد ونهر ثورا ونهر بردى ممتٌد بينهما

فأما نهر باناس و نهر القنوات فهما نهرا المدينة حاآمان عليها و مسلطان على ديارها يدخل نهر باناس القلعة ثم ينقسم 
عة ثم ينقسم آل قسم منهما على أقسام آثيرة و يتفرق في المدينة بأصابع مقدرة معلومة وآذلك قسم للجامع و قسم للقل  : قسمان

ينقسم نهر القنوات في المدينة وال مدخل له في القلعة و ال الجامع ويجري في قني مدفونة في األرض إلى أن يصل إلى 
و البرك و مجاري الميضآت إلى قني معقودة تحت مستحقاتها بالدور و األماآن على حسب التقسيم ثم تنصب فضالت الماء 

   . األرض ثم تجتمع و تتنهر و تخرج إلى ظاهر المدينة لسقي البساتين

   . وأما نهر يزيد فإنه يجري في ذيل الصالحية المتقدم ذآرها و يشق في بعض عمارتها

قصور والبنيان خصوصًا ثورا فإنه نيل دمشق عليه وأما بقية األنهار فإنها تتصرف إلى البساتين و الغيطان لسقيها وعليها ال
   . جل مبانيها وبه أآثر تنزهات أهلها من يخاله يراه زمردًة خضراء اللتفاف األشجار عليه من الجانبين

 وبها جامع بني أمية وهو جامع عظيم بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان في سنة ثمان و ثمانون من الهجرة وأنفق فيه أمواًال
جمًة حتى يقال إنه أنفق فيه أربعمائة صندوق في آل صندوق ثمانية و عشرون ألف دينار وإنه اجتمع في ترخيمه اثنا عشر 

   . ألف مرخم

وذرعه في الطول من المشرق إلى المغرب مائتا خطوة وهي ثلثمائة ذراع وعرضه من القبلة إلى   : قال في الروض المعطار
ثالثون خطوة وهي مائتا ذراع وقد زخرف بأنواع الزخرفة من الفصوص المذهبة و المرمر  الشمال مائة خطوة و خمس و

المصقول وتحت نسره عمودان مجزعان بالحمرة لم ير مثلهما يقال إن الوليد اشتراهما بألف و خمسمائة دينار وفي المحراب 
يقال إنه قطعٌة من الحجر الذي ضربه موسى  عمودان صغيران يقال إنهما آانا في عرش بلقيس وعند منارته الشرقية حجٌر



 

616 
 

عليه السالم وقد ورد أن المسيح عليه السالم ينزل على المنارة الشرقية منه ويقال إن القبة التي فيها المحراب لم تزل معبدًا 
   . البتداء عمارتها وإلى آخر وقت

ها دينهم ثم انتقل إلى اليهود فقتل يحيى بن زآريا عليه بناها الصابئة متعبدًا لهم ثم صارت إلى اليونانيين فكانوا يعظمون في
السالم ونصب رأسه على باب جيرون من أبوابه فأصابته برآته ثم صار إلى النصارى فجعلتها آنيسة ثم افتتح المسلمون 

ا إلى أن جدده دمشق فاتخذوه جامعها وعلق رأس الحسين عليه السالم عند قتله في المكان الذي علق عليه رأس يحيى بن زآري
   . الوليد و يقال إن رأس يحيى عليه السالم مدفون به وبه مصحف عثمان الذي وجه به إلى الشام

   . ويقال إن أول من وضع جداره األول هوٌد عليه السالم  : قال في الروض المعطار

   . وقد ورد في أثٍر أنه يعبد اهللا تعالى فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة

حد مصر   : الثانية في نواحيها و أعمالها وما يدخل تحت حكم الواليات وقد ذآر في التعريف أن واليتها من لدن العريش الجملة
   . إلى آخر سلمية مما هو شرق بشمال و إلى الرحبة مما هو شرق بجنوب

   . وقد أضيف إليها في زمن سلطاننا بالد جعبٍر وآان من حقها أن تكون مع حلب  : قال

حينئذ فتكون واليتها مشتملًة على الشام األعلى المتقدم ذآره وما يليه وما يلي ما يليه وبعض الشام األدنى وليس يخرج عنه و
   . من ذلك إال حماة وما خرج مع صفد و طرابلس والكرك

   . ويكون في نيابة نائبها نيابة غزة و نيابة حمص و بعض شيء مما يقتضي الحق أن يكون مع حلب  : قال

   . فأما البر فالمراد به ضواحيها  : وتشتمل على بر وأربع صفقات

وحدها من القبلة قرية الخيارة المجاورة للكسوة وما هو على سمتها طوًال ومن الشرق الجبال الطوال إلى   : قال في التعريف
ومن الغرب ما هو من الزبداني إلى قرى  النبك وما على سمتها من القرى آخذًا على عسان وما حولها من القرى إلى الزبداني

   . القران المسامتة للخيارة المقدم ذآرها

   . ويدخل في ذلك مرج دمشق وغوطتها  : قال

   . الصفقة األولى الساحلية و الجبلية وهي الصفقة الغريبة عن دمشق  : وأما صفقاتها فأربع صفقات

   . وما جاورها سهًال ووعرًا وهي عبارة عن بالد غزة  : قال في مسالك األبصار

   . وهذه الصفقة هي الشام األعلى ينتقص منه ما هو من نهر األردن إلى حد قاقون  : قال في التعريف

بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي المعجمة أيضًا وفي  - عمل غزة  -الجهة األولى الساحلية األول   : ثم هذه الصفقة لها جهتان
   . دينة من جند فلسطين في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعةوهي م - آخرها هاء 

   . طولها ست و خمسون درجة و عشر دقائق وعرضها اثنتا و ثالثون درجة  : قال في األطوال

طولها سبع و خمسون درجة وعرضها اثنتا و ثالثون درجة وهي على طرف الرمل بين مصر و الشأم آخذٌة   : وقال ابن سعيد
بر و البحر بجانبيها مبنيٌة على نشز عاٍل على نحو ميل من البحر الرومي متوسطة في العظم ذات جوامع ومدارس بين ال

وزوايا وبيمارستان وأسواق صحيحة الهواء وشرب أهلها من اآلبار وبها أمكنة يجتمع بها المطر إال أنه يستثقل في الشرب 
اتين الكثيرة وأجل فاآهتها العنب و التين وبها بعض النخيل وبرها ممتد إلى تيه فيعدل منه إلى اآلبار لخفة مائها وبساحلها البس
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بني إسرائيل من قبليها وهو موضع زرٍع و ماشية إال أن أهل برها عشران بعضهم أعداء بعض ولوال خوف سطوة السلطنة 
   . لما أغمد سيف الفتنة بينهم و الجتاحوا المدينة ومن فيها

فأآثر األحيان هي تقدمة عسكر مضافة إلى دمشق يأتمر مقدم العسكر فيها بأمر نائب السلطنة   : ا مختلفو الحال فيه  : قلت
القائم بدمشق وال يمضي أمرًا دون مراجعته وإن آانت واليته من األبواب السلطانية وتارة تكون نيابًة مستقلة وتضاف إليها 

   . الصفقة الساحلية بكمالها فيكون لها حكم النيابات

   . عمل الرملة - الثاني 

   . وهي مدينة من جند األردن موقعها في اإلقليم الثالث - بفتح الراء المهملة و سكون الميم و فتح اللم وفي آخرها هاء 

   . طولها ست و خمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها اثنتان و ثالثون درجة وعشر دقائق  : قال في األطوال

   . لها ست وخمسون درجة وعشرون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وأربعون دقيقةطو  : قال في القانون

القياس أن طولها ست وخمسون درجة وست وعشرون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وثالث   : قال في تقويم البلدان
   . وعشرون دقيقة

   . عبد الملك وهي مدينة إسالمية بناها سليمان بن عبد الملك في خالفة أبيه

   . وسميت الرملة لغلبة الرمل عليها  : قال في الروض المعطار

سميت بامرأة اسمها رملة وجدها سليمان بن عبد الملك هناك في بيت شعر حين نزل مكانها يرتاد   : قال في مسالك األبصار
   . باسمها بناءها فأآرمته و أحسنت نزله فسألها عن اسمها فقالت رملة فبنى البلد وسماها

   . وهي قصبة فلسطين وهي في سهل األرض وبينها و بين القدس مسيرة يوم  : قال في العزيزي

وبينها وبين نابلس يوم و بينها وبين قيسارية مرحلة وآان عبد الملك قد أجرى إليها قناة ضعيفة   : قال في الروض المعطار
   . يج يجتمع فيها ماء المطر وهي مقرة الكاشف بتلك الناحيةللشرب منها وأآثر شربهم اآلن من اآلبار و من صهار

وهي مدينة صغيرة بالساحل وهي في الغرب عن  -بفتح المثناة من تحت وألف وفاء ثم ألف في اآلخر  -وميناها مدينة يافا 
   . الرملة وبينهما ستة أميال

ند فلسطين واقعة في اإلقليم الثالث شرقًا بشمال الرملة وهي بلدة ج -بضم الالم وتشديد الدال المهملة  - عمل لد  -الثالث 
   . لقربها منها أو أطول وأعرض بقليل  : وبينهما ثالثة فراسخ ولم يتحرر لي طولها وعرضها غير أنها نحو الرملة في ذلك

ترآوا لدًا وقد ثبت في وهي مدينة قديمٌة آانت هي قصبة فلسطين في الزمن األول إلى أن بنيت الرملة فتحول الناس إليها و 
   . الصحيح أن المسيح عليه السالم يقتل الدجال ببابها

وهي مدينة لطيفة غير مسورٍة بها جامٌع وحمام وقلعة  - بفتح القاف وبعدها ألف ثم قاف ثانية مضمومة  - عمل قاقون  -الرابع 
   . بين لد مسيرة يوم فلتعتبر بها بالتقريب لطيفة وشربها من ماء اآلبار ولم يتحرر لي طولها و عرضها إال أن بينها و

   . عمل القدس -الجهة الثانية الجبلية وبها ثالثة أعمال األول 

وهو المسجد  -بفتح الميم وسكون القاف وآسر الدال المهملة  - والقدس بضم القاف و الدال لفظ غلب على مدينة بيت المقدس 
   . ر من األدناساألقصى وأصل التقديس التطهير والمراد المطه
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   . وهي مدينة من جند فلسطين واقعٌة في اإلقليم الثالث

   . طولها ست وخمسون درجة و ثالثون دقيقة وعرضها إحدى وثالثون درجة وخمسون دقيقة  : قال في األطوال

   . والقياس أن طولها سبع و خمسون درجة وثالثون دقيقة وعرضها ثالثون درجة  : قال في تقويم البلدان

وهي مبنية على جبل مستدير وعرة المسلك وبناؤها بالحجر والكلس وغالب حجرها أسود وشرب أهلها من ماء المطر 
المجتمع بصهاريج المسجد األقصى وعيٍن تجري إليها عن بعد وآذلك عين سلوان وليس ماؤها بالكثير وآان بها آثار قلعة 

سنة ست عشر وسبعمائة وليس بها حصانٌة وآانت المدينة آلها قد غلب قديمة خربت فجددها الناصر محمد بن قالوون في 
عليها الخراب من حين استيالء الفرنج عليها ثم تراجع أمرها للعمارة وصارت في نهاية الحسن بها المدارس و الربط 

   . والحمامات و األسواق وغيرها

   . ل وهي القبلة األولىوالمسجد األقصى هو أحد المساجد الثالثة التي تشد إليها الرحا

   . وأول من بنى بيت المقدس وأري موضعه يعقوب عليه السالم وقيل داود  : قال في الروض المعطار

والذي ذآره في تقويم البلدان أن الذي بناه سليمان بن داود عليهما السالم وبقي حتى خربه بختنصر فبناه بعض ملوك الفرس 
ثم بقي ورمم وبقي حتى تنصر قسطنطين ملك الروم وأمه هيالنة وبنت أمه قمامة على وبقي حتى خربه طيطوس ملك الروم 

القبر الذي يزعم النصارى أن المسيح عليه السالم دفن فيه وخربت البناء الذي آان على الصخرة وجعلتها مطرحًا لقمامات 
طاب رضي اهللا عنه القدس فدل على الصخرة البلد عنادًا لليهود وبقي األمر على ذلك حتى فتح أمير المؤمنين عمر بن الخ

فنظف مكانها وبنى مسجدًا وبقي حتى ولي الوليد بن عبد الملك الخالفة فبناه على ما هو عليه اآلن على أن المسجد األقصى 
ليلة  على الحقيقة جميع ما هو داخل السور وعلى القرب من المسجد الصخرة التي ربط النبي صلى اهللا عليه وسلم بها البراق

اإلسراء وهي حجر مرتفع مثل الدآة ارتفاعها من األرض نحو قامة وتحتها بيت طوله بسطة في مثلها ينزل إليها بسلم وعليها 
   . قبة عالية بناها الوليد بن عبد الملك حين بنى المسجد األقصى

وهي قبة المعراج وقبة   : واحد منها باسمولما بناها الوليد بنى هناك عدة قباب وسمى آل   : قال المهلبي في آتابه العزيزي
   . الميزان وقبة السلسلة وقبة المحشر

   . وإلى الصخرة المتقدمة الذآر قبلة اليهود اآلن وإليها حجهم  : قال في مسالك األبصار

ه آنيسة للروم وبه القمامة التي تحجها النصارى من أقطار األرض وبيت لحم الذي هو من أجل أماآن الزيارة عندهم وآان ب
   . يقال إن بها قبر حنة أم مريم بنت عمران عليها السالم ثم صارت في اإلسالم دار علم

   . فلما ملك الفرنج القدس في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة أعادوها آنيسة فلما فتح السلطان صالح الدين القدس بنى بها مدرسة

   . وآان اسمها في الزمن األول إيليا

ض المقدسة مشتملة على بيت المقدس وما حوله إلى نهر األردن المسمى بالشريعة إلى مدينة الرملة طوًال ومن البحر واألر
   . الشامي إلى مدائن لوٍط عليه السالم وغابها جبال وأودية إال ما هو في جنباتها

   . عمل بلد الخليل عليه السالم - الثاني 

البيوت إلى حبرون بحاء مفتوحة وباء موحدة ساآنة وراء مهملة مضمومة بعدها واو  واسمها بيت حبرون بإضافة بيٍت واحد
   . ساآنة و نون آذا ضبطها في تقويم البلدان
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وفي آالم صاحب الروض المعطار ما دل على إبدال الحاء بجيم و الباء الموحدة بمثناة تحت فإنه ذآرها في حرف الجيم في 
   . يرونسياقة الكالم على تسمية دمشق ج

وهي بلدة من جند فلسطين في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة طولها في بعض األزياج ست وخمسون درجة وثالثون دقيقة 
وبها قبر إبراهيم و إسحاق ويعقوب عليهم السالم ونسائهم وهي إحدى القرى التي أقطعها النبي صلى اهللا عليه وسلم لتميم 

   . لكالم على المناشير إن شاء اهللا تعالىالداري آما سيأتي ذآره في ا

مدينة من جند األردن من اإلقليم  -بفتح النون وألف وضم الباء الموحدة و الالم وسين مهملة في آخرها  -عمل نابلس  -الثالث 
   . الثالث

   . طولها سبع و خمسون درجة وثالثون دقيقة وعرضها ثالثون درجة  : قال في آتاب األطوال

   . القياس أن طولها ست وخمسون درجة وأربع وعشرون دقيقة وعرضها على ما تقدم  : في تقويم البلدانوقال 

   . وهي مدينة يحتاج إليها وال تحتاج إلى غيرها  : قال في مسالك األبصار

يه وبها البئر التي وليس بفلسطين بلدٌة فيها ماٌء جاٍر سواها وباقي ذلك شرب أهله من المطر وزرعهم عل  : قال ابن حوقل
حفرها يعقوب عليه السالم وهي مدينة السامرة وآانت السامرة في الزمن المتقدم ال توجد إال بها وبها الجبل الذي يحج إليه 

   . السامرة وسيأتي الكالم على الموجب لتعظيمه عندهم عند الكالم على تحليفهم في باب األيمان إن شاء اهللا تعالى

   . لقبلية سميت بذلك ألنها قبلي دمشقالصفقة الثانية ا

   . وتشتمل على بالد حوران و الغور وما مع ذلك  : قال في مسالك األبصار

وحدها من القبلة جبال الغور القبلية المجاورة لمرج بني عامر ومن الشرق البرية ومن الشمال حدود والية   : قال في التعريف
   . ى بالد الشقيفبر دمشق القبلي ومن الغرب األغوار إل

   . واألغوار آلها داخلة في صفقة خال ما يختص بالكرك  : قال

بفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت وفتح السين  - عمل بيسان  - األول   : وتشتمل هذه الصفقة على عشرة أعمال
   . مدينة من جند األردن من اإلقليم الثالث -المهملة وألف ونون 

   . طولها ثمان وخمسون درجة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وخمسون دقيقة  : ألطوالقال في ا

   . القياس أن طولها سبع و خمسون درجة وثالثون دقيقة  : وقال في تقويم البلدان

   . وعرضها اثنتان وثالثون درجة وسبٌع وعشرون دقيقة

ن آثيرة الخصب واسعة الرزق ولها عين تشق المدينة وهي وهي مدينة صغيرة بال سور ذات بساتين وأشجار وأنهار وأعي
   . على الجانب الغربي من الغور

   . وهي مدينة الغور وبها مقر الوالية  : قال في التعريف

   . ولها قليعٌة من بناء الفرنج  : قال في مسالك األبصار

   . ويقال إن طالوت قتل جالوت هنالك  : قال في الروض المعطار
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مدينة من جند دمشق واقعٌة في اإلقليم  - بباء موحدة وألف ونون وياء مثناة تحت وألف ثم سين مهملة  - عمل بانياس  - ي الثان
   . الثالث

   . طولها ثمان وخمسون درجة وعرضها ثالث وثالثون درجة  : قال في تقويم البلدان

   . نوبوهي على مرحلة ونصف من دمشق من جهة الغرب بميلة إلى الج  : قال

   . وهي في لحف جبل الثلج وهو مطل عليها والثلج على رأسه آالعمامة ال يعدم منه شتاًء وال صيفًا  : قال في العزيزي

وهي مدينة الجوالن وبها قلعة الصبيبة بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة   : قال في مسالك األبصار
 - بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وفتح الراء المهملة وبعدها ألف  - عمل الشعرا  - ة الثالث تحت وفتح الباء الموحد

   . وهي عن نابلس المتقدمة الذآر شرق بجنوب وطوله ما بين بانياس إلى جبل الثلج

ة تصغير قنطرة ولم يتحرر لي طولهما والوالية بها تكون تارة بقرية حان بالحاء المهملة وتارة بقرية القنيطر  : قال في التعريف
   . وعرضهما فلتعتبرا بما قاربهما من األعمال

وهي بلدة صغيرة عن دمشق في جهة الغرب إلى الجنوب على نحو  -بفتح النون والواو وألف في اآلخر  -عمل نوى  -الرابع 
إليها ينسب الشيخ محيي الدين النووي الشافعي مرحلة وهي مدينٌة قديمٌة من أعمال دمشق بها قبر أيوب النبي عليه السالم و

   . رحمه اهللا ولم يتحرر لي طولها وعرضها فلتعتبر بما قاربها أيضًا وهي عن يمين الشعرا المتقدم ذآرها شرق بجنوب أيضًا

من فوق في  بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وفتح الراء والعين المهملتين وألف ثم تاء مثناة -عمل أذرعات  -الخامس 
   . ويجوز فيها الصرف وعدمه  : قال في الروض المعطار -اآلخر 

   . والتاء في الحالين مكسورة  : قال

   . من آسر األلف لم يصرف وهذا صريح في حكاية آسر األلف في أولها  : وقال الخليل بن أحمد

   . مشق من اإلقليم الثالثوهي مدينة من أعمال د -ويقال لها يذرعات بياء مثناة تحت بدل األلف 

وهي مدينة البثنية وبينها  -طولها ستون درجة وعرضها إحدى وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة   : قال في آتاب األطوال
بفتح العين وسكون الجيم وضم الالم وسكون الواو ونون في آخره -عمل عجلون  - وبين الصنمين ثمانية السادس قلعة من  - 

   . من اإلقليم الثالث طولها ثمان وخمسون درجة وعشر دقائق وعرضها ثالثون درجة وعشر دقائقجند األردن 

   . مبنيٌة على جبل يعرف بجبل عوف المتقدم ذآره في جبال الشام المشهورة تشرف على الغور

سف بن أيوب في سنة ثمانين أحد أآابر أمراء السلطان صالح الدين يو  : وهي محدثة البناء بناها عز الدين أسامة بن منقذ
   . وخمسمائة

   . وآان مكانها ديربه راهب اسمه عجلون فسميت به  : قال في مسالك األبصار

   . وهو حصن جليل على صغره وله حصانٌة ومنعة منيعة  : قال في التعريف

ة ونون مفتوحة وفي آخرها هاء وهي ومدينة هذه القلعة الباعونة بفتح الباء الموحدة وألف بعدها ثم عين مضمومة وواو ساآن
   . على شوط فرس من عجلون

   . وآان مكانها ديٌر أيضًا به راهب اسمه باعونة فسميت المدينة به وهما شرقي بيسان المتقدم ذآرها  : قال في المسالك
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   . عمل البلقاء -السابع 

   . لوط وهو الذي بناها سميت بالبلقاء ابن سورية من بني عمان بن  : قال في الروض المعطار

وهي إحدى آور الشراة وهي عن أريحا في جهة الشرق على مرحلة ومدينة هذا العمل حسبان بضم   : قال في تقويم البلدان
   . الحاء وإسكان السين المهملتين وفتح الباء وبعدها ألف ونون وهي بلدة صغيرة ولها واد وأشجاٌر وأريحٌة وبساتين و زروع

وهي بألف والم الزمين في أوله وفتح الصاد المهملة المشددة وسكون الالم  - ومن هذا العمل الصلت   : لك األبصارقال في مسا
بلدة لطيفة من جند األردن في جبل الغور الشرقي في جنوبعجلونعلى مرحلة منها وبها قلعة بناها المعظم  - وبعدها تاء مثناة 

قلعة عيٌن واسعة يجري ماؤها حتى يدخل البلد وهي بلدة عامرة آهلة ذات بساتين عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب وتحت ال
   . وفواآه

وأولها من جهة   : وآالمه في التعريف قد يخالف آالمه في مسالك األبصار في جعل الصلت من عمل حسبان فإنه قال  : قلت
ل آما تقدم ومقتضاه أن يكون الصلت أيضًا عمًال القبلة البلقاء ومدينتها حسبان ثم الصلت ثم عجلون وعجلون عمل مستق

   . مستقًال

وآذا رأيته في التذآرة اآلمدية نقًال عن شهاب الدين بن الفارقي أحد آتاب اإلنشاء بدمشق في الدولة الناصرية ابن قالوون 
اضي تقي الدين بن ناظر الجيش وأخبرني بعض آتاب اإلنشاء أن المستقر الصلت فقط والبلقاء مضافة إليها وعليه يدل آالم الق

والي الصلت  - ولعله في األيام الشهيدية  -وممن آتب إليه من الوالة بالممالك الشامية في قديم الزمان   : في التثقيف فإنه قال
   . والبلقاء فيما نقل عن خط المرحوم نصر الدين بن النشائي آاتب الدست الشريف

بلدة صغيرة ذات  -كان الراء المهملتين وفتح الخاء المعجمة ودال مهملة في آخره بفتح الصاد وإس -عمل صرخد  -الثامن 
   . بساتين وآروٍم وليس بها ماء سوى ما يجتمع من ماء المطر في الصهاريج و البرك

راق وليس وراء عملها من جهة الجنوب وإلى الشرق إال البرية ومنها تسلك طريق تعرف بالرصيف إلى الع  : قال ابن سعيد
   . يصل المسافرون منها إلى بغداد في نحو عشرة أيام

   . وبها قلعة وآان بها ملك من المماليك المعظمية  : قال في التعريف

وهي محدثة البناء بدئت قبل نور الدين الشهيد بقليل ولما وصلت عساآر هوالآو ملك التتار إلى الشأم   : قال في مسالك األبصار
   . جدرانها فجددها الظاهر بيبرس وهي على ذلك إلى اآلنهدموا شرفاتها وبعض 

هكذا هو مقيد بالشكل في آتب اللغة و  -بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وألف في اآلخر  -عمل بصرى  -التاسع 
سبق قلم أو غلط من  الحديث و المسالك و الممالك وجاٍر على األلسنة ووقع في تقويم البلدان ضبطه بفتح أوله فال أدري أهو

   . النسخة أو أخذه من آالم غيره وهي مدينة بحوران من أعمال دمشق واقعٌة في اإلقليم الثالث

   . طولها تسع وخمسون درجة وعشرون دقيقة وعرضها إحدى وثالثون درجة وثالثون دقيقة  : قال في آتاب األطوال و القانون

ن السفلى بل حوران آلها بل الصفقة جميعها وآالمه في التعريف يوافقه وهي مدينة وهي مدينة حورا  : قال في مسالك األبصار
   . أزلية مبنية بالحجارة السود ولها قلعة ذات بناء متين شبيٍه بناء قلعة دمشق

ثم   " وآانت دار ملك ابني أيوب وقد ثبت في الصحيح من حديث الخندق أنه صلى اهللا عليه وسلم قال   : قال في التعريف
وهي التي وجد النبي صلى اهللا عليه وسلم بها   " ضربت الضربة الثالثة فالحت لي منها قصور بصرى آأنها أنياب الكالب 

بحيرا الراهب وآمن به حين قدم تاجرًا لخديجة بنت خويلد قبل البعثة وقبر بحيرا هناك مشهور يزار وقد تقدم الكالم عليها 
   . فأغنى عن إعادته هنا
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بضم الزاي المعجمة وفتح الراء المهملة وعين مهملة في اآلخر -عمل زرع  العاشر وهي بلدة من بالد حوران لها عمٌل  - 
   . مستقل ولم يتحرر لي طولها وعرضها

   . وقد يتصل عمل بصرى بأذرعاٍت لوقوع زرع متشاملة  : قال في التعريف

   . قالصفقة الثالثة الشمالية سميت بذلك ألنها عن شمال دمش

   . وهي ساحلية وجبلية  : قال في مسالك األبصار

وحدها من القبلة حد والية دمشق الشمالي وبعض الغربي وحدها من الشرق قرية جوسية التي بين القرية   : قال في التعريف
المستقل عن  المعروفة بالقصب من عمل حمص وبين القرية المعروفة بالفيجة من عمل بعلبك وحدها من الشمال مرج األسل

قائم الهرمل حيث يمد العاصي بطرابلس وآل ما تشامل عن جبل لبنان إلى البحر وحدها من المغرب ما هو على سمت البحر 
   . منحدرًا عن صور إلى حد والية بر دمشق القبلي و الغربي

العين المهملة وفتح الالم والباء بفتح الباء الموحدة وسكون  - عمل بعلبك  -األول   : وتشتمل هذه الصفقة على خمسة أعمال
   . هكذا ضبطه في تقويم البلدان والجاري على ألسنة الناس فتح العين وإسكان الالم - الموحدة الثانية وفي آخرها آاف

   . وآان ألهلها صنٌم يدعى بعًال فالبعل اسم للصنم وبك اسم الموضع فسميت بعلبك لذلك  : قال في الروض المعطار

قال :  وإليهم بعث النبي إلياس عليه السالم وآأنه يشير بذلك إلى ما قصه اهللا تعالى في سورة الصافات بقوله :   "  أتدعون بعًال 
وآان فتحها في سنة أربع عشرة من الهجرة وهي مدينة من أعمال دمشق واقعٌة في اإلقليم الرابع  وتذرون أحسن الخالقين  " 
طولها ستون درجة وعرضها ثالث وثالثون درجة وخمسون دقيقة وهي مدينة شمالي دمشق جليلة البناء نبيهة الشان قديمة 

   . البنيان يقال إنها من بناء سليمان عليه السالم

لمساجد والمدارس والربط وهي مختصرة من دمشق في آمال محاسنها وحسن بنائها وترتيبها بها ا  : قال في مسالك األبصار
والخوانق والزوايا والبيمارستان واألسواق الحسنة والماء جار في ديارها وأسواقها وفيها يعمل الدهان الفائق من الماعون 

وغيره ويحمل منها إلى غالب البلدان مع آونها واسعة الرزق رخيصة السعر وآانت دار ملك قديم ومن عشها درج نجم الدين 
لملوك األيوبية رحمه اهللا وبها قلعٌة حصينٌة جليلة المقدار من أجل البنيان وأعظمه وهي مرجلة على وجه األرض أيوب والد ا
   . آقلعة دمشق

بل إنما بنيت قلعة دمشق على مثالها وهيهات ال تعد من أمثالها وأين قلعة دمشق منها وحجارتها تلك الجبال   : قال في التعريف
   . خور النوابتالثوابت وعمها تلك الص

قد يبعد الشيء من شيء يشابهه إن السماء نظير الماء في الرزق وبهذه القلعة من عمارة من نزل بها من الملوك األيوبية آثاٌر 
ملوآية جليلة ويستدير بالمدينة و القلعة جميعًا سوٌر عظيم البناء مبني بالحجارة العظيمة المقدار الشديدة الصالبة ويخف بذلك 

   . عظيمة أنيقٌة ذات بساتين مشتبكة األشجار بها الثمار الفائقة والفواآه المختلفةغوطة 

وبظاهرها عين ماء متسعة الدائر ماؤها في غاية الصفاء بين مروج وبساتين يمتد منها نهر يتكسر على الحصباء في خالل 
   . تلك المروج إلى أن يدخل المدينة وينقسم في بيوتها وجهاتها

عد منها عيٌن أخرى تعرف بعين اللحوج في طرف بساتينها منها فرع إلى الجانب الشمالي من المدينة ويصب في قناة وعلى الب
   . هناك ويدخل منه إلى القلعة وبخارجها جبل لبنان المعروف بعش األولياء

بالبعلبكي نسبة  -لف ثم عين مهملة بكسر الباء الموحدة وفتح القاف وبعدها أ -يوصف البقاع  -عمل البقاع البعلبكي  -الثاني 
   . إلى بعلبك لقربه منها
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   . وليس له مقر والية  : قال في التعريف

يوصف البقاع بالعزيزي نسبة إلى العزيز عكس الذليل وآأنه نسبة إلى الملك العزيز ابن  -عمل البقاع العزيزي  -الثالث 
   . السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب رحمه اهللا

   . ومقر الوالية به آرك نوح عليه السالم  : ل في التعريفقا

   . وهاتان الواليتان منفصلتان عن بعلبك وهما مجموعتان لواٍل جليل مفرد بذاته  : قال

 - بفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت وضم الراء المهملة وواو وتاء مثناة من فوق في آخرها  -عمل بيروت  -الرابع 
   . ي مدينة من اإلقليم الثالث بساحل دمشقوه

   . طولها ثمان وخمسون درجة وخمس وخمسون دقيقة وعرضها ثالث و ثالثون درجة وعشون دقيقة  : قال في آتاب األطوال

وهي مدينة جليلة على ضفة البحر الرومي عليها سوران من حجارة وفيه آان ينزل األوزاعي الفقيه المشهور وبها جبل فيه 
   . معدن حديد ولها غيضة من أشجار الصنوبر سعتها اثنا عشر ميًال في التكسير تتصل إلى تحت لبنان المقدم ذآره

   . وشرب أهلها من قناة تجري إليها  : قال في تقويم البلدان

   . شرب أهلها من اآلبار  : وقال في مسالك األبصار

   . وفي شماليها على الساحل مدينة جبيٍل تصغير جبل وهي فرضة دمشق ولها مينا جليلة  : قال ابن سعيد

   . بينهما ثمانية عشر ميًال  : قال في الروض المعطار

   . وبينها وبين بعلبك على عقبة المغيثة ستة وثالثون ميًال  : قال في العزيزي

وهي مدينة  -ف مقصورة في اآلخر بفتح الصاد المهملة وسكون المثناة تحت وفتح الدال المهملة وأل - عمل صيدا  -الخامس 
   . بساحل البحر الرومي واقعة في اإلقليم الثالث ذات حصٍن حصين

   . قال ابن القطامي سميت بصيدون ابن صدقا بن آنعان بن حام بن نوح عليه السالم وهو أول من عمرها وسكنها

   . سميت بامرأة  : وقال في الروض المعطار

   . ليهم من قناةوشرب أهلها من ماء يجري إ

   . وبينها وبين دمشق ستة وثالثون ميًال  : قال في العزيزي

   . وآورتها آثيرة األشجار غزيرة األنهار  : قال في مسالك األبصار

   . وبها سمك صغار له أيٍد وأرجل صغار إذا جفف وسحق وشرب بالماء أنعظ إنعاظًا شديدًا  : قال في الروض المعطار

   . وهي والية جليلة واسعة العمل ممتدة القرى تشتمل على نيف وستمائة ضيعة  : لكقال في المسا

  : الصفقة الرابعة الشرقية وهي على ضربين الضرب األول ما هو داخل في حدود الشام وهو غربي الفرات قال في التعريف
وحدها من القبلة قرية   : النبك قال في التعريفوحدها من القبلة قرية القصب المجاورة لقرية جوسية المقدم ذآرها آخذًا على 
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القصب المجاورة لقرية جوسية المقدم ذآرها آخذًا على النبك إلى القريتين وحدها من الشرق السماوة إلى الفرات وينتهي إلى 
   . بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وصاد مهملة في اآلخر -عمل حمص  -مدينة سلمية إلى األول 

   . وال يجوز فبها الصرف آما يجوز في هنٍد ألن هذا اسم أعجمي  : لروض المعطارقال في ا

   . وسميت برجل من العماليق اسمه حمص هو أول من بناها  : قال

هو حمص بن المهر بن حاف بن مكنف وقيل برجل من عاملة هو أول من نزلها واسمها القديم سوريا بسين   : قال الزجاجي
   . ء ساآنة وراء مهملة مكسورة وياء مثناة تحت مفتوحة وألف في اآلخرمهملة مضمومة ورا

   . وبه آانت تسميه الروم وموقعها من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

والقياس أن طولها إحدى وستون درجة وعرضها أربع وثالثون درجة وعشرون دقيقة وهي مدينة جليلة   : قال في تقويم البلدان
   . قواعد الشام العظام وقاعدة من

   . وآانت دار ملك للبيت األسدي يعني أسد الدين شيرآوه عم السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب  : قال في التعريف

ولم يزل لملكها في الدولة األيوبية سطوٌة تخاف وبأس يخشى وهي في وطاءة من األرض ممتدة على القرب من النهر   : قال
   . هلها ولها منه ماء مرفوٌع يجري إلىدار النيابة بها وبعض مواضع بهاالعاصي ومنه شرب أ

   . وبها القلعة المصفحة وليست بالمنيعة ويحيط بها وبالبلد سوٌر حصين هو أمنع من القلعة  : قال في مسالك األبصار

لسمك إليها من الفرات حتى يتولد فيها وهي من أصح بالد الشام هواًء وبوسطها بحيرٌة صافية الماء ينقل ا  : قال في العزيزي
   . والطير مبثوث في نواحيها

   . وليس بها عقارب وال حيات  : قال ابن حوقل

وقد تقدم في الكالم على خواص الشام وعجائبها أن بها قبًة بالقرب من جامعها إذا ألصق بها طين من طينها وترك حتى يسقط 
عقرٌب وإن ذر منه على العقرب شيء أخذه مثل السكر وربما قتله ولها من بر بعلبك بنفسه ووضع في بيت أو ثياب لم يقربها 

   . أنواع الفواآه وغيرها وقماشها يقارب قماش اإلسكندرية في الجودة و الحسن وإن لم يبلغ شأوه في ذلك

   . ويقال إن بقراط الحكيم منها  : قال في الروض المعطار

   . وبها قبر خالد بن الوليد رضي اهللا عنه ومقامه مشهور بها يزار وإن أهلها أول من ابتدع الحساب

وهي بلدة جليلة ولها قلعة حصينة في لحف جبل اللكام الشرقي عن حماة و  -عمل مصياف بكسر الميم وسكون الصاد  -الثاني 
بها أنهر صغار من أعين طرابلس في جهة الشمال عن بارين على مسافة فرسخ وفي جهة الغرب عن حماة على مسيرة يوم و

   . وبها البساتين و األشجار

وهي قاعدة قالع الدعوة اآلتي ذآرها في أعمال طرابلس ودار ملكها وآانت أوًال مضافًة إلى طرابلس ثم أفردت عنها 
   . وأضيفت إلى دمشق

   . بقاف مفتوحة بعدها ألف ثم راء مهملة وألف ثانية - عمل قارا  -الثالث 

   . وب في التعريف وغيره وهو الجاري على األلسنةهكذا هو مكت
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   . ورأيتها مكتوبة في تقويم البلدان بهاء في اآلخر بدل األلف األخيرة

وهي قرية آبيرة قبلي حمص بينها وبين دمشق على نحو منتصف الطريق تنزلها قوافل السفارة وبينها وبين حمص مرحلٌة 
   . أهلها نصارىونصف وبينها وبين دمشق مرحلتان وغالب 

وهي بلدة من  -بفتح السين المهملة والالم وآسر الميم وياء مثناة تحت مشددة مفتوحة وهاء في اآلخر  - عمل سليمة  -الرابع 
   . عمل حمص من اإلقليم الرابع

   . طولها إحدى وستون درجة وعشرون دقيقة وعرضها أربع وثالثون درجة  : قال في األطوال

   . والقياس أن يكون العرض أربعًا وثالثين ونصفًا  : لبلدانقال في تقويم ا

   . بناها عبد اهللا بن صالح بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب وأسكن بها ولده  : قال أحمد الكاتب

   . وهي بلدة على طرف البادية نزهٌة خصبة آثيرة المياه و الشجر ومياهها من قني

   . وبينها وبين حمص مرحلٌة  : قال في الروض المعطار

آذا ضبطه السمعاني  -بفتح التاء المثناة فوق وسكون الدال المهملة وضم الميم وراء مهملة في اآلخر  -عمل تدمر  -الخامس 
   . و الجاري على ألسنة الناس ضم أولها  : في األنساب

   . يرة العرب واقعٌة في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعةوهي بين القريتين و الرحبة وهي معدودة من جز  : قال في التعريف

   . طولها اثنتان وستون درجة وعرضها أربع وثالثون درجة  : قال في األطوال

وهي من أعمال حمص من شرقيها وغالب أرضها سباخ وبها نخيل و زيتون وبها آثار عظيمة أزلية من   : قال صاحب حماة
   . وٌر وقلعةاألعمدة و الصخور ولها س

   . وهي في األصل مدينة قديمة بنتها الجن لسليمان عليه السالم ولها حصون ال ترام  : قال في الروض المعطار

   . وسميت تدمر بتدمر بنت حسان ابن أذينة وفيها قبرها  : قال

   . وإنما سكنها سليمان عليه السالم بعدها

   . و خمسون ميًال وبينها و بين الرحبة مائة ميٍل و ميالن وبينها و بين دمشق تسعة  : قال في العزيزي

   . وهي عن حمص على ثالث مراحل  : قال صاحب حماة

   . الضرب الثاني من هذه الصفقة ما هو من بالد الجزيرة بين الفرات والدجلة على القرب من الفرات وهي مدينة الرحبة

ين و الباء الموحدة وهاء في اآلخر بفتح الراء و الحاء المهملت  : قال في اللباب وهي مدينة على الفرات بين الرقة و عانة  -
   . واقعٌة في اإلقليم الرابع

والقياس أن طولها أربع و ستون درجة وثالثون دقيقة وعرضها ست وثالثون درجة وتعرف برحبة   : قال في تقويم البلدان
   . إنه أول من عمرها فنسبت إليهمالك بن طوق وهو قائٌد من قواد هارون الرشيد قيل 
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وقد خربت الرحبة المذآورة صارت قرية وبها آثار المدينة من المآذن الشواهق   : قال السلطان عماد الدين صاحب حماة
وغيرها واستحث شيرآوه بن محمد بن شيرآوه بن شادي صاحب حمص من جنوبها الرحبة الجديدة على نحو فرسخ من 

   . ة ولها قلعة على تل تراب وشرب أهلها من قناة من نهر سعيٍد الخارج من الفراتالفرات وهي بلدة صغير

وبها قلعة نيابٍة وفيها بحرية وخيالة وآشافة وطوائف من المستخدمين ولم نزل إمرتها   : وهي اليوم محط قال في التعريف  : قال
   . بن قالوون إلى اآلنطبلخاناه بمرسوٍم شريف من األبواب الشريفة من األيام الناصرية ا

   . ومما أضيف إلى دمشق في زمن سلطاننا يعني الناصر بن قالوون بالد جعبر  : تنبيه قال في التعريف

   . وحقها أن تكون مع حلب وهي مستمرة على ذلك إلى زماننا وسيأتي الكالم عليها في األعمال الحلبية إن شاء اهللا تعالى  : قال

أنه آان قد استقر بتدمر وسلمية و السخنة و القريتين نواٌب   : لدين بن ناظر الجيش في آتابه التثقيفوقد ذآر القاضي تقي ا
واستقر الحال على أن مكاتبة آل منهم إن آان مقدمًا نظير النائب بالرحبة يعني صدرت و العالي وإن آان طبلخاناه فاالسم و 

   . السامي بالياء

وهي بفتح الحاء المهملة   : د الشامية وفيها جملتان الجملة األولى في حاضرتها قال في اللبابالقاعدة الثانية من قواعد البال
   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - والالم وباء موحدة في اآلخر

لى قولين حكاهما وطولها اثنتان و ستون درجة وعشر دقائق وعرضها واختلف في سبب تسميتها حلب ع  : قال في األطوال
أحدهما أنه آان مكان قلعتها ربوة وآان الخليل عليه السالم يأوي إليها ويلب غنمه ويتصدق بلبنها   : صاحب الروض المعطار

   . فسميت حلب بذلك

   . والثاني أنها سميت برجل من العماليق اسمه حلب

   . حلب بن المهر من ولد جان بن مكنف  : قال الزجاجي

وهي مدينة عظيمة من قواعد الشام القديمة وهي في وطاءة حمراء ممتدة مبنيٌة بالحجر األصفر الذي   : الك األبصارقال في مس
ليس له نظير في اآلفاق وبها المساآن الفائقة والمنازل األنيقة واألسواق الواسعة والقياسر الحسنة والحمامات البهجة ذات 

   . ر ذلك من سائر وجوه البر وبها بيمارستان حسٌن لعالج المرضىجوامع ومساجد ومدارس وخوانق وزوايا وغي

أحدهما يعرف بنهر قويق وهو نهرها القديم والثاني يعرف بنهر الساجور وهو نهر   : ولها نهران  : قال في مسالك األبصار
   . مستحدث ساقه إليها السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون في سلطنته وحكمه عليها

أن الملك الظاهر غازي بن العادل أبي بكر بن أيوب ساق إليها نهرًا في سنة   : ذآر السلطان عما د الدين صاحب حماةوقد 
   . خمس و ستمائة ولعله نهر قويق المذآور

 ويجر ي إلى داخلها فرع ماء يتشعب في دورها و مساآنها ولكنه ال يبل صداها و ال يشفي غلتها  : قال في مسالك األبصار
وبها الصهاريج المملوءة من ماء المطر ومنها شرب أهلها ويدخل إليها الثلج من بالدها وليس ألهلها إليه آثير التفات لبرد 
هوائها وقرب اعتدال صيفهم و شتائهم وبها الفواآه الكثيرة وأآثرها مجلوب إليها من نواحيها لقلة البساتين بها وبظاهرها 

   . اضرة وبادية وبها عسكر آثيف وأمم من طوائف العرب و األآراد و الترآمانالمروج الفيح و البر الممتد ح

وآان الجند في ابتداء اإلسالم ينزلون قنسرين وهي المدينة التي تنسب الكورة إليها على ما تقدم ذآره ولم يكن   : قال في اللباب
   . لحلب معها ذآر

   . ن قرية صغيرةثم ضعفت بقوة حلب عليها وهي اآل  : قال ابن سعيد
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   . وآانت حلب قد عظمت في أيام بني حمدان وتاهت بهم شرفًا على آيوان  : قال في مسالك األبصار

جاءت الدولة األتابكية فزادت فخارًا واتخذت لها من بروج السماء منطقًة و أسوارًا ولم تزل على هذا يشار إليها بالتعظيم 
تسليم حتى نزل هوالآو بحوافر خيله فهدمت أسوارها و خربت حواضرها ولم تزل ويأبى أهلها في الفضل عليها لدمشق ال

خالية من األسوار عريًة من األبواب إلى أن آانت فتنة منطاش في سلطنة الظاهر برقوق و النائب بها من قبله األمير آمشغبا 
مقام من القبلة أيضًا وباب النيرب من الشرق باب قنسرين من القبلة وباب ال  : فجدد أسوارها ورتب أبوابها وهي سبعة أبواب

وباب األربعين من الشرق أيضًا وباب النصر من بحريها وباب الجنان من غربيها وباب أنطاآية من غربيها أيضًا وهي اآلن 
ألمراء في غاية ما يكون من العمارة و حسن الرونق و البهجة ولعلها قد فاقت أيام بني حمدان ولم يزل نائبها من أآابر ا

المتقدمين من الدولة الناصرية فما قبلها إلى اآلن وقد زادت رتبته عما آان عليه في األيام الناصرية وهي ثانية دمشق في 
   . الرتبة ومعامالتها على ما تقدم في دمشق من الدراهم و الدنانير و الفلوس و صنجة الذهب و الفضة

سبعمائة و عشرون درهمًا بالصنجة الشامية آل أوقية ستون درهمًا ومعامالتها غير أن الفلوس الجدد لم ترج بها بعد ورطلها 
معتبرة بالمكوك وال تعرف فيها الغرارة وال في شيء من أعمالها وتختلف بالدها في المكوك اختالفًا متباينًا في الزيادة و 

   . النقص

   . غرارة وما بين ذلك وآل ذلك تقريبًاوالمعدل فيها أن يكون آل مكوآين و نصف   : قال في مسالك األبصار

وأخبرني بعض أهلها أن المكوك بنفس مدينة حلب معتبر بسبع ويبات بالكيل المصري والذراع القماش ذراٌع و سدٌس   : قلت
   . بذراع القماش القاهري ويزيد على ذراع دمشق بقيراطين وقياس دور أرضها بذراع العمل المعروف بالديار المصرية

هي أوسع الشام بالدًا متصلٌة ببالد سيس و الروم وديار بكر و   : ملة الثانية في نواحيها و أعمالها قال في مسالك األبصارالج
   . برية العراق

ويحدها من القبلة المعرة وما وقع على سمتها إلى الدمنة الخراب و السلسلة الرومية ومجرى القناة القديمة   : قال في التعريف
لك بين الحيار يعني بكسر الحاء المهملة و الياء المثناة تحت وألف وراء مهملة و القرية المعروفة بقبة مالعب ويحدها الواقع ذ

   . من الشرق البر حيث يحد بردى آخذًا على جبل الثلج ثم الجالب على أطراف بالس إلى الفرات دائرة بحدها

ودها ويحدها من الشمال بالد الروم مما وراء بهنسى وبالداألرمن على البحر وبهذا التقسيم تكون بالد جعبر داخلة في حد  : قال
   . الشامي

القسم األول ما هو داخل في حدود بالد الممالك الشامية ولها بر وأعمال فأما برها فهو ضواحيها   : ثم أعمالها على ثالثة أقسام
   . على ما تقدم في دمشق وهو آالعمل المنفرد بنفس

الها فقد ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في آتابيه التعريف و مسالك األبصار بها ستة عشر عمًال على أآثرها وربما وأما أعم
   . انفرد الكتابين عن اآلخر بالبعض دون البعض

ي من الفرات المسماة في القديم بقلعة الروم وهي قلعٌة من جند قنسرين في البر الغربي الجنوب -عمل قلعة المسلمين  -األول 
   . في جهة الغرب الشمالي عن حلب على نحو خمس مراحل منها وفي الغرب عن البيرة على نحو مرحلة و الفرات بذيلها

   . وموقعها في اإلقليم الرابع

   . وطولها اثنتان و ستون درجة وعشرون دقيقة وعرضها ست وثالثون درجة و خمسون دقيقة  : قال بعض أصحاب األزياج

   . من القالع الحصينة التي ال ترام وال تدرك ولها ربض و بساتين ويمر بها نهر يعرف بمرزبان يصب في الفراتوهي 
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وآان بها خليفة األرمن وال يزال بها طاغوت الكفر فقصدها الملك األشرف خليل بن المنصور قالوون فنزل   : قال في التعريف
   . لمسلمينعليها ولم يزل بها حتى فتحها وسماها قلعة ا

   . وهي من جالئل القالع  : قال

بفتح الكاف و سكون الخاء المعجمة و فتح التاء المثناة فوق ثم ألف في اآلخر و األلف والالم فيه غير  -عمل الكختا  -الثاني 
   . قليم الرابعهي قلعة في أقاصي الشأم من جهة الشمال بشرق من حلب على نحو خمس مراحل منها وموقعها في اإل - الزمتين 

   . طولها إحدى و ستون درجة و عشر دقائق وعرضها ست وثالثون درجة و خمسون دقيقة  : قال بعض أصحاب األزياج

وهي قلعة عالية البناء ال ترام حصانًة ولها بساتين و نهر وملطية عنها في جهة الغرب على مسيرة يومين وآرآر منها في 
   . الم في وجوه التتار عند قيامهمجهة الشرق وآانت أحد ثغور اإلس

   . وهي ذات عمل متسع وعسكر تطوع مجتمع  : قال في التعريف

وهي قلعة من  -عمل آرآر بفتح الكاف و سكون الراء المهملة ثم آاف مفتوحة ثانية بعدها راء مهملة ثانية أيضًا  -الثالث 
في الغرب من الكختا المتقدمة الذآر على نحو يوم منها أقاصي الشأم في الشمال عن حلب على نحو خمس مراحل أيضًا و

   . وموقعها في اإلقليم الرابع

   . طولها إحدى و ستون درجة وعشرون دقيقة وعرضها سبع و ثالثون درجة و خمسون دقيقة  : قال في بعض األزياج

جدول الصغير وهو منها في جهة الشرق وهي قلعة حصينة شاهقة في الهواء يرى الفرات منها آال  : قال في تقويم البلدان
   . وآانت من أعظم الثغور في زمان التتار

وهي قلعة في شمالي حلب على نحو  -بفتح الباء الموحدة و الهاء وسكون السين المهملة ثم نون و ألف  -عمل بهنسى  -الرابع 
   . أربع مراحل منها وموقعها في اإلقليم الرابع

ولها إحدى و ستون درجة و ثالثون دقيقة وعرضها ثالثون درجة وأربعون دقيقة قال في تقويم ط  : قال في بعض األزياج
   . وهي قلعة حصينة مرتفعة ال ترام حصانًة بها بساتين و نهر صغير و أسواق ورستاق متسع وبها مسجد جامع  : البلدان

ال عن عينتاب وبينهما نحو مسير يومين وبينها و بين وهي بلدة واسعة آثيرة الخير و الخصب وهي في الغرب و الشم  : ثم قال
   . سيس نحو ستة أيام

   . وهي الثغر المتاخم لبالد الدروب والمشتعل في جمرة الحروب وبها عسكر من الترآمان و األآراد  : قال في التعريف

   . وال يزال لهم آثار في الجهاد

   . بنائب البيرةولنائبها مكانة جليلة وإن آان ال يلتحق   : قال

وهي  -بفتح العين وسكون الياء المثناة تحت و النون وفتح التاء المثناة فوق ثم ألف و باء موحدة  - عمل عينتاب  -الخامس 
   . مدينة من جند قنسرين شمالي حلب على نحو مرحلتين منها وموقعها في اإلقليم الرابع

   . ة وثالثون دقيقة وعرضها ست وثالثون درجة وثالثون دقيقةطولها اثنتان و ستون درج  : قال في بعض األزياج

وهي مدينة حسنة واسعة األرجاء آثيرة المياه و البساتين ذات أسواق جليلة مقصودة للتجار و المسافرين وبها قلعة حصينة 
   . منقوبة في الصخر
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ب على نحو ثالث مراحل أيضًا وعن وهي عن حلب في الشمال على نحو ثالث مراحل منها وعن قلعة الروم في الجنو
   . بهنسى في جهة الشرق و الجنوب على نحو ثالث مراحل

بألف والم الزمتين وراء مهملة بعدها ألف ثم واو مفتوحة ونون ساآنة ودال مهملة ثم ألف ونون  - عمل الراوندان  -السادس 
   . و ستون درجة وعرضها ست وثالثون درجةوهي قلعة من جند قنسرين واقعة في اإلقليم الرابع طولها اثنتان  -

وهي قلعة حصينة على جبل مرتفع أبيض ذات أعيٍن وبساتين و فواآه وواد حسن ونهرها من تحتها نهر عفرين المتقدم ذآره 
لموحدة بفتح الدال المهملة وسكون الراء المهملة وفتح الباء ا -عمل الدربساك  -آخذًا من الشمال إلى الجنوب وهي في السابع 

وهي قلعة من جند قنسرين واقعٌة في اإلقليم الرابع شمالي  -والسين المهملة ثم ألف وآاف واأللف و الالم فيه غير الزمتين 
   . حلب على نحو ثالث مراحل أو أربع منها

   . والقياس أن يكون طولها إحدى و ستين درجة وعرضها ست وثالثون درجة  : قال في تقويم البلدان

لعة حصينة ذات أعين وبساتين وبها مسجد جامع ولها من شرقيها مروج متسعة حسنة المنظر آثيرة العشب يمر بها وهي ق
   . النهر األسود المتقدم ذآره

آذا ضبطه السمعاني في  - بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وراء مهملة وألف ثم سين مهملة  -عمل بغراس  -الثامن 
   . ي التعريف و مسالك األبصار بالصاد المهملة بدل السيناألنساب ووقع ف

والجاري على ألسنة الناس ضم أوله وهي قلعٌة من جند قنسرين واقعٌة في اإلقليم الرابع شمالي حلب على نحو أربع مراحل 
   . منها

ثالثون درجة وثالث والقياس أن طولها ستون درجة وخمس وخمسون دقيقة وعرضها خمس و   : قال في تقويم البلدان
   . وخمسون دقيقة وهي في الجبل المطل على عمق حارم

   . وآان بها دار ضيافة لزبيدة  : قال ابن حوقل

وهي ذات أعين و بساتين وأشجار وبينها و بين الدربساك نحو بعض مرحلة وهي في جهة الجنوب عن   : قال في تقويم البلدان
   . الدربساك

   . ينها و بين أنطاآية اثنا عشر ميًال وبينها و بين بعض مرحلة وحارٌم في جهة الشرق عنهاوب  : قال في العزيزي

   . وآانت هي الثغر في بحر األرمن حتى استضيفت الفتوحات الجاهانية  : قال في التعريف

   . وبها رصص وهي عضو من أعضائها و جزء من أجزائها  : قال

و صادين مهملتين الصاد األولى مفتوحة وهي بلدة على الساحل وقد مر ذآرها في ورصص المذآورة براء مهملة مضمومة 
   . الكالم على بحر الروم على سواحل األرمن

   . عمل القصير تصغير قصر -التاسع 

   . وهي قلعة غربي حلب على نحو أربع مراحل منها  : قال في مسالك األبصار

   . رر لي طولها و عرضهاوهي ألنطاآية ولم يتح  : قال في التعريف

   . اسمان لقلعتين بينهما رمية أسهم -عمل الشغر وبكاس  -العاشر 
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   . بضم الشين وسكون الغين المعجمتين ثم راء مهملة -فالشغر 

   . بفتح الباء الموحدة و الكاف ثم ألف وسين مهملة في اآلخر - وبكاس 

   . وهما من جند قنسرين وموقعها في اإلقليم الرابع

طولهما إحدى و ستون درجة وعرضهما خمس و ثالثون درجة و ثالثون دقيقة وهما مبنيان على جبٍل   : قال في بعض األزياج
   . مستطيل وتحتهما نهر يجري وبهما بساتين و أشجار و فواآه آثيرة ولهما رستاق و مسجد جامع

   . الجبالوهما في الجنوب عن أنطاآية وبينهما   : قال في تقويم البلدان

   . بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الزاي المعجمة وفي آخرها راء مهملة - عمل شيزر  -الحادي عشر 

   . وهي مدينة من جند حمص غربي حلب على نحو ثالث مراحل منها واقعٌة في اإلقليم الرابع

   . درجًة وعشر دقائق وعرضها أربع وثالثون درجة و خمسون دقيقةالقياس أن طولها إحدى و ستون   : قال في تقويم البلدان

   . وهي مدينة ذات أشجار و بساتين وفواآه آثيرة وأآثرها الرمان ولها ذآر في شعر امرىء القيس مع حماة

طاآية ستة و ثالثون وبينها و بين حماة تسعة أميال وبينها و بين حمص ثالثة وثالثون ميًال وبينها و بين أن  : قال في العزيزي
   . ميًال

عمل حجر شغالن بلفظ حجر واحد الحجارة وإضافته إلى شغالن بضم الشين و سكون الغين المعجمتين ثم الم  -الثاني عشر 
   . ألف ونون

   . وهي قلعة شمالي حلب على نحو ثالث مراحل منها

ى مسافة قريبة جدًا ولم يتحرر لي طولها و عرضها وهي بالقرب من بغراس في جهة الشمال عل  : قال في مسالك األبصار
   . وهي اآلن خراب - ولكنها تعتبر ببغراس المتقدمة الذآر لقربها منها 

بهمزة مفتوحة وباء موحدة مكسورة بعدهما ياء ساآنة ثم قاف مضمومة وباء موحدة  - عمل قلع أبي قبيٍس  - الثالث عشر 
وهي قلعة حصينة غربي حلب مما يلي الساحل على نحو ثالث  -ملة في اآلخر مفتوحة وياء مثناة تحت ساآنة ثم سين مه

مراحل قصيرة من حلب آذا أخبرني به بعض أهل البالد ولم يتحرر لي طولها و عرضها وسيأتي في الكالم على ترتيب 
   . المملكة أنها استقرت واليًة وربما أضيفت إلى غيرها

   . مهملة مفتوحة وألف ثم راء مهملة مكسورة و ميم في اآلخربحاء  - عمل قلعة حارم  -الرابع عشر 

   . والقياس أن طولها ستون درجة وثالثون دقيقة وعرضها خمس و ثالثون درجة وخمسون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

نها وبين وهي قلعة حصينة في جهة الغرب من حلب على نحو مرحلتين منها ذات بساتين و أشجار وبها نهر صغير وبي
   . أنطاآية مرحلة وربضها بلد صغير

   . وقد خصت بالرمان الذي يرى باطنه من ظاهره مع عدم العجم وآثرة الماء  : قال ابن سعيد

على إضافة  -بفتح الكاف و سكون الفاء وراء مهملة ثم طاء مهملة بعدها ألف وباء موحدة  -عمل آفرطاب  -الخامس عشر 
   . آفٍر إلى طاب
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هو الجاري على األلسنة وهو الصواب وأصله من الكفر بمعنى التغطية والمراد مكان الزرع و الحرث لتغطية الحب هذا 
يريد الزراع ووقع في آالم صاحب حماة بفتح الفاء وهو  بالزراعة آما في قوله تعالى :   "  آمثل غيٍث أعجب الكفار نباته  " 

   . وهٌم

   . وسمي بذلك ألن حوله أرض آريمة  : وظاهر آالم صاحب الروض المعطار أن طاب في معنى الصفة لكفٍر فإنه قال

وهي بلدة صغيرة من جند  -وأرضه صحيحة الهواء ومن سكنها ال يكاد يمرض وقيل إنه منسوب إلى رجل اسمه طاب   : قال
   . ها واقعٌة في اإلقليم الرابعحمص غربي حلب على نحو ثالث مراحل من

   . طولها إحدى وستون درجة وثالثون دقيقة وعرضها خمس وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة  : قال في آتاب األطوال

وهي  - القياس أن طولها إحدى و ستون درجة وخمس عشرة دقيقة وعرضها خمس و ثالثون درجة   : قال في تقويم البلدان
   . المعرة و شيزر على الطريق بين

   . وبينها و بين المعرة و شيزر اثنا عشر ميًال  : قال في العزيزي

   . بفتح الفاء وألف بعدها ثم ميم مكسورة وياء مثناة تحت وهاء في اآلخر -عمل فامية  - السادس عشر 

   . ويقال لها أفامية بهمزة في أولها يعني مفتوحة  : قال في المشترك

   . أعمال شيزر غربي حلب على نحو أربع مراحل منها واقعٌة في اإلقليم الرابعوهي مدينة من 

   . والقياس أن طولها إحدى و ستون درجة وثالث دقائق وعرضها خمس و ثالثون درجة  : قال في تقويم البلدان

   . حلوة يشقها النهر المقلوب وآورة فامية لها مدينة آانت عظيمة قديمة على نشز من األرض ولها بحيرة  : قال في العزيزي

   . بفتح السين و سكون الراء المهملتين وآسر الميم ثم ياء مثناة تحت ساآنة ونون بعدها -عمل سرمين  -السابع عشر 

   . وهي مدينة في الغرب من حلب على نحو مرحلتين صغيرتين منها واقعٌة في اإلقليم الرابع

   . و ستون درجة وخمسون دقيقة وعرضها خمس و ثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقةطولها إحدى   : قال في آتاب األطوال

وهي مدينة غير مسورة وبها أسواق ومسجد جامع وشرب أهلها من الماء المجتمع في الصهاريج من األمطار وهي آثيرة 
   . نها وعملها متسعالخصب وبها الكثير من شجر التين و الزيتون وهي في جهة الجنوب عن حلب على مسيرة يوم م

   . ومن مضافاتها مدينة الفوعة بضم الفاء وفتح العين المهملة

وهي مدينة على القرب من سرمين في الغرب منها وتسمى هذه الوالية الغربيات بفتح الغين المعجمة و سكون الراء المهملة 
   . فوق في اآلخر وآسر الباء الموحدة وفتح الياء المثناة تحت المشددة وألف ثم تاء مثناة

   . وهي أجل واليات حلب  : قال في التعريف

وهي بلدة شرقي حلب  -بفتح الجيم و ضم الباء الموحدة المشددة ثم واو ساآنة والم في اآلخر  -عمل الجبول  - الثامن عشر 
   . على نحو مرحلة آبيرة منها وهي بالقرب من الفرات ولم يتحرر لي طولها و عرضها



 

632 
 

ومنها ينقل الملح إلى سائر أعمال حلب وقد أخبرني بعض أهلها أن أصل هذا الملح نهٌر يصل إليها   : ويم البلدانقال في تق
   . يعرف بنهر الذهب فيبقى ماء فيما يمر عليه من البلدان حتى ينتهي إليها قينعقد ملحًا لوقته

   . وضبطه معروف -عمل جبل سمعان  -التاسع عشر 

   . من حلب على يوم منها ولم يتحرر لي طولها و عرضها وهي في جهة الشمال

آذا ضبطه في اللباب و الجاري  - بفتح العين المهملة و الزاي المعجمة وألف ثم زاي ثانية مكسورة  -عمل عزاز  -العشرون 
حلب بشرق على نحو على األلسنة أعزاز بهمزة مفتوحة في أولها و سكون العين و الزاي األخيرة في الوقف وهي بلدة شمالي 

   . مرحلة منها

   . وطولها إحدى وستون درجة وخمس وخمسون دقيقة وعرضها ست وثالثون درجة  : قال في آتاب األطوال

   . وهي في شمالي حلب بميلة إلى الغرب

   . وألعزاز جهات في نهاية الحسن و الطيبة و الخصب وهي من أنزه األماآن  : قال ابن سعيد

بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الالم ثم فتح الباء الموحدة وألف بعدها شين معجمة  -عمل تل باشر  -عشرون الحادي و ال
   . وهي حصن شمالي حلب على مرحلتين منها بالقرب من عينتاب المتقدم ذآرها -مكسورة وراء مهملة في اآلخر 

   . وهي ذات مياه وبساتين  : قال ابن سعيد

آذا ضبطه ابن األثير في  -بفتح الميم وسكون النون وفتح الباء الموحدة وفي آخرها جيم  -عمل منبج  -  الثاني و العشرون
   . وهي بلدة من جند قنسرين شرقي حلب على نحو مرحلتين منها واقعٌة في اإلقليم الرابع  : اللباب

   . قة وعرضها ست وثالثون درجة وخمسون دقيقةوالقياس أن طولها اثنتان وستون درجة وخمسون دقي  : قال في تقويم البلدان

بناها بعض األآاسرة الذين غلبوا على الشأم وسماها منبه فعربت منبج وآان بها بيت ناٍر للفرس وهي الثالث و   : قال ابن سعيد
ياء المثناة تحت بكسر التاء المثناة فوق وسكون الياء المثناة تحت وآسر الزاي المعجمة وسكون ال - عمل تيزين  - العشرون 

   . وهي بليدة صغيرة من أعمال حلب في جهة الغرب على نحو مرحلة منها -ونون في اآلخر 

   . عمل الباب و بزاعا - الرابع و العشرون 

   . وضبط الباب معروف وبزاعا بضم الباء الموحدة وفتح الزاي المعجمة وألف بعدها عين مهملة وألف مقصورة في اآلخر

   . والجاري على األلسنة بإبدال األلف في آخره بهاء  : تقويم البلدان آذا ضبطه في

   . وهما بلدتان متقاربتان من جند قنسرين على مرحلة من حلب على الجهة الشمالية الشرقية في اإلقليم الرابع

   . ون درجة وخمسون دقيقةوالقياس أن طولها اثنتان وستون درجة وعشر دقائق والعرض خمس وثالث  : قال في تقويم البلدان

   . فبليدة صغيرة  : أما الباب

بها مشهد به قبر عقيل بن أبي طالب رضي اهللا عنه وبها أسواق وحمام ومسجد جامع وبها البساتين   : قال في تقويم البلدان
   . الكثيرة و النزه
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   . وأما بزاعا فضيعة من أعمال الباب

تح الدال وسكون الراء المهملتين وضم الكاف وسكون الواو و شين معجمة في اآلخر بف -عمل درآوش  -الخامس و العشرون 
   . وهي بلدة على النهر العاصي غربي حلب على نحو ثالث مراحل منها وأآثر زرع أرضها العنب -

هوالآو على  أخبرني بعض أهل تلك البالد أن حبة العنب بها ربما بلغت في الوزن عشرة دراهم وبها قلعة عاصية استولى
   . قالع الشام ما عداها لم يصل إليها

   . السادس و العشرون عمل أنطاآية

   . بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الطاء المهملة  : قال في اللباب

   . ثم ألف وآاف مكسورة ثم ياء مثناة تحت وهاء في اآلخر  : قال في تقويم البلدان

   . ياؤها مشددةو  : قال ابن الجواليقي في المعرب

   . وهي مدينة عظيمة غربي حلب بشمال يسيٍر على نحو مرحلتين منها - فذآر أنها مخففة الياء   : وخالف في الروض المعطار

   . وهي قاعدة بالد العواصم  : قال في تقويم البلدان

   . مسون دقيقةوالقياس أن طولها ستون درجة وعرضها خمس وثالثون درجة وخ  : قال في تقويم البلدان

وهي مدينة عظيمة قديمة على ساحل بحر الروم بناها بطليموس الثاني من ملوك اليونان وقيل بناها ملٌك يقال له أنطاآين 
   . فعرفت به ولها سوٌر عظيم من صخر ليس له نظير في الدنيا

   . مساحة دوره اثنا عشر ميًال  : قال في العزيزي

   . د شرفاته أربع و عشرون ألفًا وعدد أبراجه مائة وستة وثالثون برجًاعد  : قال في الروض المعطار

وهو أنزه بالد الشام بعد دمشق ويمر بظاهرها العاصي والنهر األسود مجموعين وتجري مياههما في دورها   : قال ابن حوقل
حدث رياح القولنج والسالح بها ومساآنها ومسجدها الجامع وماؤها يستحجر في مجاريه حتى ال يؤثر فيه الحديد وشربه ي

   . يسرع إليه الصدأ ويذهب ريح الطيب بالمكث فيها وهي أحد آراسي بطارآة النصارى ولها عندهم قدر عظيم

إنها أنطاآية وأن ذلك الرجل   " وجاء من أقصى المدينة رجٌل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين   "   : وقد قيل في قوله تعالى
   . وقبره بها مشهور يزارحبيب النجار 

   . اثنتي عشرة والية  : وحينئذ فتصير واليتها المذآورة في التعريف ومسالك األبصار  : قلت

ومينا أنطاآية المذآورة السويدية بضم السين المشددة وفتح الواو وسكون الياء المثناة تحت وآسر الدال المهملة وفت الياء 
   . خرالمثناة تحت المشددة وهاء في اآل

   . وموضعها حيث الطول ستون درجة وخمس وأربعون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

   . وعندها مصب النهر العاصي وهناك ينعطف البحر الرومي ويأخذ غربًا بشمال على سواحل بالد األرمن
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مال الحلبية من الشمال وهي المعروفة ببالد القسم الثاني من األعمال الحلبية البالد المتصلة بذيل البالد المتقدم ذآرها في األع
وهذه البالد منها بالٌد تسمى العواصم ومنها بالٌد آانت تسمى قديمًا بالثغور   : األرمن قال في التعريف في مكاتبة متملك سيس

آسر الصاد المهملة سميت بذلك لمثاغرتها الروم وإلى مثل ذلك أشار في تقويم البلدان فالعواصم بفتح العين المهملة والواو و
   . وميم في اآلخر

   . وهي اسم للناحية وليست موضعًا بعينه يسمى العواصم  : قال ابن حوقل

   . وقصبتها أنطاآية  : قال

وعد ابن خرداذبه العواصم فكثرها وجعل منها آورة منبج وآورة تيزين وبالس ورصافة هشام وآورة جومة وآذا شيزر   : قال
عرة النعمان وإقليم صوران وإقليم تل باشر وآفر طاب و إقليم سلمية وإقليم جوسية وإقليم لبنان إلى أن بلغ إقليم وأفامية وإقليم م

   . قسطل بين حمص و دمشق

وأول من سماها بذلك الرشيد هارون حين بنى بها مدينة طرسوس اآلتي ذآرها في سنة سبعين ومائة والذي يظهر أنها   : قلت
ا ما دونها من بالد اإلسالم من العدو إذ آانت متاخمة لبالد الكفر واقعًة في نحر العدو وعساآر المسلمين سميت بذلك لعصمته

   . حافظة لها

   . والثغور جمع ثغٍر بفتح الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمة وفي آخره راء مهملة

لشام آانت أذنة وطرسوس وما معهما فاستولى عليها وثغور ا  : قال في المشترك وهو اسم لكل موضع يكون في وجه العدو قال
   . األرمن

أن الرشيد في سنة سبعين ومائة عزل الثغور آلها من الجزيرة وقنسرين   : وذآر السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه
   . وجعلها حيزًا واحدًا وسماها العواصم

على مسمًى واحد وعليه ينطبق آالم المقر الشهابي بن فضل اهللا في ومقتضى ذلك أن تكون الثغور و العواصم اسمًا   : قلت
   . التعريف

وحدها من القبلة وانحراف للجنوب بالد بغراس وما يليها وحدها من الشرق   : وقد حدد في التعريف هذه البالد بجملتها فقال
   . وم المفضية إلى العاليا وأنطالياجبال الدربندات وحدها من الشمال بالد ابن قرمان وحدها من الغرب سواحل الر

وسيأتي الكالم على أصل استيالء األرمن على هذه البالد وانتزاعها منهم وعودها إلى اإلسالم في الكالم على مكاتبة متملك 
   . سيس على ما آان عليه األمر قبل عودتها إلى اإلسالم في مكاتبات ملوك الكفر إن شاء اهللا تعالى

الضرب األول األعمال   : نيابات بعضها ذآره في التعريف وبعضها استجد بعد ذلك وهي على ضربين أيضًا ويشتمل على عدة
بفتح الميم و الالم وآسر الطاء المهملة  - عمل ملطية  -األول   : الكبار وهي صفقتان ساحلية وجبلية فأما الجبلية فثالثة أعمال

   . آلخروبعدها ياء مثناة تحت مشددة مفتوحة وهاء في ا

   . وهي مدينة شمالي حلب بميلة إلى الشرق على نحو سبع مراحل منها

   . وهي قاعدة بالد الثغور وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة  : قال ابن سعيد

 وطولها إحدى وستون درجة وعرضها سبع وثالثون درجة ووافقه في القانون على الطول وجعل  : قال في األطوال
   . العرضثمانيًا وثالثين درجة وقد عدها ابن حوقل من جملة بالد الشام وقال إنها من قرى بالد الروم على مرحلة

   . واألليق عدها من بالد الروم  : قال صاحب حماة
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   . وعدها بعضهم من الثغور الجزرية  : ثم قال

بو جعفر المنصور يعني ثاني خلفاء بني العباس في سنة تسع وآانت قديمة فخربتها الروم فبناها أ  : قال في الروض المعطار
وهي بلدة ذات أشجار وفواآه وأنهار وهي مسورة في بسيط من األرض والجبال  - وثمانين و مائة وجعل عليها سورًا محكمًا 

وهي في شمالي  -د محتفة بها من بعٍد ولها نهر صغير يمر بسورها ولها قني تدخلها وتجري في دورها إال أنها شديدة البر
الجبل الدائر الذي بسيس في غربيه في الجنوب عن سيواس وبينهما نحو ثالث مراحل وفي الغرب عن آختا وبينهما نحو 

   . مرحلتين

   . أنها فتحت في سنة خمس عشرة و سبعمائة  : وقد ذآر في تقويم البلدان

وهي مدينة في جهة  -النون وفتح الدال الثانية وهاء في اآلخر  بفتح الدال و الراء المهملتين وسكون -عمل درندة  -الثاني 
   . الغرب عن مليطة على نحو مرحلة ذات بساتين وأنهار وعيون ماء تجري وبينها وبين حلب نحو عشرة أيام

   . تحت في اآلخربفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وآسر الكاف وياء مثناة  - عمل دبرآي  -الثالث 

   . وقد يقال دورآي بإبدال الباء واوًا

وهي مدينة في جهة الشمال و الغرب من حلب على نحو عشر مراحل منها بها بساتين وأشجار وبينها وبين حلب نحو اثني 
   . عشر يومًا

   . ثناة تحت ثم ألف و سين مهملة في اآلخربفتح الهمزة الممدودة والياء الم - آياس  - األول   : وأما الساحلية فإن بها خمسة أعمال

   . وهي مدينة من بالد األرمن على ساحل البحر وموقعا في اإلقليم الرابع

طولها تسع وخمسون درجة وعرضها ست وثالثون درجة وهي فرضة تلك البالد وبينها وبين بغراس المتقدم   : قال في الزيج
   . ذآرها مرحلتان

جعلت نيابًة جليلة نحو حمص وجعل أمرها إلى نائب الشام ثم جعلت إلى نائب حلب وهي المعبر عنها  وقد  : قال في التعريف
بالفتوحات الجاهانية إضافة إلى نهر جاهان المجاور لها وهو جيحان المتقدم ذآره وآانت استعادتها من األرمن في الدولة 

   . والعهد بفتحها قريب  : ذلك قال في التعريفالناصرية محمد بن قالوون في سنة ثمان وثالثين وسبعمائة ول

هكذا ضبطه  -بفتح الطاء و الراء المهملتين جميعًا وضم السين المهملة وسكون الواو ثم سين ثانية  -عمل طرسوس  -الثاني 
حلب  في اللباب والجاري على األلسنة سكون رائها وهي مدينة من بالد األرمن على ساحل بحر الروم شماًال بغرب عن

   . وموقعها في اإلقليم الرابع

   . القياس أن طولها ثمان وخمسون درجة وأربعون دقيقة وعرضها ست وثالثون درجة وخمسون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

 وهي مدينة مسورة بناها الرشيد في سنة سبعين ومائة وأآملها في سنة اثنتين وسبعين ولها خمسة  : قال في الروض المعطار
باب الجهاد وباب الصفصاف وباب الشام وباب البحر و   : أبواب  

   . الباب المسدود

   . والنهر يشق في وسطها وعليه قنطرتان داخل البلد

وهي في غاية الخصب وبينها وبين حد الروم جبال هي الحاجز بين الروم و المسلمين وبها دفن المأمون بن   : قال ابن حوقل
   . تها من األرمن في الدولة الناصرية حسن بن محمد بن قالوونالرشيد وآانت استعاد
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   . بهمزة ودال مهملة ونون مفتوحات وهاء في اآلخر -عمل أدنة  -الثالث 

   . وهي مدينة من بالد األرمن واقعٌة في اإلقليم الرابع

   . دقيقة طولها تسع وخمسون درجة وعرضها سبع وثالثون درجة وأربعون  : قال في بعض األزياج

   . وهي من بناء الرشيد  : قال أحمد بن يعقوب الكاتب في آتابه المسالك و الممالك

   . وهي مدينة حصينة عامرة وبينها وبين طرسوس ثمانية عشر ميًال  : قال ابن حوقل

المهملة و الكاف ثم ألف  بكسر السين وسكون الراء المهملتين وفتح الفاء وسكون النون وفتح الدال - عمل سرفندآار  -الرابع 
وقد يجعل موضع الفاء واوًا فيقال سروندآار و الموجود في الدساتير   : هكذا ضبطه صاحب حماة ثم قال -وراء مهملة 

   . إسفندآار بهمزة في األول وسقوط الراء األولى وهي قلعة من بالد األرمن واقعة في اإلقليم الرابع

   . وعرضها سبع وثالثون درجة وعشرون دقيقة طولها ستون درجة  : قال في الزيج

وهي قلعة حصينة في واد على صخر وبعض جوانبها ليس له سور لالستغناء عنه بالصخر وهي على   : قال في تقويم البلدان
   . القرب من نهر جيحان من البر الجنوبي في الشرق عن تل حمدون على نحو أربعة أميال

المهملة وسكون الياء المثناة تحت ثم سين مهملة ثانية  عمل سيس بكسر السين -الخامس  هذا هو المعروف في زماننا ووقع  -
   . في آالم الصاحب آمال الدين بن العديم أن اسمها سيسة بإثبات هاء في آخرها وآالمه في العزيزي يوافقه

   . وهي قاعدة بالد األرمن وموقعها في اإلقليم الرابع

   . ستون درجة وعرضها سبع وثالثون درجة طولها  : قال في الزيج

وهي بلدة آبيرة ذات بساتين وأشجار ولها قلع حصينة عليها ثالثة أسوار على جبل مستطيل بناها بعض خدام الرشيد وهو 
   . الذي سماها

   . وآانت قاعدة الثغور الشمالية  : قال ابن سعيد

رون ميًال وآانت استعادتها من األرمن في الدولة األشرفية شعبان بن وبينها وبين المصيصة أربعة وعش  : قال في العزيزي
   . حسين

وقد آانت سيس في أعقاب الفتح نيابة مستقلة ثم صارت تقدمة عسكر مضافة إلى حلب آما يقع في غزة في آونها تارة   : قلت
   . تكون نيابة مستقلة وتارة تقدمة عسكر مضافة إلى دمشق على ما تقدم ذآره

ي ثالثة عشر عمًال لثالث عشرة قلعة لم تجر العادة بمكاتبة أحد من نوابها عن األبواب السلطانية ذآر بعضها في التعريف وه
   . وبعضها في التثقيف وبعضها في غيرهما من الدساتير

مفتوحة وراء مهملة  عمل قلعة باري آروك بفتح الباء الموحدة وألف بعدها راء مهملة مكسورة ثم ياء ساآنة ثم آاف -األول 
   . وواو ساآنة ثم آاف في اآلخر

استجدت في سنة ستين   : وهي قلعة على رأس جبل بالقرب من طرسوس في الشمال على نحو نصف مرحلة قال في التثقيف
   . وسبعمائة
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   . قلت افتتحها بيدمر الخوارزمي نائب سيس في سلطنة الناصر محمد بن قالوون

   . تح الكاف وبعدها ألف وواو وراء مفتوحة مشددة وألف في اآلخرالثاني عمل آاورا بف

   . وهي قلعة في الشمال عن آياس على جبل مطل على البحر الرومي على نحو ساعة

   . استجدت سنة تسع وستين وسبعمائة  : قال في التثقيف

   . الثالث عمل آوالك بفتح الكاف وسكون الواو والم ألف بعدها آاف ثانية

   . هي قاعة على رأس جبل في الشمال عن طرسوس على نحو مرحلة يسكنها طائفة من الترآمانو

   . الرابع عمل آرزال بكاف مكسورة وراء مهملة ساآنة وزاي معجمة مفتوحة وبعدها ألف ثم الم

   . وهي قلعة صغيرة على رأس جبل بالقرب من آوالك المتقدم ذآرها على نحو مرحلة

   . ل آومي بضم الكاف وسكون الواو وآسر الميم وياء مثناة تحت في اآلخرقال الخامس عم

السادس عمل تل حمدون بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الالم وفتح الحاء المهملة وإسكان الميم وضم الدال المهملة وسكون 
   . الواو ونون في اآلخر

   . وهي قلعة ببالد األرمن وموقعها في اإلقليم الرابع

   . طولها تسع وخمسون درجة وعشرون دقيقة وعرضها ست وثالثون درجة  : قال ابن سعيد

آانت قبل أن يخربها المسلمون قلعًة حصينة حسنة البناء على تل عال ولها سور مانع وربض وبستين   : قال صاحب حماة
اس نحو مرحلة وبينها وبين سيس ونهر يجري وعلى القرب من جيحان في جهة الجنوب على نصف مرحلة وبينها وبين آي

   . نحو مرحلتين

بفتح الهاء وألف بعدها ثم راء مهملة مضمومة ونون مكسورة بعدها ياء مثناة تحت مشددة مفتوحة  -عمل الهارونيتين  -السابع 
   . ثم تاء مثناة فوق بعدها ألف ونون

   . وهما حصنان بناهما هارون الرشيد  : قال في التعريف

   . الهارونية مدينة صغيرة اختطها هارون الرشيد بالثغور في طرف جبل اللكام  : المشتركوقال في 

الهارونية آخر حدود الثغور الشامية مما يتصل بالحدود الجزرية وبينها وبين الكنيسة السوداء اثنا عشر   : وقال في العزيزي
   . ميًال

   . دقيقة وعرضها سبع وثالثون درجة وعشرون دقيقةوطولها ستون درجة وثالثون   : قال في آتاب األطوال

   . الثامن عمل قلعة نجمة بفتح النون وسكون الجيم وفتح الميم وهاء في اآلخر

   . وهي قلعة على القرب من الفرات بينها وبين جسر منبج خمسة وعشرون ميًال

   . وهذه القلعة في السحاب  : قال في تقويم البلدان
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   . ل لذلك المكان حصن منبج فصارت تعرف بقلعة نجمةوآان يقا  : قال

   . وهي من بناء السلطان محمود بن زنكي  : ثم قال

   . وفي التعريف ما يقتضي أنها من جملة بناء المأمون  : قلت

   . التاسع عمل قلعة حميمص

   . وهي قلعة خراب صغيرة بالقرب من نهر جيحان

   . لعة شمالي آوالك استعادها ابن عثمانوهي ق -عمل قلعة لؤلؤة  -العاشر 

   . الحادي عشر عمل قلعة تامرون شمالي طرسوس بيد عيسى بن أالس البرسقي الترآماني

   . الثاني عشر عمل سنياط شمالي طرسوس

   . آانت داخل المملكة استولى عليها ابن قرمان في أيام المنصور بن األشرف شعبان

   . ي طرسوس على ساحل البحر بيد حسن بن قوسي البرسقي الترآمانيالثالث عشر عمل بلسلوص غرب

القسم الثالث من األعمال الحلبية البالد المجاورة للفرات من شرقيه من بالد الجزيرة الواقعة بين الفرات ودجلة وهي ثالثة 
   . لمهملة وألف في اآلخرعمل البيرة بكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الراء ا - أعمال األول 

   . وهي قلعة في البر الشرقي في الشمال عن الفرات في الشرق عن قلعة الروم المتقدم ذآرها على نحو مرحلة و الفرات بينهما

   . وقد عدها في تقويم البلدان من جند قنسرين من أعمال الشام وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

طولها اثنتان وستون درجة وثالثون دقيقة وعرضها ست وثالثون درجة وخمسون دقيقة وهي قلعة   : ألزياجقال في بعض ا
   . ذات ارتفاع وحصينٌة ال ترام

   . ولها سوق وعمل  : قال في تقويم البلدان

   . وقلعتها على صخرة  : قال ابن سعيد

   . ولها منعة وعسكر  : قال في التعريف

   . بفتح الجيم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وراء مهملة في اآلخر -عة جعبٍر عمل قل - الثاني 

   . وهي قلعة من ديار بكر في البر الشرقي الشمالي من الفرات أيضًا وموقعها في اإلقليم الرابع

   . طولها اثنتان وستون درجة وعرضها خمس وثالثون درجة وخمسون دقيقة  : قال في األطوال

عبد النعمان بن المنذر وهو   : وآانت هذه القلعة تعرف قديمًا بالدوسرية نسبة إلى دوسر  : قال القاضي جمال الدين بن واصل
الذي بناها أوًال لما جعله النعمان على أفواه الشأم ثم تملكها سابق الدين جعبر القشيري في أيام الملوك السلجوقية فعرفت به ثم 

   . ن ملكشاه السلجوقيانتزعها منه السلطا
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   . وهي في زماننا خراب ليس بها ديار  : قال صاحب حماة

وذلك أثناء الدولة الناصرية محمد بن قالوون ثم عمرت بعد ذلك في آخر الدولة الناصرية أو بعدها بقليل وقد أشار إلى   : قلت
وهي مجددة البنيان مستجدة اآلن ألنها   : ولهذلك في التعريف حين تعرض لذآرها في آخر مضافات الشأم قبل ذآر حلب بق

جددت منذ سنوات بعد أن طال عليها األمد وأخنى عليها الذي أخنى على لبد وآان قد ذآر قبل ذلك في الكالم على تقاسيم 
   . وحقها أن تكون مع حلب وقد صارت اآلن من مضافات حلب  : الشأم أنها مضافة إلى دمشق ثم قال

   . بضم الراء المهملة وفتح الهاء وألف في اآلخر -رها عمل ال -الثالث 

   . وهي مدينة من ديار مضر في البر الشرقي الشمالي عن الفرات وموقعها في اإلقليم الرابع بالقرب من قلعة الروم

   . طولها اثنتان وستون درجة وخمسون دقيقة وعرضها سبع وثالثون درجة  : قال في األطوال

   . وهي مدينة عظيمة رومية فيها آثار عجيبة  : قال في العزيزي

وهي مدينة ذات عيون آثيرة تجري منها األنهار وبها البساتين و األشجار الكثيرة وعليها سور من   : قال في الروض المعطار
   . باب حران والباب الكبير وباب سبع وباب الماء  : حجارة ولها أربعة أبواب

يرة أحسن منتزهات منها وال أآثر فواآه والفرات منها في ناحية الغرب على مسيرة يومين وفي وليس في بالد الجز  : قال
   . ناحية الشمال على مسيرة يوم

   . وآان بها آنيسة عظيمة وفيها أآثر من ثلثمائة دير للنصارى  : قال في تقويم البلدان

   . رت بعد ذلكوهي اليوم خراب يعني في أثناء الدولة الناصرية ثم عم  : قال

   . وهي اليوم عامرة آهلة واهللا وتعالى أعلم  : قلت

القاعدة الثالثة من قواعد المملكة الشامية حماة وقد ذآرها في مسالك األبصار بعد دمشق وهو أليق لقربها منها ولكنه قد ذآرها 
وهي بفتح الحاء المهملة والميم وألف ثم هاء  الجملة األولى في حاضرتها  : في التعريف بعد حلب فتبعه على ذلك وفيها جملتان

   . في اآلخر

   . وموقعها في اإلقليم الرابع بين حمص وقنسرين

وطولها إحدى وستون درجة وخمس وأربعون دقيقة وعرضها أربع وثالثون درجة وأربعون دقيقة وهي   : قال في تقويم البلدان
   . مدينة قديمة أزلية

ولها ذآر في التوراة وهي على ضفة العاصي مكينة البناء ولها سوٌر جليل وبيوت ملوآها وشرفاتها   : قال في تقويم البلدان
مطلة على النهر العاصي وبها القصور الملوآية والدور األنيقة والجوامع والمساجد والمدارس والربط والزوايا واألسواق التي 

لملونة وغالب مبانيها العلية وآثار الخير والبر الباقية فيها من فواضل نعم ال تعدم نوعًا من األنواع وبها قلعة مبنية بالحجارة ا
الدولة األيوبية وبها نواعير مرآبة على العاصي تدور بجريان الماء ويرفع الماء إلى الدور السلطانية ودور األمراء و األآابر 

في القديم نباهة ذآر وآان الصيت لحمص دونها ثم تنبه والبستاتين وفي بساتينها الغراس الفائق والثمار الغريبة ولم يكن لها 
ذآرها في الدولة األتابكية زنكي فلما آلت إلى ملوك بني أيوب مصروها باألبنية العظيمة والقصور الفائقة والمساآن الفاخرة 

صنائع آل من فاق في فنه وتأمير األمراء وتجنيد األجناد فيها وعظموا أسواقها وزادوا في غراسها وجلبوا إليها من أرباب ال
إلى أن اآتملت محاسنها وصارت معدودة من أمهات البلد وأحاسن المماليك وهي في غاية رفاهة العيش إال أنها شديدة الحر 

محجوبة الهواء ويعرض لها في الخريف تغيير تنسب به إلى الوخامة وال يبقى الثلج إلى الصيف آما يبقى في بقية الشام وإنما 
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ا مما يجاورها وحولها مروج فيٌح ممتدة يكثر فيها مصايد الطير و الوحش وليس بالممالك الشامية بعد دمشق لها يجلب إليه
   . نظير وال يدانيها في لطف ذاتها من مجاوراتها قريب وال بعيد

جهة صاحب مصر يقيم وبينها وبين حمص أربعون ميًال ولم تزل بأيدي بقايا الملوك األيوبية من   : وقال في الروض المعطار
ملوآهم فيها ملكًا بعد ملك إلى أن آان بها منهم آخر األيام الناصرية محمد بن قالوون المتقدم ذآره واستقر فيها باألمير طغيتر 

   . أحد مقدمي األلوف بالديار المصرية نائبًا واستمرت بأيدي النواب يليها مقدم ألف بعد مقدم ألف إلى اآلن  : الحموي

وحدها من القبلة مدينة الرستن وما سامتها آخذًا بين سلمية وقبة مالعب   : الثانية في نواحيها وأعمالها قال في التعريف الجملة
إلى حيث مجر النهر واآلثار القديمة وحدها من الشرق البر آخذًا على سلمية إلى ما استفل عن قبة مالعب وحدها من الشمال 

  : من الغرب مضافات مصياف وقالع الدعوة وليس بها نواب قالع البتة ولها ثالثة أعمالآخر حد المعرة من العريا وحدها 
   . وهو ظاهرها وما حولها آما تقدم في دمشق و حلب -عمل برها  -األول 

وهي  -بفتح الباء الموحدة وألف بعدها وآسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة تحت ونون في اآلخر  -عمل بارين  -الثاني 
   . بلدة على مرحلة من حماة في الغرب عنها بميلة يسيرة إلى الجنوب وموقعها في اإلقليم الرابع

   . والقياس أن طولها إحدى وستون درجة وخمس وأربعون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

و هي مدينة من جند حمص  -في اآلخر بفتح الميم و العين المهملة ثم راء مهملة مشددة مفتوحة و هاء  -عمل المعرة  -الثالث 
   . واقعة في اإلقليم الرابع

   . طولها إحدى و ستون درجة و خمس و أربعون دقيقة و عرضها خمس و ثالثون درجة  : قال في آتاب األطوال

ة وخمس القياس أن طولها إحدى و ستون درجة و أربعون دقيقة و عرضها خمس و ثالثون درج  : و قال في تقويم البلدان
   . وأربعين دقيقة وتعرف بمعرة النعمان

   . إضافة إلى النعمان بن بشير األنصاري رضي اهللا عنه  : قال البالذري

   . وهي مدينة جليلة عامرة آثيرة الفواآه والثمار والخصب وشرب أهلها من اآلبار  : قال في العزيزي

   . ب و الباب الكبير وباب شيث وباب الجنان وباب حمص وباب آذاباب حل  : ولها سبعة أبواب  : قال في الروض المعطار

ويذآر أن قبر شيث بن آدم عليه السالم عند الباب المنسوب إليه فيها وداخلها قبر يوشع بن نون عليه السالم وعلى ميٍل   : قال
   . منها دير سمعان الذي به قبر عمر بن عبد العزيز

   . معرنميوالنسبة إليها   : قال السمعاني

   . وبالشام بلدة أخرى تسمى معرة نسرين بالنون و السين المهملة والنسبة إليها معرنسي  : قال

   . والمشهور في الثانية أنها معرة مصرين بميم وصاد مهملة  : قال صاحب حماة

الطاء وفتح الراء المهملتين ثم ألف  القاعدة الرابعة من قواعد المملكة الشامية أطرابلس وفيها جملتان وهي بفتح الهمزة وسكون
   . وباء موحدة والم مضمومتين وسين مهملة في اآلخر

وقد تسقط األلف منها فرقًا بينها وبين أطرابلس التي في الغرب وأنكر ياقوٌت في المشترك سقوطها وعاب على   : قال السمعاني
   . المتنبي حذفها منها في بعض شعره
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   . ومعنى أطرابلس فيما قيل ثالث مدن وقيل مدينة الناس  : قال في الروض المعطار

   . وهي مدينة من سواحل حمص واقعٌة في اإلقليم الرابع

طولها تسع وخمسون درجة وأربعون دقيقة وعرضها أربع وثالثون درجة وآانت في األصل من بناء   : قال في آتاب األطوال
نين وستمائة في األيام األشرفية خليل بن قالوون رحمه اهللا خربوها وعمروا الروم فلما فتحها المسلمون في سنة ثمان وثما

   . مدينة على نحو ميل منها وسموها باسمها وهي الموجودة اآلن ولما بنيت هذه المدينة الجديدة آانت وخيمة البقعة ذميمة السكن

آانت حولها وعملت بساتين ونصبت بها النصوب  فلما طالت مدة سكنها وآثر بها الناس والدواب وصرفت المياه اآلسنة التي
   . و الغروس خف ثقلها وقل وخمها

ولما ولي نيابتها استدمر الكرجي آان ال ينفك عن آونه وخمًا فشكا ذلك إلى سليمان بن داود المتطبب   : قال في مسالك األبصار
   . فأشار عليه أن يستكثر فيها من اإلبل وسائر الدواب ففعل فخف وخمها

   . وقد سألت عن علة ذلك الكثير من األطباء فلم يجيبوا فيه بشيء  : قال

أنهم يقيمون   " ال خفاء أن المعنى في اإلبل ما أشار به النبي صلى اهللا عليه وسلم في أمر العرنيين حين استوخموا المدينة   : قلت
   . فكأن ذلك من خاصة اإلبل  " في إبل الصدقة و يشربون من ألبانها وأبوالها ففعلوا ذلك فصحوا 

   . ولعل التأثير في ذلك لإلبل خاصًة دون سائر الدواب

وهي اآلن مدينة متمدنة آثيرة الزحام بها مساجد ومدارس وزوايا وبيمارستان وأسواق جليلة وحمامات حسان وجميع بنائها 
تها مزدرعاتها وهي بديعة المشترف ولها نهر يحكم بالحجر و الكلس مبيضًا ظاهرًا و باطنًا وغوطتها محيطة بها وتحيط بغوط

على ديارها و طباقها يتخرق الماء في مواضع من أعالي بيوتها التي ال يرقى إليها إال بالدرج العلية وحولها جبال شاهقة 
مي وترسو بها صحيحة الهواء خفيفة الماء ذات أشجار وآروم ومروج ومواش وميناها مينا جليلة تهوي إليها وفود البحر الرو

   . مراآبهم وتباع بها بضائعهم

   . وهي بلدة متجر وزرع آثيرة الفائدة

وقد تقدم في الكالم على عجائب الشام أن داخل البحر بالقرب منها على نحو رمية حجر عن البر عينًا فوارة عذبة الماء تطفو 
   . على وجه الماء قدر ذراع أو أآثر تبين ذلك عند سكون الريح

وحدها من القبلة جبل لبنان ممتدًا على ما يليه من مرج األسد حيث يمتد   : ملة الثانية في نواحيها وأعمالها قال في التعريفالج
   . النهر العاصي وحدها من الشمال قالع الدعوة وحدها من الغرب البحر الرومي

لسلطانية وهي على ضربين الضرب األول مضافاتها وأعمالها القسم األول األعمال الكبار التي يكاتب نوابها عن األبواب ا
بإضافة حصن واحد الحصون إلى األآراد الطائفة المشهورة وهي قلعة  -عمل حصن األآراد  - نفسها وهي ست نيابات األول 

   . من جند حمص وموقعا في اإلقليم الرابع

   . وعرضها أربعة وثالثون درجةوالقياس أن طولها ستون درجة وثالثون دقيقة   : قال في تقويم البلدان

   . وهي قلعة حصينة مقابل حمص من غربيها على الجبل المتصل بجبل لبنان نحو مرحلة من حمص  : قال في المشترك

   . وهي حصن جليل وقلعة شماء ال تبعد منها السماء  : قال في التعريف

   . وآانت محل النيابة ومقر العسكر قبل فتح طرابلس  : قال
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ثاني ال بفتح العين المهملة وتشديد الكاف المفتوحة وبعدها ألف ثم راء مهملة  -بإضافة حصن إلى عكاٍر  -عمل حصن عكار  -
وهي قلعة على مرحلة من طرابلس في جهة الشرق بوسط جبل لبنان في واٍد والجبل محيط بها وشربأهلهامن عين تجري  -

   . لكبيرإليها من ذيل لبنان المذآور ولها ربض ليس با

وهي  -بفتح الباء الموحدة وبعدها الم ألف ثم طاء مهملة ونون مضمومتان وسين مهملة في اآلخر  -عمل بالطنس  -الثالث 
بفتح الصاد المهملة وسكون الهاء  -عمل صهيون  -قلعة بالقرب من مدينة مصياف في جهة الغرب منها على نصف الرابع 

   . وهي قلعة من جند قنسرين في اإلقليم الرابع -و ثم نون في اآلخر وضم الياء المثناة تحت وسكون الوا

   . طولها ستون درجة وعشر دقائق وعرضها خمس وثالثون درجة وعشر دقائق  : قال في الزيج

وهي من القالع المشهورة ذات حصانة ومنعة مبنيٌة على صخر أصم في ذيل جبل يظهر من الالذقية وبينهما نحو مرحلة 
   . ي الشرق عن الالذقية بميلة إلى الجنوب وبها المياه الكثيرة حاصلًة من األمطاروهي ف

   . بألف والم الزمتين وذال معجمة وقاف مكسورتين وياء مثناة تحت مشددة مفتوحة وهاء في آخره -عمل الالذقية  -الخامس 

   . وهي مدينة من سواحل الشأم واقعة في اإلقليم الرابع

   . طولها ستون درجة وأربعون دقيقة وعرضها خمس و ثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة  : القال في األطو

وهي مدينة جليلة بل هي أجل مدينة بالساحل منعًة وعمارًة ولها مينا حسنة   : وعدها في العزيزي من أعمال حمص ثم قال
ملة واليات طرابلس على ما آانت عليه إذ ذاك ثم ومنها إلى أنطاآية ثمانية وأربعون ميًال وقد عدها في التعريف في ج

   . استقرت بعد ذلك نيابة وهي اآلن أعظم نيابات طرابلس

   . بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح القاف وباء موحدة في اآلخر -عمل المرقب  -السادس 

   . وهي قلعة بالقرب من ساحل البحر الرومي وموقعها في اإلقليم الرابع

طولها ستون درجة وعرضها أربع وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة وهي قلعة حصينة حسنة البناء   : في الزيج قال
مشرفة على البحر وعلى نحو فرسخ منها مدينة بلنياس بكسر الباء الموحدة والالم وسكون النون وياء مثناة تحت وألف و سين 

   . بلنياس وهي مدينة حسنة على الساحل ذات مياه وأعين تجري وفواآه آثيرةوفي الغالب تضاف إليها فيقال المرقب و - مهملة 

   . وبينها و بين أنطرطوس اثنا عشر ميًال ولم يتعرض لذآر المرقب في التعريف وال في مسالك األبصار  : قال في العزيزي

ن الشيعة المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الضرب الثاني قالع الدعوة بفتح الدال سميت بذلك ألنها آانت بيد اإلسماعيلية م
الصادق وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية وهؤالء هم المعروفون في ديوان اإلنشاء بالقصاد وبين العامة بالفداوية 

 - تعالى وسيأتي الكالم على معتقدهم في الكالم على القصاد ثم في الكالم على تحليف أهل البدع في باب األيمان إن شاء اهللا
وهي سبع قالع عظيمة الشأن رفيعة المقدار ال تسامى منعًة وال ترام حصانًة وآانت أوًال آلها مضافة إلى طرابلس ثم نقلت 

   . مصياف منها إلى دمشق على ما تقدم ذآره والبقية على ما آانت عليه من إضافتها إلى طرابلس

وهي  -ها وراء مهملة مضمومة وصاد مفتوحة بعدها ألف ثم فاء وهاء بألف والم الزمتين في أول -عمل الرصافة  -األول 
قلعة بالقرب من مصياف وبالشأم بلدة أخرى يقال لها الرصافة أيضًا وتعرف برصافة هشام على أقل من مسافة يوم من 

   . الجانب الغربي من الفرات

وهي قلعة في جهة الشمال  -وحدة مكسورة وياء في اآلخر بفتح الخاء المعجمة و الواو ثم ألف وباء م - عمل الخوابي  -الثاني 
من طرابلس على نحو مرحلتين وقد تقدم في الكالم على خواص الشأم أن بسورها مكانًا ال ينظره ملسوع أو رسوله إال برأ 

   . ذلك الملسوع ولم يضره السم
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وهي قلعة بالقرب من  -لواو وسين مهملة في اآلخر بفتح القاف والدال المهملة وضم الميم وسكون ا - عمل القدموس  -الثالث 
الخوابي المقدمة الذآر وقد تقدم في الكالم على خواص الشأم أن بها حمامًا يظهر منه أنواع من الحيات وتمشي بين الناس ال 

   . تضر أحدًا البتة

   . بفتح الكاف وسكون الهاء وفاء في اآلخر - عمل الكهف  -الرابع 

   . ب من القدموس على نحو ساعة على نشز جبل مرتفع عال يرى على بعدوهي قلعة بالقر

وهي قلعة بالقرب من  -بفتح الميم وسكون الياء المثناة تحت وفتح النون والقاف وهاء في اآلخر  -عمل المينقة  -الخامس 
   . الكهف على نحو ساعة على جبل مرتفع أيضًا

لة وفتح الالم المشددة وسكون الياء المثناة تحت القسم الثاني من أعمال طرابلس بضم العين المهم -عمل العليقة  -السادس 
   . سوى ما نقل في تلك القالع مما له والية  : األعمال الصغار وهي ستة أعمال قال في التعريف

تين وضم الطاء المهملة بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الطاء وسكون الراء المهمل  : قال في اللباب -عمل أنطرطوس  -األول 
   . وسكون الواو وسين مهملة في اآلخر

   . وموضعها حيث الطول ستون درجة والعرض أربع وثالثون درجة وعشر دقائق  : قال في آتاب األطوال

   . وهي بلدة بالساحل

   . وهي ثغٌر ألهل حمص فتحها المسلمون وخربوا أسوارها وهي اآلن آهلة  : قال في تقويم البلدان

   . وآان بها مصحف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  : قال

عمل جبة المنيظرة بإضافة جبٍة بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة المفتوحة وتاء التأنيث إلى المنيظرة بضم الميم وفتح  -الثاني 
   . النون وسكون الياء المثناة تحت وفتح الظاء المعجمة و الراء المهملة وهاء في اآلخر

بألف والم الزمتين وظاء معجمة مفتوحة مشددة ونون مشددة مكسورة وياء مثناة تحت مكسورة بعدها  -عمل الظنيين  -الثالث 
   . وهي آورة بين مصياف وفامية وليس بها مقر والية -ياء ثانية ساآنة ثم نون 

المهملة المشددة وسكون الياء المثناة تحت وهاء في بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وفتح الراء  - عمل بشريه  -الرابع 
   . والجاري على األلسنة بشراي بإبدال الهاء ياء مثناة تحت  : هكذا مكتوب في التعريف -اآلخر 

وهي بلدة صغيرة بساحل البحر الرومي من  -بفتح الجيم و الباء الموحدة والالم ثم هاء في اآلخر  - عمل جبلة  -الخامس 
   . لرابعاإلقليم ا

   . طولها ستون درجة وعرضها أربع وثالثون درجة وخمس خمسون دقيقة  : قال في األطوال

   . القياس أن طولها ستون درجة وعرضها أربع وثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

وبينها وبين أنطاآية ثمانية وأربعون ميًال وبها مقام  ولها أعمال واسعة وبينها وبين الالذقية اثنا عشر ميًال  : قال في العزيزي
   . إبراهيم بن أهم رحمه اهللا

وهي بلدة على البحر الرومي تردها المراآب  -بفتح الهمزة المقصورة والنون و الفاء وبهاء في اآلخر  -عمل أنفة  -السادس 
   . بقلة
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ملتان الجملة األولى في حاضرتها وهي بفتح الصاد المهملة والفاء القاعدة الخامسة من قواعد المملكة الشامية صفد وفيها ج
   . وتاء مثناة فوق في آخرها

   . وهكذا ضبطه في تقويم البلدان

والمشهور على ألسنة الناس أن مكان التاء داًال مهملة وهي مدينة من جند األردن واقعة في اإلقليم الثالث من األقاليم   : ثم قال
   . السبعة

   . طولها سبع وخمسون درجة وخمس وثالثون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وثالثون دقيقة  : في الزيج قال

أنه آان مكانها أوُال قرية وأصل   : وهي بلدة متوسطة بين الكبر و الصغر وذآر العثماني في تاريخ صفد  : قال في تقويم البلدان
   . فرنج أعطتها للطائفة الدموية منهم ال يشارآهم فيها أحدالصفت في لغتهم العطية سميت بذلك ألن ال

وقد تكون سميت بذلك أخذًا من الصفد وهو الغل ألن صاحب الغل يمتنع من الحرآة ويلزم موضعه وآذلك هذا البلد ألنها   : قال
بدمه لصعود الربوة في جبل عال ال يتمكن ساآنه من الحرآة في آل وقت إن رآب تعب وإن مشى على قدمه اختلط لحمه 

وهبوط الوهدة فيستقر في مكانها ويقنع بالنظر وربضها منتشر العمارة على ثالثة أجبل وأآثر ما يدخل أهلها حمامات الوادي 
إما من   : لقلة الماء بها وسوء بناء حماماتها وبساتينها تحتها في الوادي إلى جهة طبرية وآل ما يوجد في دمشق يوجد فيها

مجلوب إليها من دمشق ونيابتها نيابة جليلة ونائبها من أآبر األمراء المقدمين ولها قلعة حصينة ذات بساتين  بالدها وإما
   . تشرف على بحيرة طبرية يحف بها جبال وأودية

   . ارهابنتها الفرنج سنة خمس وتسعين وأربعمائة ولما فتحها الظاهر بيبرس رحمه اهللا عظم شأنها ورفع مقد  : قال ابن الواسطي

   . وهي جديرة بالتعظيم فقل أن يوجد لها شبيه وال يعلم لها نظير  : قال في مسالك األبصار

ولهذه القلعة نائب مستقل من قبل السلطان يولى من األبواب الشريفة بمرسوم شريف وعادته أن يكون من أمراء الطبلخاناه وال 
   . آما في نائب قلعتي دمشق وحلب حكم لنائب السلطنة بالبلد عليه بل هو مستقل بنفسه

وحدها من القبلة الغور حيث جسر الصنبرة من وراء طبرية وحدها من   : الجملة الثانية في نواحيها وأعمالها قال في التعريف
   . المشرق المالحة الفاصلة بين بالد الشقيف وبين حولة بانياس وحدها من الشمال نهر ليطا وحدها من الغرب البحر

   . س في أعمالها نيابة أصًالولي

   . آما في دمشق وحلب وغيرهما من القواعد المتقدمة -عمل برها  -األول   : وقد ذآر لها في مسالك األبصار أحد عشر عمًال

باأللف والالم الالزمتين ونون مفتوحة بعدها ألف ثم صاد مهملة مكسورة وراء مهملة مفتوحة وهاء  - عمل الناصرة  -الثاني 
   . على ثالثة عشر ميًال من طبرية  : وهي بليدة صغيرة قال في الروض المعطار -ي اآلخر ف

ويقال إن المسيح عليه السالم ولد بها وأهل القدس ينكرون ذلك ويذآرون أنها ولدته بالقدس والمعروف أن أمه حين   : قال
   . قرية المذآورة وهي اليوم منبع الطائفة النصيريةعادت به من مصر إلى الشأم وعمره يومئذ اثنتا عشرة سنة نزلت به ال

   . أن أهل هذه البالد منسوبون إلى الدين  : والذي ذآره العثماني في تاريخ صفد

 - بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وآسر المهملة وفتح الياء المثناة تحت وتشديدها وهاء في اآلخر  -عمل طبرية  -الثالث 
ند األردن بناها طبريون أحد ملوك اليونان البطالسة فعرفت به ثم عربت طبرية والنسبة إليها طبراني للفرق وهي مدينة من ج

   . بينها وبين طبرستان من نواحي بالد الشرق حيث ينسب إليها طبري وموقعها في اإلقليم الثالث
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   . ثنتان وثالثون درجة وخمسون دقيقةوطولها ثمان وخمسون درجة وخمس وخمسون دقيقة وعرضها ا  : قال في األطوال

طولها سبع وخمسون درجة وخمس وأربعون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وتبعه ابن سعيد   : وقال في رسم المعمور
   . على ذلك

وثالثون القياسأن طولها سبع وخمسون درجة وخمس وثالثون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة   : وقال في تقويم البلدان
   . دقيقة وهي في الغور في سفح جبل على المتقدمة الذآر في بحيرات الشام

   . ومن عملها قدس  : قال في مسالك األبصار

   . وآان معها قديمًا السواد وبيسان ثم خرجا عنها  : قال

   . ومن واليتها البطيحة آفر عاقب  : قال العثماني في تاريخ صفد

   . اة فوق مكسورة وباء موحدة ساآنة ونون مكسورة وياء مثناة تحت ساآنة ونون في اآلخرفأما تبنين فبتاء مثن

   . وأما هونين فبهاء مضمومة وواو ساآنة ونون مكسورة بعدها ياء مثناة تحت ساآنة ونون في اآلخر

لمتقدم ذآره في جبال الشام وهما حصنان بنيا بعد الخمسمائة بين صور و بانياس بجبل عاملة ا  : قال في مسالك األبصار
   . المشهورة وجعل العثماني في تاريخ صفد قلعة هونين من عمل الشقيف وأهل هذا العمل شيعٌة رافضة

 - بفتح العين المهملة وإسكان الثاء المثلثة وآسر الالم وسكون الياء المثناة تحت وثاء مثلثة في اآلخر  -عمل عثليث  -الخامس 
   . عكا فيها قرًى متسعة وليس بها مقر والية معلوموهي آورة بين قاقون و

   . وفي آخر هذا العمل بالد قاقون وهو آخر األعمال الصفدية  : قال العثماني في تاريخ صفد

   . وهي مدينة من سواحل الشام -بفتح العين المهملة وتشديد الكاف المفتوحة وألف في اآلخر  -عمل عكا  -السادس 

بناها عبد الملك بن مروان ثم غلبت عليها الفرنج ثم انتزعها منهم السلطان صالح الدين يوسف   : تاريخ صفدقال العثماني في 
   . بن أيوب ثم غلبوا عليها ثانيًا ثم استرجعت

   . وهي واقعة في اإلقليم الثالث

   . رجة وثالثون دقيقةطولها ثمان وخمسون درجة وخمس وعشرون دقيقة وعرضها ثالث وثالثون د  : قال في األطوال

القياس أن طولها سبع وخمسون درجة وعرضها ثالث وثالثون درجة وعشرون دقيقة وقيل غير ذلك   : وقال في تقويم البلدان
وقد خربت بعد أن استرجعها المسلمون من الفرنج في سنة تسعين وستمائة في الدولة األشرفية خليل بن قالوون وبها مسجد 

   . لسالم وبينها وبين طبرية أربعة وعشرون ميًال وآانت هي قاعدة هذا الساحل قبل صفدينسب لصالح عليه ا

   . فلما خربت أقيمت صفد مقامها وصارت هي والية

وهي مدينة قديمة بساحل دمشق واقعة في  -بضم الصاد المهملة وسكون الواو وراء مهملة في اآلخر  -عمل صور  -السابع 
   . اإلقليم الثالث

   . طولها ثمان وخمسون درجة وخمس وثالثون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وثنتان وثالثون دقيقة  : في األطوال قال
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   . القياس أن طولها سبع وخمسون درجة وعرضها ثالث وثالثون درجة وخمس دقائق  : وقال في تقويم البلدان

التي على ساحل البحر فلما فتحها المسلمون في سنة تسعين وستمائة وبناؤها من أعظم أبنية الدنيا وآانت من أحصن الحصون 
   . مع عكا خربوها خوفًا أن يتحصن بها العدو وهي خراب إلى اآلن

   . ويقال إنها أقدم بلد بالساحل وإن عامة حكماء اليونان منها

   . منع المراآب من الدخولوآان بها مرسًى يدخل إليه من تحت قنطرة عليها سلسلة ت  : قال الشريف اإلدريسي

   . وبصور آنيسٌة يقصدها ملوك من البحر عند تمليكهم فيملكون ملوآهم بها إذ ال يصح تمليكهم إال منها  : قال في التعريف

وشرطهم أن يدخلوها عنوة ولذلك ال يزال عليها الرقبة ومع ذلك يأتونها مباغتة فيقضون أربهم منها ثم ينصرفون وسكان   : قال
   . ذا العمل رافضة ال يشهدون جمعًة وال جماعةه

بألف والم الزمتين وشين معجمة مشددة مفتوحة بعدها ألف ثم غين معجمة مضمومة بعدها واو  -عمل الشاغور  -الثامن 
وهي آورٌة بين عكا وصفد والناصرة بها قرى متسعة وليس بها مقر والية معروف وعدها  -ساآنة وراء مهملة في اآلخر 

   . لعثماني في تاريخ صفد شاغورينا

   . شاغور النعبة -أحدهما 

   . وهو جبل به قرًى عامرة

   . والنعبة دير به مصطبة إذ بات عليها من به جنون شفي بإذن اهللا  : قال

   . شاغور غرابة وفيه عدة قرى وبه مقام أوالد يعقوب عليه السالم وهو من المزارات المشهورة -والثاني 

سع التا بفتح الشين  -عمل الشقيف  -بكسر الهمزة وسكون القاف وآسر الالم وسكون الياء المثناة تحت العاشر  - عمل اإلقليم  -
ويعرف بشقيف أرنون بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وضم النون  - المعجمة وآسر القاف وسكون الياء المثناة تحت ثم فاء 

   . وسكون الواو ثم نون في اآلخر

   . وهو اسم رجل أضيف الشقيف إليه ويعرف أيضًا بالشقيف الكبير  : ال في المشتركق

   . وهو حصن بين دمشق و الساحل بعضه مغارة منحوتة في الصخر وبعضه له سور

وهو في غاية الحصانة وعلى القرب منه شقيف آخر يعرف بشقيف تيرون بكسر التاء المثناة فوق وسكون الياء المثناة تحت 
ضم الراء المهملة وسكون الواو ونون في اآلخر وهي قلعة حصينة من جند األردن على مسيرة يوم من صفد في سمت و

   . الشمال

   . وليست من بالد صفد وأهل هذا العمل رافضة  : قال في مسالك األبصار

 -تحت ثانية ساآنة ونون في اآلخر بجيم مكسورة وياء مثناة تحت ساآنٍة ونون مكسورة ومثناة  -عمل جينين  -الحادي عشر 
وهي بلدة قديمة متسعة وهي مرآبة على آتف واد لطيف به نهر ماء يجري وهي في الشمال عن قاقون على نحو مرحلة في 

   . صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : رأس مرج بني عامر وبها مقام دحية الكلبي

   . ومن أعمالها اللجون
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   . بفتح الالم المشددة وضم الجيم المشددة  : دانقال في تقويم البل

   . وهي قرية قديمة في جهة الغرب عن بيسان على نصف مرحلة منها

موضعها حيث الطول سبع وخمسون درجة وخمس وأربعون دقيقة والعرض اثنتان وثالثون درجة   : قال في آتاب األطوال
   . لوك على مصطبة هناك معدٍة لذلكوباللجون مقام الخليل عليه السالم وبها ينزل الم

   . ومن عملها قدس  : قال في مسالك األبصار

ومما يذآر فيها حيفا وهي خراب على الساحل وقلعة آوآب وهي التي   : وآان معها قديمًا السواد وبيسان وخرجا عنها ثم قال
   . راسية راسخة شماء شامخة  : يقول فيها العماد األصفهاني

   . وهي مفردة على جبل الطور بناها العادل أبو بكر بن أيوب ثم غلبه عليها الفرنج فهدمها وقلعة الطور

على والية بر صفد ووالية الشقيف ووالية جينين ووالية عكا ووالية الناصرة ووالية صور من   : واقتصر في التعريف  : قلت
   . غير زيادة على ذلك

امية الكرك وفيها جملتان الجملة األولى في حاضرتها وهي بفتح الكاف والراء المهملة القاعدة السادسة من قواعد المملكة الش
   . ثم آاف ثانية واأللف والالم في أولها غير الزمتين

   . وتعرف بكرك الشوبك لمقاربتها لها

   . وهي من البلقاء وهما وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة  : قال في تقويم البلدان

   . وطولها سبع وخمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها إحدى وثالثون درجة وثالثون دقيقة  : قال ابن سعيد

   . القياس أن طولها سبع وخمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها إحدى وثالثون درجة وخمس دقائق  : وقال في تقويم البلدان

ثم آثروا فكبروا بناءه وأوى إليهم من يجاورهم من النصارى فقامت لهم به وهي مدينة محدثة البناء آانت ديرًا يتديره رهبان 
أسواق وحرت لهم فيه معايش وأوت إليه الفرنج فأداروا أسواره فصارت مدينة عظيمة ثم بنوا به قلعة حصينة من أجل 

   . على يد أخيه العادل أبي بكرالمعاقل وأحصنها وبقي الفرنج مستولين عليه حتى فتحه صالح الدين يوسف بن أيوب رحمه اهللا 

وآانوا قد عملوا فيه مراآب ونقلوها إلى بحر القلزم لقصد الحجاز الشريف ألمور سولتها لهم أنفسهم فأوقع   : قال في التعريف
على جمرة اهللا تعال بهم العزائم الصالحية والهمم العادلية فأخذوا وأمر بهم السلطان صالح الدين فحملوا إلى منًى ونحروا بها 

العقبة حيث تنحر البدن بها واستمرت بأيدي المسلمين من يومئذ واتخذها ملوك اإلسالم حرزًا وألموالهم آنزًا ولم تزل الملوك 
   . يستخلفون بها أوالدهم ويعدونها لمخاوفهم وهو بلد خصب بواديه حمام وبساتين آثيرة وفواآه مفضلة

   . انت مدينة هذه الكورة في القديم الغرندلوآ  : قال في البالذري في فتوح البلدان

وحدها من القبلة عقبة الصوان وحدها من الشرق بالد البلقاء وحدها من   : الجملة الثانية في نواحيها وأعمالها قال في التعريف
   . الشمال بحيرة سذوم المتقدم ذآرها وحدها من الغرب تيه بني إسرائيل

   . عمل برها المختص ببالدها آما في غيرها من القواعد المتقدمة - األول   : ولها أربعة أعمال

   . بألف والم الزمتين وفتح الشين المعجمة المشددة وسكون الواو وفتح الباء الموحدة وآاف في اآلخر -عمل الشوبك  - الثاني 
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   . وهي من جبل الشراة وموقعها في اإلقليم الثالث  : قال في تقويم البلدان

   . طولها ست وخمسون درجة وعرضها إحدى وثالثون درجة  : سعيد قال ابن

   . القياس أن طولها ثماٌن وخمسون درجة وعرضها إحدى وثالثون درجة  : وقال في تقويم البلدان

   . وهي بلدة صغيرة أآثر دخوًال في البر من الكرك ذات عيون وجداول تجري وبساتين وأشجار وفواآه مختلفة

   . ولها قلعة مبنية بالحجر األبيض على تل مرتفع أبيض مطل على الغور من شرقيه  : يزيقال في العز

إحداهما عن يمينها واألخرى عن يسارها آالعينين للوجه يجريان للبلد   : وينبع من تحت قلعتها عينان  : قال في تقويم البلدان
   . ومنهما شرب أهلها وبساتينها

مع الكرك وفتحت بفتحها وأقطعها السلطان صالح الدين مع الكرك ألخيه العادل فأعطاهما البنه وآانت بأيدي الفرنج   : قال
المعظم عيسى فاعتنى بأمرهما وجلب إلى الشوبك غرائب األشجار حتى ترآها تضاهي دمشق في بساتينها وتدفق أنهارها 

   . وتزيد بطيب مائها

وهي مدينة قديمة متصلة بالبادية سميت  - متين وفي آخرها راء مهملة بضم الزاي وفتح الغين المعج -عمل زغر  -الثالث 
   . بزغر بنت لوط عليه السالم

   . وهي حيث الطول سبع وخمسون درجة وعشر دقائق والعرض ثالثون درجة وآسر  : قال في تقويم البلدان

   . عمل معان بضم الميم وفتح العين المهملة وألف ثم نون -الرابع 

   . وهي مدينة صغيرة آان يسكنها بنو أمية ومواليهم  : حوقلقال ابن 

   . وقد خربت هي وعملها ولم يبق بها أحد وتعرف بمعان بن لوط عليه السالم  : قال في مسالك األبصار

   . وهي حيث الطول سبع وخمسون درجة والعرض ثالثون درجة  : قال في آتاب األطوال

   . ا وبين الشوبك مرحلةوبينه  : قال في تقويم البلدان

 الطرف الخامس من الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة الثانية فيمن ملك البالد الشامية  

   . إما بمفرده وإما مع غيره  : وملوآها على قسمين القسم األول ملوآها قبل اإلسالم ولم يزل مجموعًا قبل اإلسالم لملك واحد

خمس طبقات الطبقة األولى ملوآها من الكنعانيين وهم بنو آنعان بن مازيع بن حام بن نوح عليه وملوآه في الجاهلية على 
   . السالم وقيل هم من ولد سام ابن نوح

وآان آنعان قد نزل الشأم بجهة فلسطين عند تبليل األلسنة بعد الطوفان وتوارثها بنوه بعد ذلك وآان آل من ملك منهم يلقب 
ى الملك إلى رجل منهم اسمه آلياذ وهو جالوت الذي قتله داود عليه السالم وبقتله تفرق بنو آنعان وباد بجالوت إلى أن انته

   . ملكهم وزال

وآان في خالل ذلك بتيماء من أطراف الشأم ملوك من العمالقة وهم بنو عمليق بن الوذ بن سام بن نوح عليه السالم انتقلوا 
وسى عليه السالم وآان آخر من ملك منهم الشام والحجاز األرقم بن األرقم الذي قتله بنو إليه من الحجاز وهم الذين قاتلهم م
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إسرائيل حين وجههم موسى عليه السالم في آخر عمره إلى الحجاز على ما سيأتي ذآره في الكالم على ملوك المدينة إن شاء 
   . اهللا تعالى

الطبقة الثانية ملوآها من بني إسرائيل وأولهم طالوت الذي ذآره اهللا تعالى في القرآن بقوله :   "  إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكًا 
 واسمه شاول بن قيس ولم يكن لهم قبل ذلك ملك بل حكام وقضاة يحكمون وبقي حتى قتل في قتال الفلسطينيين .    " 

نت دار ملكه بالقدس وفتح فتوحات آثيرة من أرض فلسطين وعمان ومأرب وحلب ونصيبين وملك بعده داود عليه السالم وآا
   . وغير ذلك فأقام في الملك أربعين سنة

وتولى ذلك بعده ابنه سليمان عليه السالم وعمره اثنتا عشرة سنة وعمر المقدس وفرغ منه في سبع سنين وتوفي ألربعين سنة 
   . من ملكه

عم على سبطين من بني إسرائيل خاصًة وخرج عنه عشرة أسباط فملكوا عليهم غيره وبقي في الملك سبع وملك بعده ابنه رحب
   . عشرة سنة

   . وملك بعده ابنه أسا إحدى وأربعين سنة وتوفي

   . فملك بعده ابنه يهو شافاظ خمسًا وعشرين سنة وتوفي

   . فملك بعده ابنه يهورام ثمان سنين وتوفي

ه أحزياهو ستين سنة وتوفي فبقي الملك شاغرًا فحكمت فيه امرأة ساحرة اسمها غثليا فأقامت في الملك سبع فملك بعده ابن
   . سنين

   . ثم ملك بعدها بؤاش فأقام في الملك أربعين سنة ومات

   . فملك بعده ابنه أمصياهو تسعًا وعشرين سنة وتوفي

   . فملك بعده عزياهو اثنتين وخمسين سنة وتوفي

   . لك بعده ابنه يؤثم ست عشرة سنة ويقال إن يونس عليه السالم آان في زمنهفم

   . ثم ملك بعده ابنه آحاز ست عشرة سنة أيضًا وآانت الحرب بينه وبين ملك دمشق وفي زمنه آان شعيب عليه السالم وتوفي

   . تسعًا وعشرين سنة ثم توفي فملك بعده ابنه هو حزقيا وانقاد له بقية األسباط فملك جميعهم فأقام في الملك

   . فملك بعده ابنه منشا خمسًا وخمسين سنة ثم توفي

   . فملك بعده ابنه يوشيا إحدى وثالثين سنة وجدد عمارة بيت المقدس ثم توفي

   . فملك بعده ابنه يهوياجور ثالثة أشهر وغزاه فرعون مصر فأخذه أسيرًا

ة ودخل تحت طاعة بخت نصر ثم استخلف بخت نصر مكانه ابنه يخنيو بن يهو وملك بعده أخوه يهو ياقيم إحدى عشرة سن
   . ياقيم فأقام مائة يوم
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ثم استخلف مكانه عمه صدقيا إحدى عشرة سنة فأقام على طاعة بخت نصر تسع سنين ثم عصى عليه فجهز إليه جيشًا ففتح 
   . سالم وأخذ صديقا المذآور أسيرًا وهو آخر من ملك منهمالمقدس بالسيف وحرقه وهدم بيت المقدس الذي بناه سليمان عليه ال

 اآلية .   وإلى ذلك اإلشارة بقوله تعالى :   "  فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأٍس شديٍد  " 

على ملوك مصر أن بخت نصر آان نائبًا لبهراسف ملك الفرس إلى حين  الطبقة الثالثة ملوآها من الفرس قد تقدم في الكالم
غلبته على الشام فاستقر الشأم في مملكة الفرس مع مصر من لدن بهراسف المذآور إلى غلبة اإلسكندر على دارا ملك الفرس 

خرابًا من تخريب بخت  على ما تقدم في الكالم على ملوك مصر وفي خالل ذلك عمر بيت المقدس بعد أن بقي سبعين سنًة
   . نصر

واختلف فيمن عمره فقيل الطبقة الرابعة ملوآها من اليونان وأول من ملك الشأم منهم اإلسكندر بن فيلبس حين ظهر على 
ملوك الفرس مضافًا إلى مصر وبقي على ذلك حتى مات فملك بعض الشام مع العراق انطياخس وملك بعضه مع مصر 

ان من ولد بطليوس المنطقي إلى حين انقراضهم بقتل أغشطش ملك الروم قلوبطرا آخر ملوآهم البطالسة من ملوك اليون
   . بمصر على ما تقدم في الكالم على ملوك الديار المصرية

الطبقة الخامسة ملوآها من الروم وأول من ملكها منهم أغشطش المقدم ذآره حين غلب على قلوبطرا آخر ملوآهم وبقي بأيدي 
   . حين الفتح اإلسالمي يتداولونه مع مصر ملكًا بعد ملك على ما تقدم في الكالم على ملوك الديار المصرية الروم إلى

القسم الثاني من ملوك الشام ملوآه في اإلسالم الضرب األول عمال الصحابة رضوان اهللا عليهم فمن بعدهم من نواب الخلفاء 
اإلسالم أبو عبيدة بن الجراح رضي اهللا عنه عند فتحه في خالفة أمير  إلى حين استيالء الملوك عليه وأول من وليه في

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ثم صرف عنه ووليه معاوية بن أبي سفيان عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه   : المؤمنين
رة وتوالت عليه خلفاء بني أمية أيضًا فبقي إلى أن سلم الحسن إليه األمر ونزل له عن الخالفة في سنة إحدى وأربعين من الهج

واختاروه دارًا لخالفتهم من لدن معاوية وإلى انقراض دولتهم بقتل مروان بن محمد آخر خلفائهم على ما تقدم ذآره في الكالم 
   . على من ولي الخالفة

في سنة اثنتين وثالثين ومائة ثم آانت دولة بني العباس فوليها في خالفة السفاح عمه عبد اهللا بن علي ابن عبد اهللا بن عباس 
فبقي أيام السفاح وبعض أيام المنصور بعده ثم صرفه المنصور بوالية أبي مسلم الخراساني الشام ومصر في سنة سبع 

   . وثالثين ومائة ثم قتله المنصور بعد ذلك في السنة المذآورة

بن علي ثم عزله الرشيد وولى مكانه إبراهيم بن صالح  وتوالى عليه بعد ذلك عمال خلفاء بني العباس إلى أن وليها عبد الصمد
وهي   : بن علي ثم توالت عليه العمال إلى أن غلب الضرب الثاني من وليها ملكًا قد تقدم أن القواعد العظام بالشأم ست قواعد

   . دمشق وحلب وحماة وأطرابلس وصفد والكرك

   . وآل قاعدة من القواعد الست تشتمل على مملكة

ا دمشق فأول ملوآها أحمد بن طولون صاحب مصر بعد موت مقطعها أماجور في سنة أربع وستين ومائتين وذلك أول فأم
اجتماع مصر و الشأم لملك واحد في اإلسالم ثم ملكها بعده مع مصر ابنه خمارويه ثم هارون بن خمارويه وآان طغج بن 

لى دمشق ثم انتزعها منهم المكتفي باهللا خليفة بغداد في سنة إحدى جف نائبًا عنهما بها وفي أيام هارون تغلبت القرامطة ع
   . وتسعين ومائتين وأقام عليها أحمد بن آيغلغ أميرًا فبقي بها بقية أيام المكتفي ثم أيام المقتدر ثم أيام الظاهر

محمد بن طغج بن جف وذلك  فلما ولي الراضي الخالفة عزله عنها في سنة ثالث وعشرين وثلثمائة وولى عليها األخشيد وهو
قبل أن يلي مصر في سنة ثالث و عشرين وثلثمائة فاستناب على دمشق بدرًا األخشيدي فانتزعها منه محمد بن رائق في سنة 

ثمان وعشرين وثلثمائة واستخلف عليها أبا الحسين أحمد بن علي بن مقاتل في سنة تسع وعشرين وثلثمائة ثم انتزعها منه 
ذآره بعد ذلك وبقيت معه حتى مات في سنة أربع وثالثين وثلثمائة فوليها بعده ابنه أنوجور وهو صغير وقام  األخشيد المقدم

بتدبير دولته آافور األخشيدي الخادم ثم انتزعها منه سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب اآلتي ذآره ثم انتزعها منه آافور 
الذي آان بها أوًال فأقام بها سنة ثم وليها أبو المظفر بن طغج ثم لما مات  األخشيدي المقدم ذآره وولى عليها بدرًا األخشيدي
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أنوجور بن طغج ملكها مع مصر أخوه علي بن طغج ثم آافور بعده ثم أحمد بن علي بن األخشيد بعده وهو آخر من ملك منهم 
   . على ما تقدم في الكالم على ملوك مصر

ا جوهر قائد المعز الفاطمي وخطب بها لمواله المعز وأذن بحي على خير العمل في فملكه  : ثم آانت الدولة الفاطمية بمصر
سنة تسع وخمسين وثلثمائة وقطعت الخطبة العباسية منها وأقام بها جعفر بن فالح نائبًا ثم تغلبت القرامطة عليها في سنة ستين 

ا افتكين مولى معز الدولة بن بويه الديلمي وقطع الخطبة وثلثمائة ثم اقتلعها منهم المعز وولى عليها ريان الخادم ثم غلب عليه
منها للمعز الفاطمي وخطب لخليفة بغداد في سنة أربع وستين وثلثمائة ثم انتزعها المعز الفاطمي بعد ذلك وقبض عليه 

فيها للعزيز  وأحضره معه إلى مصر ثم بعد موت المعز ووالية ابنه العزيز تغلب عليها شخص اسمه قسام إال أنه آان يخطب
ثم انتزعها منه العزيز وقرر فيها بكتكين في سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة ثم انتزعها منه بكجور مولى قرعويه صاحب حلب 

بأمر العزيز الفاطمي صاحب مصر في سنة ثالث وسبعين وثلثمائة ثم انتزعها منه وقرر فيها منيرًا الخادم في سنة سبع 
الحاآم بن العزيز الفاطمي عليها أبا محمد األسود في سنة ثالث وتسعين وثلثمائة ثم انتزعها منه  وسبعين وثلثمائة ثم استعمل

أنوش تكين الدزبري بأمر المستنصر الفاطمي في سنة تسع و عشرين وأربعمائة ثم أمر بالخروج عن طاعته في سنة ثالث و 
تسز بن أرتق الخوارزمي أحد أمراء السلطان ملكشاه ثالثين وأربعمائة فخرج عنها وفسد أمرها بذلك ثم تغلب عليها أ

السلجوقي في سنة ثمان وستين وأربعمائة وقطع الخطبة بها للمستنصر الفاطمي وخطب للمقتدي العباسي ومنع من األذان 
يكائيل بحي على خير العمل ولم يخطب بعد ذلك بالشام ألحد من الفاطميين ثم غلب عليها تتش بن ألب أرسالن بن داود بن م

بن سلجوق وملكها في سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وتوفي فملكها بعده تبنه دقاق وأشرك معه في الخطبة أخاه رضوان 
صاحب حلب مقدمًا لرضوان في الذآر في الخطبة بعد حرٍب جرت بينهما وتوفي دقاق سنة تسع وتسعين وأربعمائة فخطب 

سنة واحدة ثم قطع الخطبة له وخطب لعمه بلتاش بن تتش ثم قطع الخطبة طغتكين أتابك دولته البن دقاق وهو طفل عمره 
لبلتاش وأعاد الخطبة للطفل وهو آخر من خطب له بدمشق من بني سلجوق ثم استقر طغتكين المقدم ذآره في ملك دمشق 

أبيه وتوفي سنةست بنفسه وبقي حتى توفي في سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وملك بعده ابنه تاج الملوك توري بعهد من 
   . وعشرين وخمسمائة وملك بعده ابنه مجير الدين أرتق وفي أيامه تغلبت الفرنج على ناحية دمشق

ثم انتزعها منهم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي المعروف بنور الدين الشهيد وملكها في سنة تسع وربعين وخمسمائة 
ي بنى أسوار مدن الشام حين وقعت بالزالزل آدمشق وحماة وحمص وحلب وشيزر واجتمع له ملك سائر الشام معها وهو الذ

وبعلبك وغيرها وتوفي فملك بعده ابنه الملك الصالح إسماعيل وعمره إحدى عشرة سنة وبقي بها حتى انتزعها منه السلطان 
م طغتكين بن أيوب ثم صالح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر في سنة سبعين وخمسمائة وقرر فيها أخاه سيف اإلسال

استخلف عليها السلطان صالح الدين بعد ذلك ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب في سنة ست وسبعين 
وخمسمائة ثم صرفه عنها وقرر فيها ابنه الملك األفضل نور الدين عليًا وهو الذي وزر له الوزير ضياء الدين بن األثير 

   . صاحب المثل السائر

انتزعها منه أخوه الملك العزيز عثمان ابن السلطان صالح الدين صاحب مصر بعد وفاة أبيه بمعاضدة عمه العادل أبي بكر  ثم
في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة والخليفة يومئذ بغداد الناصر لدين اهللا وآان يميل إلى التشيع فكتب إليه األفضل علي 

إن أبا بكٍر وصاحبه عثمان قد غصبا بالسيف حق علي فانظر إلى حظ هذا االسم يستجيشه على أخيه العزيز عثمان موالي 
غصبوا عليًا حقه إذ لم يكن بعد النبي له بيثرب   : آيف لقي من األواخر ما القى من األول فكتب إليه الناصر لدين اهللا في جوابه
م يجاوز القول إلى الفعل ثم سلمها العزيز بعد ذلك ناصر فاصبر فإن غدًا عليك حسابهم وابشر فناصرك الغمام الناصر ولكنه ل

لعمه العادل أبى بكر فقرر فيها ابنه الملك المعظم عيسى مضافة إلى ما بيده من الكرك و الشوبك وآان يخطب فيها ألبيه 
ك الناصر العادل ثم ألخيه الكامل محمد صاحب مصر وبقي حتى توفي في سنة أربع و عشرين وستمائة وملك بعده ابنه المل

   . صالح الدين داود وهو صغير

ثم انتزعها منه الملك الناصر محمد بن العادل أبي بكر صاحب مصر واستخلف فيها أخاه الملك األشرف مظفر الدين موسى 
   . بن العادل أبي بكر فبقي حتى توفي في سنة خمس وثالثين وستمائة

أبي بكر بعهد منه فانتزعها منه الملك الكامل بن العادل أبي بكر في وملكها بعده أخوه الملك الصالح إسماعيل بن العادل 
   . جمادى األولى سنة خمس وثالثين وستمائة وتوفي في السنة فملك بعده الملك الجواد يونس بن مودود بن العادل أبي بكر
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تمائة ثم أقام فيها الملك المغيث فتح ثم انتزعها منه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن العادل أبي بكر في سنة ست وثالثين وس
   . الدين عمر نائبًا عنه

   . ثم انتزعها منه الملك الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر صاحب بعلبك في سنة سبع وثالثين وستمائة

ي سنة ثالث ثم انتزعها منه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد صاحب مصر وتسلمها له معين الدين بن الشيخ ف
وأربعين وستمائة وتوفي قبل أن يتسلمها فتسلمها له حسام الدين بن أبي علي في السنة المذآورة ولم تزل بيد نواب الصالح 

   . أيوب حتى مات في سنة سبع وأربعين وستمائة

فبقي بها إلى أن غلب ثم ملكها بعد وفاته الملك الناصر يوسف بن العزيز محمد صاحب حلب في سنة ثمان وأربعين وستمائة 
عليها هوالآو في سنة ثمان وخمسين وستمائة وآان آخر أمر الناصر المذآور أنه لحق بهوالآو المذآور فأقام عنده مدة ثم 

   . قتله

ثم آانت الدولة الترآية فملكها منهم الملك المظفر قطز صاحب مصر حين غلبته التتار على عين جالوت ثم توالى عليها نواب 
الترك من لدن المظفر قطز وإلى سلطنة الناصر فرج بن الظاهر برقوق في زماننا على ما تقدم ذآره في الكالم على ملوك 

   . ملوك الديار المصرية ولم أقف على أسماء نوابها لطول المدة وقلة اعتناء المؤرخين بذآر أسمائهم

   . ين ثم طرأت عليها حلب بعد ذلك وأضعفتهاوأما حلب فقد تقدم أن منزل الجند في ابتداء اإلسالم آان بقنسر

ولعل ابتداء أمرها آان في ابتداء الدولة الطولونية وقد آان أحمد بن طولون استولى عليها حين استيالئه على دمشق وصارت 
   . في ملكه تبعًا للديار المصرية آدمشق

ارون بن خمارويه في نيابة طغج ابن جف عن هارون وآان بها نوابه ثم نواب ابنه خمارويه ثم نواب جيش بن خمارويه ثم ه
وجيش المذآورين ثم آانت مع دمشق في نيابة أحمد بن آيغلغ ثم نيابة األخشيد محمد بن طغج بن جف قبل أن يلي مصر ثم 

   . في نيابة بدر األخشيدي على ما تقدم في الكالم على مملكة دمشق

حمدون التغلبي الربعي وملكها في سنة ثالث وثلثمائة وبقي بها حتى توفي في ثم انتزعها من بدر األخشيدي سيف الدولة بن 
   . سنة ست وخمسين وثلثمائة وملكها بعده ابنه سعد الدولة أبو المعالي شريف

ثم انتزعها منه قرعويه غالم أبيه في سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ثم غلب عليها بكجور غالم قرعويه المذآور بعد ذلك 
   . ا منهواقتلعه

ثم انتزعها منه سعد الدولة المقدم ذآره ثم تقلد بها أبو علي بن مروان من الخليفة الفاطمي يومئذ بمصر في سنة ثمانين 
   . وثلثمائة ولم يدخلها وبقيت بيد سعد الدولة المذآور حتى توفي بالفالج في سنة ثالث وتسعين وثلثمائة

   . ثم ملك بعده ابنه أبو الفضل مكانه

ثم انتزعها منه أبو نصر بن لؤلؤ وخطب بها للحاآم الفاطمي ثم أمره الحاآم بتسليمها إلى نوابه بها فتسلموها منه واستقرت 
بأيديهم حتى انتهت إلى نائب من نوابه اسمه عزيز الملك فبقي بها بقية أيام الحاآم وبعض أيام ابنه الظاهر ثم وليها عن 

م تغلب عليها صالح بن مرداس أمير بني آالب في سنة أربع وعشرين وأربعمائة ثم قتل في الظاهر رجل يقال له ابن شعبان ث
   . أيام الظاهر الفاطمي فملكها بعده شبل الدولة نصر بن صالح

ثم انتزعها منه أنوش تكين الدزبري بأمر المستنصر العلوي في شعبان سنة تسع وعشرين وأربعمائة وبقي حتى توفي في سنة 
ثين وأربعمائة وملكها بعده معز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس ثم ملك قلعتها بعد ذلك في سنة أربع وثالثين ثالث وثال

وأربعمائة ثم تسلمها منه مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهم في سنة تسع وأربعين وأربعمائة بصلح وقع بينه وبين الفاطميين 
   . على ذلك



 

653 
 

   . الدولة بن صالح المقدم ذآره وملك قلعتها في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ثم انتزعها منه محمود بن شبل

ثم انتزعها منه معز الدولة ثمال بن صالح في ربيع األول سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة وبقي بها حتى توفي في ذي العقدة 
   . سنة أربع وخمسين وأربعمائة

   . المذآورةوملكها بعده أخوه عطية بن صالح في السنة 

ثم انتزعها منه ابن أخيه محمود بن شبل الدولة المقدم ذآره في رمضان سنة أربع وخمسين وأربعمائة وبقي بها حتى توفي في 
   . ذي الحجة سنة ثمان وستين وأربعمائة

   . وملكها بعده ابنه نصر بن محمود ثم قتله الترآمان

   . وملكها بعده أخوه سابق بن محمود

   . عها من شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل وقتل في صفر سنة سبع وسبعين وأربعمائةثم انتز

   . وملكها بعده أخوه إبراهيم بن قريش

   . ثم انتزعها تتش بن ألب أرسالن السلجوقي صاحب دمشق في السنة المذآورة

نقر ثم استعادها تتش بن ألب أرسالن المقدم ذآره بعد ثم انتزعها منه السلطان ملكشاه السلجوقي وسلمها إلى قسيم الدولة آقس
موت ملكشاه واستضافها إلى دمشق وانبسط ملكه حتى ملك بعد ذلك أذربيجان وبقي حتى قتل في صفر سنة ثمان وثمانين 

   . وأربعمائة

   . وملكها بعده ابنه رضوان في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وبقي حتى توفي في سنة سبع وخمسمائة

   . وملكها بعده ابنه سلطان شاه بن رضوان

ثم انتزعها منه ايلغازي بن أرتق صاحب ماردين وسلمها إلى ولده حسام الدين تمرتاش ثم غلب عليها سليمان بن أرتق 
وعصى بها على أبيه فانتزعها أبوه منه وسلمها إلى ابن أخيه سليمان بن عبد الجبار بن أرتق في رمضان سنة ست عشرة 

   . مسمائةوخ

ثم انتزعها منه عمه بلك بن بهرام بن أرتق وبقي بها حتى قتل في سنة سبع عشرة وخمسمائة وملكها بعده ابن عمه تمرتاش 
بن ايلغازي في ربيع األول من السنة المذآورة ثم حاصرها الفرنج وهي في يده فخلصها منهم آقسنقر البرسقي صاحب 

   . المذآورة وبقي حتى قتلته الباطنية في سنة عشرين وخمسمائةالموصل وملكها مع ماردين في السنة 

   . وملكها بعده ابنه عز الدين مسعود واستخلف بها أميرًا من أمرائه اسمه قايماز ثم استخلف عليها بعده رجًال اسمه آيغلغ

لك معها حماة وحمص ثم انتزعها منه عماد الدين زنكي صاحب الموصل في المحرم سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وم
   . وبعلبك وبقي حتى قتله غلمانه في ربيع األول سنة إحدى وأربعين وخمسمائة

   . ثم ملك بعده ابنه الملك العادل نور الدين محمود وبقي إلى أن توفي

سنة سبع  وملك بعده ابنه الصالح إسماعيل فبقي بها بعد ملك السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب دمشق حتى توفي بها في
   . وسبعين وخمسمائة
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   . وملكها بعده بوصية منه ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن مودود في السنة المذآورة

ثم انتزعها منه السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب في سنة تسع وسبعين وخمسمائة وقرر فيها ابنه الظاهر غياث الدين 
   . غازي

مها ألخيه العادل أبي بكر بن أيوب في السنة المذآورة ثم أعاد إليها ابنه الظاهر غازي المقدم ذآره في ثم انتزعها منه وسل
   . سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة فبقي بها حتى توفي في جمادى اآلخرة سنة ثالث عشرة وستمائة

أربع وثالثين ثم ملكها بعدها ابنه الملك الناصر وملكها بعده ابنه الملك العزيز محمد فبقي بها حتى توفي في ربيع األول سنة 
   . يوسف وعمره سبع سنين ولم تزل بيده حتى استولت عليها التتار في سنة ثمان وخمسين وستمائة

   . ثم آانت الدولة الترآية

الم على مملكة فكان أول من ملكها من ملوك الترك المظفر قطز حين آسر التتار على عين جالوت على ما تقدم ذآره في الك
دمشق ثم توالى عليها نواب ملوك الترك من لدن المظفر قطز وإلى زماننا في سلطنة الناصر فرج بن الظاهر برقوق على ما 

   . تقدم ذآره في الكالم على مملكة الديار المصرية

   . وأما حماة

عماد   : نما تنبهت حماة في الذآر في الدولة األتابكيةفقد تقدم في الكالم على قواعد الشام أن الذآر في القديم إنما آان لحمص وإ
   . الدين زنكي

   . وذلك أن حماة آانت تبعًا لغيرها من الممالك تارة تضاف إلى دمشق وتارة إلى حلب

   . فكانت مع دمشق بيد طغتكين أتابك دولة رضوان بن تتش السلجوقي في سنة تسع وخمسمائة

   . ن ملكشاه السلجوقي في السنة المذآورة وسلمها لألمير فيرخان بن قراجاثم انتزعها منهالسلطان محمد ب

ثم ملكها توري بن طغتكين وقرر بها ابنه سونج فبقيت بيده حتى انتزعها منه عماد الدين ثم انتزعها منه بعد ذلك تاج الملوك 
   . إسماعيل بن توري بن طغتكين السلجوقي في سنة سبع وعشرين وخمسمائة

كها العادل نور الدين محمود بن زنكي مع دمشق وحلب وغيرهما في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ثم صارت بعده مع ثم مل
غيرها من البالد الشامية إلى ابنه الصالح إسماعيل فبقيت بيده حتى انتزعها منه السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب في 

الحارمي ثم قرر فيها أخاه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب في سنة سنة سبعين وخمسمائة وقرر فيها خاله شهاب الدين 
   . أربع وسبعين وخمسمائة فبقيت بيده حتى توفي في سنة سبع وثمانين وخمسمائة

فوليها بعده ابنه الملك المنصور ناصر الدين محمد فبقي فيها حتى انتزعها منه أخوه الملك المظفر محمود في سنة ست 
   . ائة فبقي بها حتى توفي في سنة ثالث وأربعين وستمائةوعشرين وستم

ووليها بعده ابنه الملك المنصور محمد فبقي حتى غلب عليها هوالآو ملك التتار مع دمشق وحلب وغيرهما فقرر بها المظفر 
   . قطز صاحب مصر بعد هزيمة التتار فبقي بها حتى توفي في سنة ثالث وثمانين وستمائة

ابنه المظفر شادي عن المنصور قالوون صاحب مصر بعهد منه وبقي بها حتى توفي في سنة ثمان وتسعين فوليها بعده 
   . وستمائة في األيام الناصرية محمد بن قالوون في سلطنته الثانية
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نائبًا بصرخد فنقله  فولى الملك الناصر مكانه قراسنقر أحد أمرائه نائبًا عليها وآان العادل آتبغا بعد خلعه من السلطنة قد استقر
   . الملك الناصر محمد بن قالوون إليها بعد هزيمة غازان ملك التتار وجعله نائبًا بها في سنة اثنتين وسبعمائة ومات بعد ذلك

فولى الملك الناصر مكانه في نيابتها قبجق أحد أمرائه ثم صرفه عنها وولى مكانه أستدمر الكرجي ثم صرفه عنها بعد عوده 
   . كمن الكر

وولى فيها الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن األفضل علي بن المظفر عمر سلطنٍة على عادة من تقدمه فيها من الملوك 
   . األيوبية وآتب له بذلك عهدًا عنه فبقي بها إلى أن توفي في سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة

مد وآتب له بذلك عهدًا أيضًا فبقي بها حتى أزاله قوصون أتابك فولى السلطان الملك الناصر مكانه ابنه الملك األفضل مح
   . العساآر في سلطنة المنصور أبي بكر بن الناصر محمد بن قالوون في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة

زماننا آغيرها  وولى مكانه األمير طقزدمر نائبًا بها واستقرت نيابًة إلى اآلن يتوالى عليها نواب ملوك مصر نائبًا بعد نائب إلى
   . من الممالك الشامية وانقطعت مملكة بني أيوب من الشام بذلك

   . وأما أطرابلس فكان قد تغلب عليها قاضيها أبو علي بن عمار وملكها وطالت مدته فيها

مص فملكها ثم انتزعها منه المستنصر الفاطمي خليفة مصر مع غيرها من السواحل الشامية فبقيت بيده حتى غلب عليها القو
في سنة ثالث وخمسمائة فبقيت في أيدي الفرنج من حينئذ إلى أن فتحها الملك المنصور قالوون أحد ملوك الديار المصرية في 

سنة ثمان وستمائة بعد أن مضى عليها في يد الفرنج مائة وخمس وثمانون سنة وأعجز فتحها من مضى من ملوك بني أيوب 
   . فمن بعدهم

   . علت نيابة وتوالى نواب ملوك مصر من لدنه إلى زمانناومن حين فتحها ج

وأما صفد فقد تقدم في الكالم على قواعد الممالك الشامية أنها آانت في القديم قريًة وان الفرنج الدموية بنتها واستحدثت 
   . حصنها في سنة خمس وسبعين وأربعمائة

أربع وستين وستمائة وقرر بها األمير آيغلدي العالئي نائبًا وتوالى  ثم فتحها الظاهر بيبرس بعد ذلك في رابع عشر شوال سنة
   . عليها بعد ذلك نواب ملوك مصر من لدن الظاهر بيبرس وإلى زماننا في سلطنة الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق

ين يوسف بن أيوب في سنة أربع وأما الكرك فقد تقدم أن قلعتها آانت ديرًا لرهبان وآانت بيد الفرنج وأن السلطان صالح الد
وثمانين وخمسمائة فتحها وقرر فيها أخاه الملك العادل أبا بكر بن أيوب فبقيت بيده إلى أن مات السلطان صالح الدين فقرر 

   . فيها ابنه الملك المعظم عيسى فبقيت في يده إلى أن استضاف إليها دمشق وتوفي في سنة أربع وعشرين وستمائة

ابنه الملك الناصر صالح الدين داود في سنة سبع وأربعين وستمائة فاستخلف عليها ابنه الملك المعظم عيسى بعد وملكها بعده 
   . أن أخذ منه غالب بالده وفر بنفسه

ثم انتزع الصالح نجم الدين أيوب الكرك من المعظم عيسى بن الناصر داود في السنة المذآورة وأقام بها بدر الدين الصوابي 
عنه وبقي الناصر داود بعد ذلك مشردًا في البالد إلى أن مات في سنة خمس وخمسين وستمائة وآان من أهل العلم  نائبًا

أال ليت أمي أيٌم طول دهرها ولم يقضها ربي لمولًى وال بعل ويا ليتها لما قضاها لسيٍد لبيب أريٍب   : والورع وله شعر رائق منه
خلقن عواقرًا وال بشرت يومًا بأنثى وال فحل ويا ليتها لما غدت بي حامًال أصيب من طيب الفرع واألصل قضاها من الالتي 

احتفت عليه من الحمل ويا ليتني لما ولدت وأصبحت تشد إلي الشدقيمات بالرحل لحقت بأسالفي فكنت ضجيعهم ولم أر في 
بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب اإلسالم ما فيه من ثكل وآان الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل أبي بكر 

معتقًال بالشوبك فأخرجه الصوابي نائب الملك الصالح وملكه الكرك فبقي بها حتى قبض عليه الملك الظاهر بيبرس وقتله في 
غالب وأما غير هذه الممالك آحمص وبعلبك فإنما آانت في ال  : سنة إحدى وسبعين وستمائة وهو آخر من ملكها من بني قلت

   . تبعًا لغيرها حتى إن حمص وبعلبك حين استولت التتار على الشام في آخر الدولة األيوبية آانتا مضافتين إلى دمشق
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واعلم أن غالب أطراف البالد الشامية ومضافاتها آانت بأيدي ملوك متفرقة من قديم الزمان وبعضها حدث انفراده ثم تنقلت 
منها أهل الكفر وصارت بأيديهم إلى أن قيض اهللا تعالى لها من فتحها ثم استعاد أهل الكفر  بها األحوال حتى استولى على آثير

   . منها ما استعادوا ثم فتح ثانيًا على ما يأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

   . آانت بيد تتش بن ألب أرسالن السلجوقي صاحب دمشق المتقدم ذآره - من ذلك القدس 

   . تق جد ملوك ماردين اآلنآان قد أقطعها لألمير ار

فلما توفي أرتق المذآور صار القدس لولديه ايلغازي وسقمان وبقي بيديهما إلى أن انتزعه منهما المستنصر الفاطمي في سنة 
تسع وثالثين وأربعمائة وبقي بيده إلى أن ملكه الفرنج منه في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة بعد أن بذلوا السيف في المسلمين 
نحو سبعة أيام وقتلوا في المسجد األقصى ما يزيد على تسعين ألف نفس وبقي بيديهم حتى فتحه السلطان صالح الدين يوسف 

بن أيوب في سنة أربع وثمانين وخمسمائة ثم استعاده الفرنج من الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب بمهادنة 
   . جرت بينهم في سنة ست وعشرين وستمائة

ثم سلمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق والناصر داود صاحب الكرك المتقدم ذآره للفرنج بعد ذلك ليكونوا عونًا لهما على 
   . الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر في سنة إحدى وأربعين وستمائة

ائة فاستمر بأيدي المسلمين إلى ثم فتحه الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر واقتلعه من أيديهم في سنة اثنتين وأربعين وستم
   . اآلن

   . سومن ذلك بالد السواحل الشامية آانت بأيدي أناس متفرقة

   . فأما أطرابلس و صفد فقد تقدم الكالم عليهما في الكالم على ملوك الممالك الشامية

لى أن ضعفت دولتهم في أيام المستنصر وأما غيرهما من بالد السواحل وما واالها فإن غالبها آان بيد الفاطميين خلفاء مصر إ
   . أحد خلفائهم فقصدت الفرنج هذه السواحل من آل جهة واستولوا على بالدها شيئًا فشيئًا

فاستولوا على عكا وجبيل في سنة تسع وتسعين وأربعمائة وعلى صيدا في سنة أربع وخمسمائة واستشرى فسادهم حتى ملكوا 
المرقب وأرسوف والالذقية ولدًا والرملة ويافا ونابلس وغزة وبيت لحم وبيت جبريل بيروت وعسقالن وصور وأنطرسوس و 

وغير ذلك من بالد السواحل وما جاورها فبقيت في أيديهم حتى فتحها صالح الدين يوسف بن أيوب فيما بين ثم عقد الهدنة 
رية وأعمالها بيد الفرنج وأن تكون لد و الرملة بينه وبين الفرنج في سنة ثمان وثمانين على أن تكون يافا وأرسوف وعكا وقيسا

   . مناصفة بينهم وبين المسلمين

ثم استولوا على بيروت في سنة أربع وتسعين وخمسمائة ثم وقعت الهدنة بعد ذلك بين الفرنج وبين العادل أبي بكر بن أيوب 
   . مناصفًة لدفي سلطنته في سنة إحدى وستمائة على أن تستقر بيد الفرنج يافا وتترك لهم 

   . استعاد الفرنج عكا في سنة أربع عشرة وستمائة في أيام العادل أبي بكر المذآور

   . ثم استولوا على صيدا وما معها في أيام ابنه الكامل محمد في سنة ست و عشرين وستمائة قبل تسليمه القدس لهم

نوه على الصالح أيوب صاحب مصر في سنة ثمان ثم سلمهم الصالح إسماعيل صاحب دمشق صفد و الشقيف على أن يعاو
   . وثالثين وستمائة

ثم سلمهم الصالح إسماعيل و الناصر داود صاحب الكرك عسقالن وطبرية حين سلماهم القدس في سنة إحدى وأربعين 
   . وستمائة
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   . ثم فتح الصالح أيوب صاحب مصر غزة واستولى عليها في سنة اثنتين وأربعين وستمائة

   . فتح الظاهر بيبرس في سنة اثنتين وستين وستمائة قيسارية وأرسوف وصفد ويافا في سنة أربع وستين وستمائةثم 

   . وفتح صهيون في سنة ست وستين وستمائة وأطرابلس في سنة ثمان وثمانين

   . في السنة المذآورة ثم فتح ابنه األشرف خليٌل عكا في سنة تسعين وستمائة وتتابعت فتوحه ففتح صيدا وبيروت وعثليث

   . وبفتوحه تكاملت بالد السواحل بأجمعها

   . ولما فتحت هدمت جميعها خوفًا أن يملكها الفرنج ثانيًا وبقيت بأيدي المسلمين إلى اآلن

   . التي هي قاعدة العواصم - ومن ذلك أنطاآية 

أن غلب عليها الفرنج في سنة إحدى وتسعين  فإنها آانت في بيد باغي سيان ابن محمد بن ألب أرسالن السلجوقي إلى
وأربعمائة وقتلوا باغي سيان المذآور وقتل فيها ما يزيد على مائة ألف نفس بعد حصار تسعة اشهر وملكوا معها آفر طاب 
وصهيون والشغر وبكاس وسمين والدربساك وغيرها من بالد حلب وبالغوا حتى جاوزوا الفرات إلى بالد الجزيرة وملكوا 

رها وسروج وغيرهما من بالدها حتى فتح السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب الشغر وبكاس وسرمين وغيرها في سنة ال
   . أربع وثمانين وخمسمائة

   . ثم استعادتها الفرنج بعد فتحه ثم فتح أنطاآية الظاهر بيبرس في سنة ست و ستين وستمائة فبقيت في أيدي المسلمين اآلن

بالد الثغور و العواصم آآياس وأذنة و المصيصة وطرسوس وبغراس وبهنسى و الدربساك وسيس وغيرها باقي  - ومن ذلك 
   . من بالد الثغور

فإن األرمن وثبوا عليها قبل األربعمائة واستولوا على نواحيها ومنعوا ما آانوا يؤدونه من اإلتاوة للمسلمين واستضافوا إلى 
ي أيديهم حتى فتح الظاهر بيبرس بغراس وبهنسى و الدربساك وغيرها وانتزعها من ذلك قلعة الروم وما قاربها فبقيت ف

   . األرمن في سنة ثمان وستين وستمائة

وفتح األشرف خليل بن قالوون قلعة الروم وانتزعها من يد خليفتهم في سنة إحدى وتسعين وستمائة وسماها قلعة المسلمين 
   . لبيةعلى ما تقدم في الكالم على األعمال الح

   . وفتح الناصر محمد بن قالوون في سلطنته الثالثة آياس وما واالها في سنة ثمان وثالثين وسبعمائة

   . وفتح األشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قالوون سيس وسائر بالد األرمن على يد قشتمر المنصوري نائب حلب

   . وهي مصياف والعليقة والمنبقة و الكهف والقدموس والخوابي  : رابلسقالع الدعوة التي هي اآلن من أعمال ط - ومن ذلك 

فإنها آانت بأيدي اإلسماعيلية المعروفين اآلن بالفداوية قبل دخولهم في طاعة ملوك الديار المصرية فبقيت بأيديهم حتى 
ودخلوا تحت طاعة ملوك مصر من  انتزعها منهم الملك الظاهر بيبرس ثم انتزعت منهم باقي القالع في سنة إحدى و سبعين

   . حينئذ وصاروا شيعًة لهم

   . وهذا آخر ما يحتمله الكتاب مما يحتاج إلى معرفته
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  الطرف السادس من الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة الثانية في ذآر أحوال المملكة الشامية

  وفيه مقصدان

 المقصد األول في ترتيب نياباتها   

هي مستقرة عليه قد تقدم أن الممالك المعتبرة بالبالد الشامية ست ممالك في ست قواعد وآل مملكة منها قد صارت على ما 
   . نيابة سلطنة مضاهيًة للمملكة المستقلة

ها فيها النيابة األولى نيابة دمشق وفيها ثالث جمل الجملة األولى في ذآر أحوالها في المعامالت ونحوها أما األثمان المتعامل ب
فعلى ما تقدم في الكالم على معامالت الديار المصرية من المعاملة بالدنانير المصرية ونحوها وزنًا و الدنانير االفرنتية عدًا 
والدراهم النقرة وزنًا ال تختلف النقود في ذلك إال أن الصنجة في أوزان الذهب بالديار المصرية تخالف الصنجة الشامية في 

ة الشامية عن الصنجة المصرية آل مائة درهم درهٌم والمعاملة فيها بفلوس صغار وآان يتعامل بها في ذلك فتنقص الصنج
الديار المصرية في الزمن األول قبل ضرب الفلوس الجدد حسابًا عن آل درهم أربعة وستون فلسًا وآل أربعة فلوس منها 

   . نتين وثمانمائةيعبر عنها عندهم بحبة ثم راجت الفلوس الجدد عندهم بعد سنة ث

   . إال أن آل بدرهم بخالف ما تقدم في الديار المصرية من أن آل أربعة وعشرين فلسًا منها بدرهم

   . وأما رطلها الذي يعتبر به موزوناتها فستمائة درهم بدرهمهم المتقدم تقديره وأواقيه اثنتا عشرة أوقية آل أوقية خمسون درهمًا

مكيالتها فبالغرارة وهي اثنا عشر آيًال آل آيل ستة أمداد ينقص قليًال عن ربع الويبة المصري  وأما آيلها الذي يعتبر به
   . ونسبة اإلرداب من الغرارة أن آل غرارة ومد ونصف ثالثة أرداب بالكيل المصري تحريرًا على الدمشقي

   . لكن آيل دمشق ورطلها هو المعتبر وإليه المرجع  : ثم قال

شها فبذراع يزيد على ذراع القماش بالقاهرة بنصف سدس ذراع وهو وأما قياس أرض الدور بها وما في معناها وأما قياس قما
   . فإنه يعتبر بذراع العمل المتقدم الذآر في الديار المصرية

ر ولم سعر اللحم بها أرخص من مصر و الدجاج واإلوز أغلى من مصر وآذلك السك  : وأما سعرها فقال في مسالك األبصار
   . يتعرض لغير ذلك

وال خفاء في أن الفاآهة فيها ارخص من مصر بالقدر الكبير والقمح و الشعير والباقالء نحو من سعر مصر وذلك آله عند 
   . اعتدال األسعار

   . أما حالة الغالء فيختلف الحال بحسبه

ضرتها أما جيوشها فعلى ما تقدم في الديار الجملة الثانية في ترتيب مملكتها وهي ضربان الضرب األول في ترتيب حا
المصرية في اجتماعها من الترك والجرآس والروم و الروس واآلص وغير ذلك من األجناس المضاهية للترك في الزي 

من األمراء المقدمين   : ويزيد بها الترآمان المتميزون عن صفة الترك وزيهم وجندها مقسمون إلى ما تقدم في الديار المصرية
آأمراء السبعين و الخمسين وما بين العشرات والطبلخانات   : والطبلخانات والعشرات ومن بين المقدمين و الطبلخانات

   . آالعشرينات ونحوهم وآذلك مقدمو الحلقة وجندها وال وجود فيها للمماليك السلطانية ألنهم ال يكونون إال بحضرة السلطان

أن األمراء المقدمين بها آانوا في األيام الناصرية محمد بن قالوون عشرًة غير النائب  وقد أخبرني من له خبرة بحال مملكتها
بها وربما نقضوا اآلن عن ذلك وأن أمراء الطبلخانات بها آانوا إذ ذاك أربعين وأنهم اآلن نيف وخمسون وأن أمراء العشرات 

   . آانوا بها ألفين ومائة وخمسين بما فيهم من البحرية
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إن إقطاعاتها ال تقارب إقطاعات مصر بل تكون على الثلثين منها إال في أآابر   : فقال في مسالك األبصار -اعاتها وأما إقط
   . األمراء المقربين بحضرة السلطان فإن إقطاعاتهم خارجٌة عن العادة فال يعتد بها

   . وال أعرف بالشأم ما يقارب ذلك غال ما هو لنائب دمشق  : قال

بها خزانة تخرج منها اإلنعامات و الخلع وخزائن سالح وزردخاناه وبيوت   : فقال في مسالك األبصار - تها السلطانية وأما بيوتا
   . تشتمل على حاشية سلطانية مختصرة حتى لو جهز السلطان إليها جريدًة وجد بها من آل الوظائف القائمة بدولته

أو رب وظيفة ولي وظيفة من عادة متوليها لبس خلعة أو خدم أحٌد خدمة في  وآل أمير أمر فيها أو في غيرها من الشام  : قال
مهم من المهمات أو أمر من األمور يستوجب خلعة أو إنعامًا ولم يخلع عليه من مصر آان من دمشق خلعته وإنعامه ومنها 

   . تخرج أعالم اإلمرة وطالئعهن وشعار الطبلخاناة

يق والسالح ويحمل إلى الشام وتعمر به البالد والقالع ومن قلعتها تجرد الرجال وأرباب وفي خزائن السالح بها تعمل المجان
   . الصنائع إلى جميع قالع الشام وتندب في التجاريد و المهمات

ون أما باقي البيوت آالفراش خاناه و واإلصطبالت السلطانية وما شاآلها فال وجود لها فيها مما ينسب إلى السلطان بل يك  : قلت
ذلك للنائب قائمًا مقام السلطان ألنه في الحقيقة السلطان الحاضر وآان بها مطابخ السكر السلطانية فأضيفت إلى من يتحدث في 

   . األغوار من النائب أو غيره من األمراء األآابر

ناف الصنف األول الضرب الثاني في بيان أرباب الوظائف بدمشق على تباين مراتبهم ووظائفها المعتبرة على خمسة أص
منها نيابة   : وظائف أرباب السيوف وهي مضاهية لوظائف أرباب السيوف بالحضرة السلطانية في آثير منها وهي عدة وظائف

وهي أجل نيابات المملكة الشامية وأرفعها في الرتبة ونائبها يضاهي النائب الكافل بالحضرة السلطانية في الرتبة  -السلطنة بها 
لمكاتبة ويعبر عنه في المكاتبات السلطانية وغيرها بكافل السلطنة الشريفة بالشام المحروس ويكتب له من األبواب واأللقاب و ا

السلطانية تقليٌد شريٌف من ديوان اإلنشاء الشريف وهو قائم بدمشق مقام السلطان في أآثر األمور المتعلقة بنيابته ويكتب عنه 
ت بتعيين إقطاعات الجند وتجهز إلى األبواب الشريفة فيشملها الخط الشريف السلطاني التواقيع الكريمة ويكتب عنه المربعا

ويترتب حكم المربعات المصرية و المناشير على حكمها آما سيأتي في الكالم على المناشير في موضعها عن شاء اهللا تعالى 
لشريفة باالعتماد ومعه يكون ناظر البيمارستان وهو يكتب على آل ما يتعلق بنيابته من المناشير و التواقيع و المراسيم ا

   . النوري بدمشق آما يكون نظر البيمارستان المنصوري بالقاهرة مع أتابك العساآر وآذلك يكون معه نظر الجامع األموي بها

ن األبواب السلطانية وهي نيابة منفردة عن نيابة السلطنة ليس لنائب السلطنة عليها حديث وواليتها م - ومنها نيابة القلعة بها 
   . بمرسوم شريٍف يكتب من ديوان اإلنشاء الشريف

   . وآان عادة نائبها في األيام المتقدمة مقدم ألف ثم استقرت بعد ذلك طبلخاناه وهي على ذلك إلى اآلن  : قال في التثقيف

   . من يأمره السلطان بتسليمه لهومن شانه حفظ القلعة وصونها وال يسلم مفتاحها ألحد إال لمن يتوالها مكانه أو ل

   . ولنائبها أجناد بحرية مقيمون في القلعة لخدمته وال يحضر هو وال أحٌد منهم دار النيابة بالمدينة وال يرآبون في الغالب

مضي آل وقد اخبرني بعض أهل المملكة أن بالقلعة طبًال مرتبًا الستعالم أوقات الليل إذا أذن للعشاء اآلخرة ضرب عليه عند 
   . أربع درج ضربة واحدة إلى أن ينقضي ثلث الليل األول

   . فإذا دخل الثلث الثاني ضرب عليه عند مضي آل أربع درج ضربتين إلى انقضاء الثلث الثاني

   . فإذا دخل الثلث الثالث ضرب عليه عند مضي آل أربع درج ثالث ضربات إلى أن يؤذن للصبح
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وآان بها في األيام الناصرية ابن قالوون فيما يقال ثالثة حجاٍب أحدهم حاجب الحجاب  - جوبية وهكذا شأن ومنها الح  : قال
ويعبر عنه في ديوان اإلنشاء باألبواب السلطانية بأمير حاجب وعادته أن يكون مقدم ألف من الزمن القديم وهلم جرًا وهو 

ف آما يقف حاجب الحجاب بين يدي السلطان بالديار المصرية الرتبة الثانية من النائب ومن شانه الجلوس بدار العدل وال يق
   . وإذا خرج النائب عن دمشق في مهم أو غيره آان هو نائب الغيبة عنه

وإذا برز مرسوم السلطان بالقبض على نائب السلطنة بها آان هو الذي يقبض عليه ويفعل فيه ما يؤمر به من سجن أو غيره 
   . م نائب آخرويقوم بأمر البلد إلى أن يقا

حاجب الحجاب وثالث طبلخانات أو طبلخانتان   : والحاجبان اآلخران طبلخانتان أو طبلخاناه وعشرة وربما آانوا أربعة
   . وعشرون أو عشرة أو غير ذلك ورتبهم في المواآب أن يكون حاجب الحجاب والذي يليه في الرتبة ميمنة والثاني ميسرة

   . ية برقوق خمسة أو ستةثم صاروا في األيام الظاهر

ولم تجر العادة بأن يكتب ألحد منهم مرسوٌم شريف من األبواب الشريفة عند واليته وال مدخل للنائب بها في آتابة ما يوقع 
   . ألحد منهم

وتارة  وهي رتبة جليلة وموضوعها التحدث في أمور االحتياجات السلطانية وتارة لنائب السلطنة بدمشق -ومنها شد المهمات 
وهي إمرة عشرة بمرسوٍم شريف يكتب له من  -لحاجب الحجاب وتارة لبعض األمراء المقدمين و ومنها نقابة القلعة بها 

   . األبواب الشريفة

   . نقيٌب للميمنة ونقيٌب للميسرة  : وهما نقيبان -ومنها نقابة النقباء 

يف السلطانية بالقلعة وعادتها أربعة طواشية خصياٌن بعضهم وموضوعها التحدث على الخلع و التشار - ومنها الخزندارية 
أعلى بعض أحدهم في رتبة أمير طبلخاناه أو أمير عشرين والثاني دونه والثالث دونه والرابع دونه وآل منهم له توقيع آريم 

   . من نائب السلطنة بدمشق على قدر رتبته

قيب النقباء تارة يكون أمير طبلخاناه وفي غالب األوقات أمير عشرة ودونه وفيها نفر أآبرهم يعبر عنه بن - ومنها نقابة الجيش 
   . اثنان من جند الحلقة

   . ويكتب لكل منهم توقيع آريم عن النائب على قدر رتبته

 وموضوعها التحدث في استخراج األموال السلطانية رفيقًا للوزير آما في الديار المصرية وآانت في - ومنها شد الدواوين 
   . األيام المتقدمة إمرة طبلخاناه ثم استقرت إمرة عشرة

   . وهي اآلن جندي من أجناد الحلقة ويكتب لمتوليها توقيع آريم عن النائب

وموضوعها التحدث على أوقاف المسلمين بدمشق وعادتها إمرة عشرة وربما آانت طبلخاناه ويكتب  -ومنها شد األوقاف 
   . ئبلمتوليها توقيع آريم عن النا

وموضوعها التحدث على متجر الكارم ونحوه وآانت في الزمن المتقدم إمرة عشرة وهي اآلن جندي  - ومنها شد الزآاة 
   . ويكتب لمتوليها توقيع آريم عن النائب

 وموضوعها التحدث في واصل الفرنج وآانت إمرة عشرة وهي اآلن جندي ويكتب لمتوليها توقيع آريم عن - ومنها شد العشر 
   . النائب
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وهي بمثابة الوآالة بالديار المصرية وواليتها عن النائب بتوقيع آريم وعادتها إمرة عشرة أو مقدم حلقة أو  - ومنها شد الطعم 
   . جندي ويكتب بها توقيع آريم عن النائب

شرة وربما وليها جندي وموضوعها التحدث في أمر الشرطة آما في سائر الواليات وعادتها إمرة ع -ومنها والية المدينة 
   . ويكتب بها توقيع آريم عن النائب

   . وموضوعها تلقي الرسل الواردين في أمور أخرى آما في الديار المصرية - ومنها المهمندارية 

ف ثم وقد أخبرني بعض أهل المملكة أنه آان بها في األيام الناصرية ابن قالوون في نيابة األمير تنكز مهمنداٌر واحٌد مقدم أل
استقرت في الدولة األشرفية شعبان بن حسين نفرين وهي على ذلك إلى زماننا وهما اآلن أمير عشرة وجندي ويكتب لكل 

   . منهما توقيع آريم عن النائب على قدر رتبته

   . وموضوعها التحدث على خيول البريد بدمشق ونواحيها - ومنها أميراخورية البريد 

   . وموضوعها التحدث على جماعة البريدية بدمشق -يد وأخبرني ومنها تقدمة البر

وأخبرني بعض أهل المملكة أنها آانت في األيام الناصرية ابن قالوون منحصرًة في واحد من جملة البريدية ثم استقر فيها 
النائب على قدر  اآلن اثنان إما إمرة عشرة وإمرة خمسة أو إمرة خمسة وجندي أو نحو ذلك ويكتب لكل منهما توقيع آريم عن

   . مرتبته

آشد دار البطيخ و الفاآهة وشد المسابك من الحديد والنحاس   : ومنها شدود صغار متعددة يولى بها أجناد بتواقيع لهم عن النائب
   . و الزجاج وغير ذلك وشد المواريث الحشرية ونحو ذلك

قر ذلك مضافًا لمن يتحدث على األغوار من النائب أو وآان لمطابخ السكر شد مفرد يولى بتوقيع آريم عن النائب ثم است
   . غيره

أما سائر أرباب الوظائف من األمراء المستقر مثلهم بالحضرة السلطانية آرأس نوبة وأمير مجلس وأمير سالح وأمير   : قلت
الممالك ونحوهم فال وجود  اخور وأمير جاندار وأستادار المباشرة وأستادار الصحبة وشاد الشراب خاناه والجاشنكرية ومقدم

   . لهم هناك

   . وإنما يكون للنائب مثلهم من أجناده آغيره من سائر األمراء

وهي تارة تعلو رتبة صاحبها بأن يكون جليل القدر آما  -الصنف الثاني الوظائف الديوانية وهي عشر وظائف منها الوزارة 
أو نحو ذلك فيصرح له بالوزارة وتارة تقصر رتبته عن ذلك فيطلق عليه إذا آان قد تقدمت له والية وزارة بالديار المصرية 

ناظر المملكة الشامية وال يسمح له من ديوان اإلنشاء باألبواب السلطانية باسم الوزارة وإن آان الجاري على ألسنة العامة 
   . إطالق لفظ الوزير عليه

   . آان وزيرًا آتب له تقليد وإن آان ناظر المملكة آتب له مرسوم وآيفما آان فإنما يوليه السلطان من األبواب الشريفة إن

وقل أن يليها أرباب السيوف فإن وقع ذلك احتاج معه إلى ناظر مملكة آما يكون ناظر الدولة مع الوزير رب السيف   : قلت
   . بالديار المصرية

لسلطانية بصاحب ديوان اإلنشاء بالشام المحروس وال يقال ويعبر عن متوليها في ديوان اإلنشاء باألبواب ا -ومنها آتابة السر 
   . صاحب دواوين اإلنشاء آما في الديار المصرية  : فيه

   . على أنها تضاهي آتابة السر في الديار المصرية
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صته وآيفما آان فإنما يولى من األبواب السلطانية بتوقيع شريف ويحترز السلطان فيها على أن يكون آاتب السر من خا
   . الموثوق بهم ليطالعه بخفيات أمور المملكة وما يحدث بها مما لعل النائب قد يخفيه عن السلطان

وبديوانه آتاب الدست وآتاب الدرج آما بالديار المصرية ويقال عنه آان عدة آتاب الدست في األيام الناصرية ابن قالوون 
   . الديار المصرية نفرين وآتاب الدرج جماعة يسيرة ثم زاد األمر آما في

وأخبرني بعض أهل دمشق العارفين بأحوال المملكة أن آاتب السر في الزمن المتقدم لم يكن يحضر دار العدل مع النائب 
وإنما آان يحضر آتاب الدست فقط فيوقعون بما يحتاج إليه في المجلس وينصرفون إلى آاتب السر فيخبرونه بما اتفق وآاتب 

في أوقات مخصوصة فيما يتعلق باألمور السلطانية فقط وآان آاتب السر ربما داجى عليه الموقعون فيما السر يجتمع بالنائب 
   . يقع بدار العدل فيلحقه بعض الخلل

   . فلما ولي آتابة السر القاضي سعى السعي العظيم حتى أذن له في الحضور بدار العدل والتوقيع فيه واستمر ذلك إلى اآلن

إما في آتابة مربعات تكتب بما يعينه النائب من اإلقطاعات المتوفرة   : وموضوعه التحدث في اإلقطاعات - ش ومنها نظر الجي
عن أربابها بالموت ونحوها وتكميلها بخطوط ديوانه ويجهزها النائب إلى األبواب الشريفة ليشملها الخط الشريف السلطاني 

اهدًا مخلدًا فيه وتكتب منه مربعة بمقتضاها يخرج المنشور على نظيرها وتحمل إلى ديوان الجيوش بالديار المصرية فتجعل ش
آما تقدمت اإلشارة إليه وإما في إثبات المناشير الشريفة التي تصدر إليه من األبواب السلطانية بديوانه حفظًا لحسبانات 

   . المقطعين

ن آان فيه آتابة الدست وقع بدار العدل في جملة وليس بالشام آتابة مناشير أصًال بل ذلك مختص باألبواب السلطانية فإ
الموقعين وإال فال وإذا آان موقعًا جلس مجلس ناظر الجيش وإن آان متأخرًا في القدمة عن غيره من الموقعين ووالية هذا 

هم عن الناظر من األبواب الشريفة السلطانية بتوقيع شريف وبديوانه عدة مباشرين من صاحب ديوان وآتاب وشهود واليت
   . النائب بتواقيع آريمة

   . وناظر الجيش هو الذي يحكم في المحاآمات الديوانية آما يحكم فيها مستوفي المرتجع بالديار المصرية

وهي وظيفة جليلة يكون متوليها من أرباب األقالم رفيقًا لشاد المهمات المتقدم ذآره من أرباب  - ومنها نظر المهمات الشريفة 
   . النائب أو حاجب الحجاب أو غيرهما من  : السيوف

   . وهي تارة تضاف إلى الوزارة وتارة تفرد عنها بحسب ما يراه السلطان

   . وواليتها من األبواب السلطانية بتوقيع شريف

   . وبهذا الديوان عدة مباشرين من آتاب وشهود فيوليهم النائب بتواقيع آريمة

تحدث فيما يتعلق بالمستأجرات السلطانية وغيرها من األغوار وما يجري مجراها وموضوعه هناك ال -ومنها نظر الخاص 
   . وربما أضيف نظرها للوزير

   . ومنها نظر الخزانة ويعبر عنها بالخزانة العالية

وهي وظيفٌة ومتوليها يكون رفيقًا للخازندارية من الطواشية المتقدم ذآرهم فيكون متحدثًا في أمر التشاريف و الخلع وما معها 
   . جليلٌة يوليها النائب بتوقيع آريم

وفي  -وقد صار النظر عليه معدوقًا بالنائب يفوض التحدث فيه ومنها نظر الجامع األموي  -ومنها نظر البيمارستان النوري 
   . الغالب يكون مع قاضي القضاة الشافعي
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   . واليتها عن النائب بتوقيع آريموموضوعها آما في الديار المصرية و -ومنها نظر خزائن السالح 

   . وموضوعها على ما تقدم في الديار المصرية وواليتها عب النائب بتوقيع آريم -ومنها نظر البيوت 

   . وأخبرني بعض الدمشقيين أن هذه الوظيفة اسم على غير مسمى ال حقيقة لها وال مباشرة لعدم البيوت السلطانية هناك

   . وحكمها آما في الديار المصرية -ومنها نظر بيت المال 

   . وهو التحدث في األوقاف التي تفدى بها األسرى -ومنها نظر ديوان األسرى 

وموضوعها آما تقدم في الديار المصرية من التحدث على سوق الرقيق و الخيل ونحوها وواليتها عن  - ومنها نظر األسواق 
   . النائب بتوقيع آريم

   . ومتوليها يكون رفيقًا ألميراخور البريد المقدم ذآره وواليته عن النائب بتوقيع آريم - بريد ومنها نظر مراآز ال

   . وهو على نحو من استيفاء المرتجع بالديار المصرية في تحصيل األموال السلطانية -ومنها نظر الحوطات 

   . أما الحكم في المحاآمات الديوانية فيختص بناظر الجيش آما تقدم ذآره

   . ومتوليه يكون رفيقًا لشاد المسابك المتقدم ذآره في أرباب السيوف وواليته عن النائب بتوقيع آريم -ومنها نظر المسابك 

من شهود وغيرهم يكتب لذوي الصوب منهم تواقيع آريمة عن النائب   : ويضم إلى آل نظر من هذه األنظار مباشرون  : قلت
   . آنظر المواريث الحشرية وغيرها  : استيفاؤهابوظائفهم في أنظار أخرى ال يسع 

ومما أهمل من األنظار بها نظر مطابخ السكر آما أهمل شدها إلضافتها إلى المتحدث في األغوار على ما تقدم ذآره في 
   . الكالم على وظائف أرباب السيوف

وبها أربع قضاة من  -ا قضاء القضاة الصنف الثالث من الوظائف بدمشق الوظائف الدينية وهي عدة وظائف أيضًا منه
   . المذاهب األربعة على الترتيب المتقدم في الديار المصرية

فأعالهم الشافعي وهو المتحدث على الموازع الحكيمة واألوقاف وأآثر الوظائف ويختص بتولية النواب في النواحي واألعمال 
   . المالكي ثم الحنبلي بجميع أعمال دمشق حتى في غزة ويليه في الرتبة الحنفي ثم

وآان استقرار القضاة األربعة بها بعد حدوث ذلك بالديار المصرية لكن لم تستقر األربعة دفعة واحدة آما وقع في الديار 
   . المصرية في الدولة الظاهرية بيبرس بل على التدريج

   . وأقدمهم فيها الشافعي ووالية األربعة من األبواب الشريفة بتواقيع شريفة

وموضوعه آما تقدم في الديار المصرية وبها قاضيا عسكر شافعي وحنفي وليس بها مالكي وال حنبلي  -ومنها قضاء العسكر 
   . وواليتهما من األبواب الشريفة السلطانية بتواقيع شريفة

آما في قضاء العسكر  وهي على ما تقدم في الديار المصرية أيضًا وبها مفتيان شافعي وحنفي -ومنها إفتاء دار العدل 
   . وواليتهما عن النائب بتواقيع آريمة

وموضوعها ما تقدم في الديار المصرية وواليتها من األبواب الشريفة السلطانية بتوقيع شريف  -ومنها وآالة بيت المال 
   . ووآالته مثبوتة على الحكام منفذة
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لديار المصرية إال أن يكون آاتب دست فيجلس بواسطتها في جملة ولكن ال جلوس له بدار العدل آما يجلس وآيل بيت المال با
   . الموقعين ال بالوآالة

   . واألمر فيها آما في الديار المصرية وواليتها عن النائب بتوقيع آريم -ومنها نقابة األشراف 

ف إذ يكتب في توقيع متوليها وقد تقدم عليها في الديار المصرية انه آان من حقها أن تورد في جملة وظائف أرباب السيو
   . األميري وإن آان متعممًا وإنما التغليب العرفي اقتضى ذآرها في جملة وظائف أرباب األقالم

من التحدث على جميع الخوانق و الفقراء بدمشق وأعمالها والعادة   : ومنها مشيخة الشيوخ وموضوعها آما في الديار المصرية
وهي آما تقدم في الديار المصرية من األمر  - ه الشميصاتية بدمشق وواليتها ومنها الحسبة أن يكون متوليها شيخ الخانقا

   . بالمعروف والنهي عن المنكر وواليتها عن النائب بتوقيع آريم

وال مجلس لمتوليها بدار العدل آما يجلس محتسب القاهرة بدار العدل في الديار المصرية وإليه والية نواب الحسبة بجميع 
   . عمال دمشقأ

فيولى فيها بتواقيع آريمة حتى إنه ربما آتب عنه التواقيع بخطابة الجامع األموي  - ومنها الخطابات المعدوقة بنظر النائب 
   . وإن آان الغالب أنها ال تولى إال من األبواب الشريفة بتوقيع شريف وقد صارت مضافة لقاضي القضاة الشافعي

   . اختالف حال من يتوالها في الرفعة وغيرها وواليتها عن النائب بتواقيع آريمة غالبًا واهللا أعلموتختلف ب -ومنها التداريس 

وآلها  -الصنف الرابع من الوظائف بدمشق وظائف أرباب الصناعات فمنها رياسة الطب ورياسة الكحالين ورياسة الجرائحية 
   . يع آريم عن النائبعلى نحو ما تقدم في الديار المصرية ووالية آل منها بتوق

   . أما مهتارية البيوت وما في معناها فهناك تختص بالنائب لقيامه مقام السلطان واختصاص البيوت به

الصنف الخامس وظائف زعماء أهل الذمة بها وفيها بطرك النصارى اليعاقبة وبطرك النصارى الملكانية ورئيس اليهود 
لكنه مقيم بمدينة نابلس التي هي مدينتهم المعظمة عندهم وإلى طورها حجهم وله نائب القرايين و الربانيين ورئيس السامرة و

   . مقيم بدمشق

وربما آتب عن السلطان من األبواب الشريفة بتواقيع ومراسيم بالحل على ما تصدر واليته عن النائب وربما آتب به   : قلت
   . عنه ابتداء

   . توافق ترتيب السلطنة في الديار المصرية في بعض األمور وتخالفها في بعضالجملة الثالثة في ترتيب النيابة بها و

وآان عادة النائب بها في المواآب أن يرآب في العسكر من األمراء ومقدمي الحلقة وأجنادها في آل يوم اثنين وخميس 
ها من آالت السالح ونحوها ويخرجون إلى سوق الخيل تحت القلعة فيسيرون خيولهم وتعرض عليهم خيول المناداة وغير

   . وينادى بينهم على العقار من الدور و الضياع وغيرها وال يتعدون سوق الخيل إلى غيره

قبلي   : أما اآلن فإنهم قد رفضوا التسيير بسوق الخيل وصار النائب يخرج بالعسكر إما إلى ميدان ابن أتابك وإما إلى قبة يلبغا
وإما إلى القابون شمالي دمشق على حسب ما يختاره فيسيرون هناك بدًال من تسيرهم  دمشق وإما إلى المزة غربي دمشق

   . بسوق الخيل وال يسيرون بسوق الخيل إال في يوم مهم من حضور رسل من بعض الملوك الغرباء ونحو ذلك

   . ف الملوك الغرباء ونحو ذلك

آبه حتى يأتي باب الحديد من أبواب القلعة ويقف األمراء على فذا فرغوا من التسيير عند ارتفاع النهار عاد النائب في مو
   . ترتيب منازلهم وينادى بينهم على العقار و الدور وغيرها وآذلك الخيول والسالح
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ثم يسير النائب إلى دار النيابة فإذا آان في المواآب سماط تقدم األمراء في خدمته ويترجل مماليكه من سوق الخيل ثم األمراء 
القرب من دار النيابة على ترتيب منازلهم حتى يكون ترجل المقدمين على باب النيابة ويبقى النائب راآبًا وحده حتى على 

ينتهي إلى قاعة عظيمة معدة للجلوس في المواآب بمثابة اإليوان الذي يجلس فيه السلطان بقلعة الجبل بالديار المصرية 
رير األطلس األصفر وعيه سيف نمجاه مسند إلى صدره فيجلس النائب ويصدر بها آرسي من خشب مغشًى بغشاء من الح

بصدر القاعة على مقعد مختص به ال يشارآه أحد في الجلوس عليه وخلفه بشتميخ منصوب وراء ظهره آعادة األمراء ويكون 
ثة أذرع منه مسندًا الكرسي المذآور على نحو ثالثة أذرع منه ويجلس قاضي القضاة الشافعي عن يمين النائب على نحو ثال

ظهره إلى جدار صدر القاعة ويجلس قاضي القضاة الحنفي عن يمينه وقاضي القضاة المالكي عن يمين الحنفي وقاضي 
القضاة الحنبلي عن يمين المالكي وقاضي العسكر الشافعي عن يمين قاضي القضاة الحنبلي وقاضي العسكر الحنفي عن يمين 

اويًا للنائب في صدر القاعة ويجلس آاتب السر من جهة يسار النائب مالصقًا لمقعده الذي هو قاضي العسكر الشافعي صفًا مس
جالس عليه جاعًال يمينه إلى جدار صدر القاعة وظهره إلى جهة الكرسي بانحراف قليل لمواجهة النائب وآتاب الدست 

جهة باب القاعة ويجلس الوزير مقابل آاتب السر من بالمسيرة تحته بالتدريج على حسب القدمة صفًا ممتدًا من آاتب السر إلى 
الجانب اآلخر على سمت يمين قاضي القضاة الحنبلي ويجلس ناظر الجيش تحته وآتاب الدست بالميمنة تحت ناظر الجيش 

تقابلين على الترتيب بالقدمة أيضًا آخذًا من الوزير إلى جهة باب القاعة فيصير آاتب السر و الوزير زمن يسامتهما صفين م
ويجلس أتابك العساآر من األمراء في رأس الميمنة خلف الوزير على بعد وبقية األمراء المقدمين تحته على الترتيب بحسب 
القدمة وأمراء الطبلخاناه بالميمنة تحتهم آذلك حتى يصيروا صفًا آخر آصف الوزير ومن معه ويجلس المقدمون من أمراء 

وتحتهم الطبلخاناه على الترتيب المتقدم صفًا آخر مقابًال لصف الميمنة بحيث يكون أوله الميسرة خلف آاتب السر ومن معه 
   . خارجًا عن يسار الكرسي

ويكون بين النائب ورأس الميمنة نحو خمسة أذرع وبينه وبين رأس الميسرة نحو عشرة أذرع وتقف طائفٌة من أمراء 
مستقيمًا خلف األتابك واألمراء الجلوس في صفه على ترتيب منازلهم العشرات و الخمسات ومقدمي الحلقة بالميمنة صفًا 

ويقف مماليك النائب عن يسار الكرسي صفًا آخذًا من خلف أول مقدمي الميسرة بانحراف فيه إلى خلف وطائفٌة من مقدمي 
ب أمام النائب في آخر صفي الحلقة خلف األمراء الجالسين في الفرجة الواقعة بينهم وبين مماليك النائب ويجلس حاجب الحجا

   . الموقعين الممتدين من آاتب السر والوزير بميلة إلى صف الميمنة ويقف بقية الحجاب خلفه ونقباء الجيش خلفهم

وترفع القصص فيتناولها نقباء الجيش ويوصلونها إلى حاجب الحجاب فيتناولها ويقوم فيوصلها إلى آاتب السر فيفرقها على 
هو بالقراءة فيقرأ ما بيده من القصص ويوقع عليها بما يرسم به النائب ثم يقرأ الذي يليه ثم الذي يليه إلى  الموقعين ويبتدىء

   . آخر صفه

   . فإذا فرغ ذلك الصف من القراءة قرأ الصف الذي في جانب الوزير ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخر الصف

وآاتب السر والوزير وناظر الجيش وسائر أرباب األقالم فينصرفون فإذا  فإذا انتهت القراءة قام القضاة ومن في صفهم
انقضى المجلس وانصرف القضاة ومن معهم مد السماط ويجلس النائب على رأس السماط واألمراء ومقدمو الحلقة على 

آاتب السر وناظر الجيش ترتيب منازلهم فيأآلون ثم يرفع السماط ويتحول النائب إلى طرف اإليوان فيجلس فيه ويجلس قدامه 
وتأتي المحاآمات فيفصلها ويقرأ عليه آاتب السر ما يرفع في ذلك المجلس من القصص ويتكلم مع ناظر الجيش فيما يتعلق 

   . بأمر الجيش واإلقطاعات ثم يقوم من مجلسه ذلك وينصرف آاتب السر وناظر الجيش

   . ا رآوب يوم السبتوتزيد عساآر الشام على غيره  : قال في مسالك األبصار

   . وهو رآوٌب مجرٌد ليس فيه دار عدل وال سماط  : قلت

   . على أنه ربما أهمل حضور دار العدل ومد السماط في يومي االثنين والخميس أيضًا آما في الديار المصرية
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 المقصد الثاني في ترتيب ما هو خارج عن حاضرة دمشق   

غربية   : خارج عن حاضرتها من النيابات و الواليات قد تقدم أن لدمشق أربع صفقات وهو على ضربين الضرب األول ما هو
   . وهي الساحلية

   . وشرقية  . وقبلية وشمالية

   . ففي الصفقة األولى وهي الغربية نيابتان وخمس واليات

   . ء اهللا تعالىفاألولى نيابة غزة أو تقدمة العسكر بها على ما يأتي بيانه إن شا  : فأما النيابتان

   . ومعامالتها بالدنانير وبالدراهم النقرة وصنجتها في الذهب و الفضة آصنجة الديار المصرية

وآان بها فلوس آل ثمانين منها بدرهم ويعبر عن آل أربعة منها بحبة ثم راجت بها الفلوس الجدد في أوائل الدولة الناصرية 
منها بدرهم ورطلها سبعمائة وعشرون درهمًا بالدرهم المصري وأواقيه اثنتا  فرج بن برقوق ولكن آل ستة وثالثين فلسًا

   . عشرة أوقية آل أوقية ستون درهمًا

   . ومكيالتها معتبرة بالغرارة

وآل غرارة من غرائرها ثالثة أرادب بالمصري وقياس قماشها بالذراع المصري وأرضها معتبرة بالفدان اإلسالمي والفدان 
ا تقدم في دمشق وجيوشها مجتمعة من الترك ومن في معناهم ومن العرب و الترآمان وبها من الوظائف النيابة الرومي على م

   . ثم تارة يصرح لنائبها بنيابة السلطنة

وبكل حال فنائبها أو مقدم العسكر بها ال يكون إال مقدم ألف وبها أمراء الطبلخاناه و العشرات والخمسات ومن في معناهم 
من وظائف أرباب السيوف الحجوبية وحاجبها أمير طبلخاناه ووالية المدينة ووالية البر وشد الدواوين والمهمندارية وفيها 

   . ونقابة النقباء وغير ذلك

   . وبها من الوظائف الديوانية آاتب درج وناظر جيش وناظر مال وواليتهم من األبواب السلطانية

يته من قبل قاضي دمشق إذا آانت غزة تقدمة عسكر وإال فهي من األبواب السلطانية ومن الوظائف الدينية قاض شافعي ووال
وقاض حنفي قد استحدث وواليته من األبواب السلطانية وبها المحتسب ووآيل بيت المال ومن في معناهم وآلهم نواب ألرباب 

   . هذه الوظائف بدمشق آما في القاضي الشافعي

   . اء دار عدلوليس بها قضاء عسكر وال إفت

وقد تقدم أنها آانت في الزمن المتقدم واليًة صغيرة وأن النيابة استحدثت فيها في سنة سبع وسبعين  -نيابة القدس  -الثانية 
وسبعمائة ونيابتها إمرة طبلخاناه وقد جرت العادة أن يضاف إليها نظر القدس ومقام الخليل عليه السالم ومعاملتها بالذهب 

وس على ما تقدم في معاملة دمشق ورطلها وآيلها يعتبر بالغرارة وغرارتها وقياس قماشها بذراع وبها من والفضة والفل
الوظائف غير النيابة والية قلعة القدس وواليها جندي وآذلك والية المدينة وآانت توليتها أوًال من جهة نائب السلطنة بدمشق ثم 

لي القلعة ووالية البلد صارتا إلى نائب القدس من حين استقر نيابة وآذلك والية أخبرني بعض أهل المملكة الشامية أن والية وا
   . بلد الخليل عليه السالم

وبها قاض شافعي ومحتسب نائبان عن قاضي دمشق ومحتسبها وآذلك جميع الوظائف بها نيابات عن أرباب الوظائف 
   . بدمشق
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ت في األيام الناصرية محمد بن قالوون من الواليات الصغار بها جندي ثم استقر وآان -والية الرملة  - فاألولى   : وأما الواليات
   . بها في دولة الظاهر برقوق آاشٌف أمير طبلخاناه ثم حدثت مكاتبته عن األبواب السلطانية بعد ذلك

فت إلى الرملة حين استقر بها وقد آانت في األيام الناصرية ابن قالوون واليًة صغيرة بها جندي ثم أضي - والية لٍد  -الثانية 
   . الكاشف المقدم ذآره

   . وآان بها في األيام الناصرية جندي ثم أضيفت إلى آاشف الرملة عند استقراره - والية قاقون  -الثالثة 

   . ائب بهوآان في األيام الناصرية بها جندي ثم أضيفت إلى القدس حين استقر الن - والية بلد الخليل عليه السالم  -الرابعة 

وهي باقية على حالها في االنفراد بالوالية وواليها تارة يكون أمير طبلخاناه وتارة أمير عشرين  -والية نابلس  -الخامسة 
   . وتارة أمير عشرة

   . وأما الصفقة الثانية وهي القبلية فبها نيابتان وثمان واليات

قد يجعل فيها من ينحط عن رتبة السلطنة أو تكون نيابة   : ل في التعريففاألولى منها نيابة قلعة صرخد قا  : فأما النيابتان
معظمة وذآر نحوه في مسالك األبصار وآأنه يشير إلى ما آانت عليه في زمانه فإنه من جملة من آان نائبًا بها العادل آتبغا 

   . بعد خلعه من السلطنة ثم انتقل منها إلى نيابة حماة

   . ة قلعًة لها واٍل خاصواعلم أن بصرخد المذآور

   . وهي من القالع التي يستقل نائب الشأم بالتولية فيها  : قال في التثقيف

وعجلون إن آانت نيابة فإن نائب الشأم يستقل بالتولية   : وقد أشار في التثقيف إلى أنها نيابة حيث قال - نيابة عجلون  -الثانية 
   . ب الشريفةفيها ولم تجر له عادة بمكاتبة من األبوا

   . وواليها جندي تارة وتارة إمرة عشرة - والية بانياس  -الثانية   : وأما الواليات

   . وآانت والية صغيرة وبها جندي ثم أضيفت إلى بانياس -ووالية قلعة الصبيبة  -الثالثة 

   . ية مفردة وواليها جنديوآانت في األيام الناصرية مضافة إلى بانياس وهي اآلن وال -والية الشعرا  -الرابعة 

وبها مقر والية الحاآم على جميع الصفقة ثم الحاآم على جميع الصفقة تارة   : قال في التعريف -والية أذرعات  -الخامسة 
   . يكون طبلخاناه وتكون واليته عن نائب الشأم وتارة يكون مقدم ألف فتكون واليته من األبواب السلطانية

   . ت دمشق أنه إن آان مقدم ألف سمي آاشف الكشاف وإن آان طبلخاناه سمي والي الوالة وهو الغالبأخبرني بعض آتاب دس

   . من البلقاء -والية حسبان والصلت  -السادسة 

   . أخبرني القاضي ناصر الدين بن أبي الطيب آاتب السر بدمشق أنهما إن جمعا لواٍل آان جنديًا

   . جندي أيضًا وواليها -والية بصرى  -السابعة 

   . الصفقة الثانية الشمالية
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فأما النيابة فنيابة بعلبك وقد آانت في األيام الناصرية محمد بن قالوون إمرة عشرة ثم   : وفيها نيابة واحدة وثالث واليات
   . نيةصارت اآلن إمرة طبلخاناه وبكل حال فنائب الشأم هو الذي يستقل بواليتها وربما وليت من األبواب السلطا

   . ولها والية خاصة يعني غير والية المدينة وقد آانت في الدولة األيوبية مفردة في الغالب بملك بمفردها  : قال في التعريف

وهاتان الواليتان اآلن منفصلتان عن بعلبك وهما   : قال في التعريف -منها والية البقاع البعلبكي  - فاألولى   : وأما الواليات
ال واحد جليل مفرد بذاته وهما على ما ذآره من جمعهما لوال واحد إلى اآلن إال انه تارة يليهما مقدم حلقة وتارة مجموعتان لو

   . جندي

   . وواليتها اآلن إمرة طبلخاناه -والية بيروت  - الثانية 

اننا تارة يليها أمير طبلخاناه وتارة وهي والية جليلة وهي على ما ذآره إلى زم  : قال في مسالك األبصار -والية صيدا  -الثالثة 
   . أمير عشرة

   . الصفقة الرابعة الشرقية

   . وبها ثالث نيابات وأربع واليات

   . وهي نيابة جليلة وقد آانت في األيام الناصرية فما بعدها تقدمة ألف -نيابة حمص  - فاألولى   : فأما النيابات

   . عد ذلكثم استقرت طبلخاناه ب  : قال في التثقيف

   . ونائب قلعتها من المماليك السلطانية  : قال

وقد تقدم أنها آانت أوًال من مضافات أطرابلس في  -نيابة مصياف  - وقد تقدم أن الذآر في الزمن القديم آان لها دون الثانية 
   . جملة قالع الدعوة ثم أضيفت بعد ذلك إلى دمشق واستمرت على ذلك إلى اآلن

رة تكون إمرة طبلخاناه وتارة تكون إمرة عشرة وبكل حال فتوليتها من األبواب السلطانية ونائبها ال يكتب له إال في ونيابتها تا
   . المهمات دون خالص الحقوق أيضًا

  : ريفوالغالب في نيابتها أن تكون تقدمة ألف وأشار في التثقيف إلى أنها قد تكون طبلخاناه قال في التع - والية صيدا  -الثالثة 
   . وبقلعتها بحرية وخيالة وآشافة وطوائف من المستخدمين

الضرب الثاني من الخارج عن حاضرة دمشق العربان واإلمرة بها في بطون من العرب البطن األولى آل ربيعة من طيىء 
توفى مع ذآر من آهالن من القحطانية وهم بنو ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن جراح وقد تقدم نسبه مس

   . االختالف فيه في الكالم على ما يحتاج إليه الكاتب في المقالة األولى

خلفاء مصر لبني جراح آان آبيرهم مفرج بن دغفل بن جراح وآان   : وآانت الرياسة عليهم في زمن الفاطميين  : قال في العبر
   . من إقطاعه الرملة

   . ن بعده فعظم أمره وعال صيته وهو الذي مدحه الرياشي الشاعر في شعرهومن ولده حسان وعلي ومحمود وحرار وولي حسا

وآان مبدأ ربيعة أنه نشأ في أيام األتابك زنكي صاحب الموصل وآان أمير عرب الشام أيام طغتكين السلجوقي   : قال الحمداني
   . ذآرهصاحب دمشق ووفد على السلطان نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشأم فأآرمه وشاد 

   . وآان له أربعة أوالد وهم فضل ومرا وثابت ودغفٌل ووقع في آالم المسبحي أنه آان له ولد اسمه بدر  : قال
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وفي آل ربيعة جماعة آثيرة أعياٌن لهم مكانة وأبهة أول من رأيت منهم ماتع بن حديثة وغنام بن الطاهر على   : قال الحمداني
   . دل أبي بكر بن أيوبأيام الملك الكامل محمد بن العا

ثم حضر بعد ذلك منهم إلى األبواب السلطانية في دولة المعز أيبك وإلى أيام المنصور قالوون زامل بن علي بن حديثة   : قال
وأخوه أبو بكر بن علي وأحمد بن حجي وأوالده وإخوته وعيسى بن مهنا وأوالده وأخوه وآلهم رؤساء أآابر وسادات العرب 

   . م عند ال سالطين حرمة آبيرة وصيٌت عظيم إلى رونق في بيوتهم ومنازلهمووجوهها وله

إال أنهم مع بعد صيتهم قليٌل عددهم قال في مسالك   : القيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري ثم قال  : من تلق منهم تقل
الكرام قليل وما ضرنا أنا قليٌل وجارنا عزيٌز وجار األآثرين ذليل  إن  : تعيرنا أنا قليٌل عديدنا فقلت لها  : لكنهم آما قيل  : األبصار

   . ولم يزل لهم عند الملوك المكانة العلية والدرجة الرفيعة يحلونهم فوق آيوان وينوعون لهم أجناس اإلحسان

ما وصل إليه من عيًن وقماش وقد فرج بن حية على المعز أيبك فأنزله بدار الضيافة وأقام أيامًا فكان مقدار   : قال الحمداني
   . ستًة وثالثين ألف دينار -وإقامة له ولمن معه 

واجتمع أيام الظاهر بيبرس جماعٌة من آل ربيعة وغيرهم فحصل لهم من الضيافة خاصًة في المدة اليسيرة أآثر من هذا   : قال
   . ب خاصًة إال اهللا تعالىالمقدار وما يعلم ما صرف على يدي من بيوت األموال والخزائن والغالل للعر

واعلم أن آل ربيعة قد انقسموا إلى ثالثة أفخاذ هم المشهورون منهم ومن عداهم أتباٌع لهم وداخلون في عددهم ولكل من الثالثة 
   . أمير مختص به

   . وهو فضل بن ربيعة المقدم ذآره وهم رأس الكل وأعالهم درجًة وأرفعهم مكانًة -آل فضل  - الفخذ األول 

وديارهم من حمص إلى قلعة جعبٍر إلى الرحبة آخذين على شقي الفرات وأطراف العراق حتى ينتهي   : قال في مسالك األبصار
ولها منهٌل على آل ماٍء وعلى آل دمنٍة   : حدهم بشرق إلى الوشم آخذين يسارًا إلى البصرة ولهم مياه آثيرة ومناهل مورودة

أن آل فضل تشعبوا شعبًا آثيرة منهم آل   : نقًال عن محمود بن عرام من بني ثابت ابن ربيعة آثار وقد ذآر في مسالك األبصار
   . عيسى وآل فرج وآل سميط وآل مسلم وآل علي

وأما من ينضاف إليهم ويدخل فيهم فرعب والحريث وبنو آلب وبعض بني آالب وآل بشار وخالد حمص وطائفة من   : قال
   . بر وخالد الحجاز وبنو عقيل من آدر وبنو رميم وبنو حي وقران والسراجونسنبس وسعيدة وطائفة من بر

ويأتيهم من البرية من عربه غالب وآل أجود والبطنين وساعدة ومن بني خالد آل جناح والصبيات من مياس والحبور والدغم 
مر إلى غير هؤالء ممن يخالفهم في والقرسة وآل منيحة وآل بيوت والعامرة والعلجات من خالد وآل يزيد من عابد والدوا

   . بعض األحيان

   .  " على أني ال أعلم في وقتنا من ال يؤثر صحبتهم ويظهر محبتهم   "   : قال المقر الشهابي بن فضل اهللا

   . وسيأتي ذآر قبائل أآثر هذه العربان التي تنضاف إليهم في مواضعها إن شاء اهللا تعالى

بيت مهنا بن عيسى وبيت فضل بن عيسى وبيت   : وأسعد بيت في وقتنا آل عيسى وقد صاروا بيوتًا  : قال في مسالك األبصار
   . حارث بن عيسى وأوالد محمد بن عيسى وأوالد حديثة بن عيسى وآل هبة بن عيسى

   . ربوهؤالء آل عيسى في وقتنا هم ملوك البر فيما بعد واقترب وسادات الناس وال تصلح إال عليهم الع  : قال

وأما اإلمرة عليهم فقد جرت العادة أن يكون لهمأمير آبير منهم يولى من األبواب السلطانية ويكتب له تقليٌد شريف بذلك ويلبس 
تشريفًا أطلس أسوة النواب إن آان حاضرًا أو يجهز إليه إن آان غائبًا ويكون لكل طائفة منهم آبيٌر قائم مقام أمير عليهم 

   . ات من األبواب الشريفة إال أنه ال يكتب له تقليٌد وال مرسوموتصدر إليه المكاتب
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أخي   : ولم يصرح ألحد منهم بإمرة على العرب بتقليد من السلطان إال من أيام العادل أبي بكر  : قال في مسالك األبصار
ذآره قاضي القضاة ولي السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب أمر منهم حديثة يعني ابن عقبة بن فضل بن ربيعة والذي 

الدين بن خلدون في تاريخه أن اإلمرة عليهم في أيام العادل أبي بكر بن أيوب آانت لعيسى بن محمد بن ربيعة ثم آان بعده 
ماتع ابن حديثة بن عقبة بن فضل وتوفي سنة ثالثين وستمائة وولي عليهم بعده ابنه مهنا وحضر مع المظفر قطز قتال هوالآو 

وانتزع سليمة من المنصور ابن المظفر صاحب حماة وأقطعها له ثم ولى الظاهر بيبرس عند مسيره إلى دمشق ملك التتار 
لتشييع الخليفة المستعصم إلى بغداد عيسى بن مهنا بن ماتع ووفر له اإلقطاعات على حفظ السابلة وبقي حتى توفي سنة أربع 

نا بن عيسى ثم سافر األشرف خليل بن قالوون إلى الشام فوفد عليه وثمانين وستمائة فولى المنصور قالوون مكانه ابنه مه
مهنا بن عيسى في جماعة من قومه فقبض عليهم وبعث بهم إلى قلعة الجبل بمصر فاعتقلوا بها وبقوا في السجن حتى أفرج 

في أيام الناصر بن قالوون عنهم العادل آتبغا عند جلوسه على التخت سنة أربع وتسعين وستمائة ورجع إلى إمارته ثم آان له 
نصرٌة واستقامة تارة وتارة وميٌل إلى التتر بالعراق ولم يحضر شيئًا من وقائع غازان ووفد أخوه فضل بن عيسى على 

السلطان الملك الناصر سنة اثنتي عشرة وسبعمائة فواله مكانه وبقي مهنا مشردًا ثم لحق سنة ست عشرة بخدابندا ملك التتار 
مه وأقطعه بالعراق وهلك خدابندا في تلك السنة فرجع مهنا إلى الشأم وبعث ابنيه محمدًا وموسى وأخاه محمد بن بالعراق فأآر

عيسى إلى الملك الناصر فأآرمهم وأحسن إليهم ورد مهنا إلى إمارته وإقطاعه ثم رجع إلى مواالة التتر فطرد السلطان الملك 
هم آل علي وولى منهم على أحياء العرب محمد بن أبي بكر بن علي وصرف الناصر آل فضٍل بأجمعهم من الشأم وجعل مكان

   . إقطاع مهنا وأوالده إليه وإلى أوالده وأقام الحاسب على ذلك مدة

ثم وفد مهنا على السلطان الملك الناصر صحبة األفضل بن المؤيد صاحب حماة فرضي عنه السلطان وأعاد إمرته إليه ورجع 
أربع وثالثين وسبعمائة وولي مكانه أخوه سليمان فبقي حتى توفي سنة أربع وأربعين وسبعمائة عقب إلى أهله فتوفي سنة 

موت الملك الناصر وولي مكانه أخوه سيف بن فضل فبقي حتى عزله السلطان الملك الكامل شعبان بن قالوون سنة ست 
وأربعين وسبعمائة في سلطنة الناصر حسن بن وأربعين وولى مكانه أحمد بن مهنا بن عيسى فبقي حتى توفي في سنة سبع 

محمد بن قالوون المرة األولى وولي مكانه أخوه فياض فبقي حتى مات سنة ستين وسبعمائة وولي مكانه أخوه جبار من جهة 
ه الناصر حسن في سلطنته الثانية ثم حصلت منه نفرة في سنة خمس وستين وسبعمائة وأقام على ذلك سنتين إلى أن تكلم بسبب

مع السلطان نائب حماة يومئذ فأعيد إلى إمارته ثم حصل منه نفرة ثانية سنة سبعين في الدولة األشرفية شعبان بن حسين فولى 
مكانه ابن عمه زامل بن موسى بن عيسى فكانت بينهم حروٌب قتل في بعضها قشتمر المنصوري نائب حلب فصرفه األشرف 

سى ثم بعث معيقل في سنة إحدى وسبعين يستأمن لجبار المتقدم ذآره من السلطان وولى مكانه ابن عمه معيقل بن فضل بن عي
الملك األشرف فأمنه ووفد جبار على السلطان في سنة خمس وسبعين فرضي عنه وأعاده إلى إمرته فبقي حتى توفي سنة سبع 

ن فضل بن عيسى وزامل بن موسى وسبعين فولي مكانه أخوه قنارة وبقي حتى مات سنة إحدى وثمانين فولي مكانه معيقل ب
بن عيسى المتقدم ذآرهما شريكين في اإلمارة ثم عزال في سنتهما وولي مكانهما محمد بن جبار بن مهنا وهو نعبر ثم وقعت 

منه نفرة في الدولة الظاهرية برقوق فولى مكانه بعض آل زامل ثم أعيد نعير المذآور إلى إمرته وهو باق على ذلك إلى اآلن 
   . حمد بن جبار بن مهنا بن عيسى بن مهنا ابن ماتع بن حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعةوهو م

وقد ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في مسالك األبصار أمراء آل فضل في زمانه فذآر أن أمير آل عيسى وسائر آل فضٍل 
   . يسى قناة بن حارثأحمد بن مهنا وأمير بيت فضل ابن عيسى سيف بن فضل وأمير بيت حارث بن ع

  : أنهم صاروا بيتين  : أما أوالد محمد بن عيسى وأوالد حديثة بن وذآر القاضي تقي الدين بن ناظر الجيش في التثقيف  : ثم قال
   . وهما بيت مهنا بن عيسى وفضل بن عيسى

هو نعير قيل اإلمرة وعواد بن وذآر من أآابرهم عساف بن مهنا وأخاه عنقا وزامل بن موسى بن مهنا ومحمد بن جبار و
آان   : سليمان بن مهنا وعلي بن سليمان بن مهنا وأما بنو فضل بن عيسى فذآر منهم فضل بن عيسى ومعيقل بن فضل وقال

   . قبلهما سيف وأبو بكر

   . وممن لم يكاتب أوالد فياض وبقية أوالد جبار ورقيبة بن عمر بن موسى ونحوهم  : ثم قال

   . نسبة إلى مرا بن ربيعة وهو أخو فضل المتقدم ذآره - من آل ربيعة آل مرا  - الفخذ الثاني

   . ومنازلهم حوران  : قال في التعريف
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ديارهم من بالد الجيدور والجوالن إلى الزرقاء والضليل إلى بصرى ومشرقًا إلى الحرة المعروفة   : وقال في مسالك األبصار
إلى شعباء إلى نيران مزيد إلى الهضب المعروف بهضب الراقي وربما طاب لهم البر بحرة آشت قريبًا من مكة المعظمة 

وامتد بهم المرعى أوان خصب الشتاء فتوسعوا في األرض وأطالوا عدد األيام والليالي حتى تعود مكة المعظمة وراء 
   . ظهورهم ويكاد سهيٌل يصير شامهم ويصيرون مستقبلين بوجوههم الشام

   . را أيضًا شعبًا آثيرة وهم آل أحمد بن حجي وفيهم اإلمرة وآل مسخر وآل نمي وآل بقرة وآل شماءوقد تشعب آل م

وهم   : وممن ينضاف إليهم ويدخل في غمرة أمرائهم حارثة والحاص والٌم وسعيدة ومدلٌج وقرير وبنو صخر وزبيد حوران
طفير والمفارجة وآل سلطان وآل غزي وآل برجس  ويأتيهم من عرب البرية آل  : زبيد صرخد وبنو غني وبنو عز قال

   . والخرسان وآل المغيرة وآل أبي فضيل والزراق وبنو حسين الشرفاء ومطين وخثعم وعدوان وعنزة

ال يعد معهم عنترة العبسي وال عرابة  قال :  وآل مرا أبطال مناجيد ورجال صناديد وأقيال قل  "  آونوا حجارًة أو حديدًا  " 
   . األوسي إال أن الحظ لحظ بني عمهم مما لحظهم ولم تزل بينهم نوب الحرب ولهم في أآثرها الغلب

آنت في نوبة حمص في واقعة التتار جالسًا على سطح باب   : قال الشيخ شهاب الدين أبو الثناء محمود الحلبي رحمه اهللا
دمشق إذا أقبل آل مرا زهاء أربعة آالف فارس شاآين في السالح على الخيل المسومة والجياد المطهمة اإلصطبل السلطاني ب

وعليهم الكزغندات الحمر األطلس المعدني والديباج الرومي وعلى رؤوسهم البيض مقلدين بالسيوف وبأيديهم الرماح آأنهم 
تراقص المهارى وبأيديهم الجنائب التي إليها عيون الملوك صقور على صقور وأمامهم العبيد تميل على الرآائب ويرقصون ب

وآنا   : صورا ووراءهم الظعائن والحمول ومعهم مغنية لهم تعرف بالحضرمية طائرة السمعة سافرة من الهودج وهي تغني
تكسرا سقيناهم آأسًا حسبنا آل بيضاء شحمًة ليالي القينا جذامًا وحميرا فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن 

سقونا بمثله ولكنهم آانوا على الموت أصبرا وآان األمر آذلك فإن الكسرة أوًال آانت على المسلمين ثم آانت على المسلمين ثم 
   . آانت لهم الكرة على التتار فسبحان منطق األلسنة ومصرف األقدار

قدم ذآرهم ينتسبون إلى علي بن حديثة بن عقبة بن فضل بن وهم فرقة من آل فضل الم -الفخذ الثالث من آل ربيعة آل علي 
   . ربيعة

وديارهم مرج دمشق وغوطتها بين إخوتهم آل فضل وبني عمهم آل مرا ومنتهاهم إلى الحوف   : قال في مسالك األبصار
   . والجبابنة إلى السكة إلى البرادع

   . ة إلى عيسى بن مهنا وبقي جار الفرات في تالبيب التتاروإنما نزلوا غوطة دمشق حيث صارت اإلمر  : قال في التعريف

   . وهم أهل بيت عظيم الشأن مشهور السادات إلى أموال جمة ونعم ضخمة ومكانة في الدول علية  : قال في مسالك األبصار

أبي بكر بن علي بن  وأما اإلمرة عليهم فقد ذآر في مسالك األبصار أنه آان أميرهم في زمانه رملة بن جماز بن محمد بن
   . حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة

   . وقد آان جده أميرًا ثم أبوه  : ثم قال

   . قلد الملك األشرف خليل بن قالوون جده محمد بن أبي بكر إمرة آل فضل حين أمسك مهنا بن عيسى

   . ثم تقلدها من الملك الناصر أخيه أيضًا حين طرد مهنا وسائر إخوته و أهله

ولما أمر رملة آان حدث السن فحسده أعمامه بنو محمد بن أبي بكر وقدموا على السلطان بتقادمهم وتراموا على األمراء   : قال
وخواص السلطان وذوي الوظائف فلم يحضرهم السلطان إلى عنده وال أدنى أحدًا منهم فرجعوا بعد معاينة الحين بخفي حنين 

وينصبون له الحبائل واهللا تعالى يقيه سيئات ما مكروا حتى صار سيد قومه وفرقد دهره  ثم لم يزالوا يتربصون به الدوائر
   . والمسود في عشيرته المبيض لوجوه األيام بسيرته
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   . وله إخوة ميامين آبرا هم أمراء آل فضل وآل مرا

في الدولة الظاهرية برقوق آان عيسى بن أن األمير عليهم في زمانه   : وقد ذآر القاضي تقي الدين بن ناظر الجيش في التثقيف
   . زيد بن جماز

وسمه ثعلبة وجرم اسم أمه وقد تقدم ذآر نسبه في الكالم   : البطن الثانية جرم بفتح الجيم وسكون الراء المهملة قال الحمداني
   . على ما يحتاج إليه الكاتب في المقالة األولى

   . الداروم مما يلي الساحل إلى الجبل وبلد الخليل عليه السالموهم ببالد غزة و  : قال في مسالك األبصار

   . وجرٌم المذآورة شمجان وقمران وجيان  : قال الحمداني

   . والمشهور منهم اآلن جذيمة ويقال إن لهم نسبًا في قريش وزعم بعضهم أنها إلى مخزوم  : قال

   . لؤي بن غالب بن فهر بل من جذيمة بن مالك بن حنبل بن عامر بن  : وقال آخرون

وجذيمة هذه هم آل عوسجة وآل أحمد وآل محمود وآلهم في إمارة شاور بن سنان ثم في بنيه وآان لسنان المذآور   : ثم قال
   . وهما غانم وخضر  : أخوان فيهما سودٌد

   . ومن جذيمة جابع الرايديين

تلطت بها ومن جذيمة أيضًا شبل ورضيعة جرم ونيفور والقذرة وبنو أسلم ويقال إن أسلم من جذام ال من جذيمة ولكنها اخ
واألحامدة والرفثة وآور جرم وموقع وآان آبيرهم مالك الموقعي وآان مقدمًا عند السلطان صالح الدين بن أيوب وأخيه 

و تمام وبنو جميل العادل ومنهم بنو غور ويقال إنهم من جرم بن جرمز من سنبس ومن هؤالء العاجلة والضمان والعبادلة وبن
   . ومن بني جميل بنو مقدام ومن بني غور آل نادر ومن بني غوث بنو بها وبنو خولة وبنو هرماس وينو عيسى وبنو سهيل

   . وأرضهم الداروم وآانوا سفراء بين الملوك وجاورهم قوم من زبيد يعرفون ببني فهيد ثم اختلطوا بهم

   . ؤهم ومن جاورهم والذ بهمفهذه جرم الشام وحلفا  : قال الحمداني

وأما الغمرة عليهم فقد ذآر في التعريف أن اإلمرة على عرب غزة في زمانه آانت لفضل بن حجي وعرب غزة هم جرٌم 
   . المذآورون والمعروف أن جرمًا يكون لهم مقدم ال أمير

انه في الدولة الظاهرية برقوق آان علي وعليه جرى القاضي تقي الدين بن ناظر الجيش في التثقيف وذآر أن مقدمهم في زم
   . بن فضل

   . وديارهم مما يلي مصر إلى الخروبة  : البطن الثالثة ثعلبة من طيىء أيضًا قال في مسالك األبصار

وقد تقدم في سياقة الكالم على جرم أن ثعلبة هذه من بقايا ثعلبة المنتقلين إلى مصر وتقدم في الكالم على عرب الديار 
وهما   : رية أن ثعلبة الذين ينسبون إليه ثعلبة بن سالمان وأن سالمان بطن من بطون طييء وأن ثعلبة المذآورين بطنانالمص

درما وزريق ابنا عوف بن ثعلبة وقيل ابنا عوف بن ثعلبة وقيل ابنا ثعلبة لصلبه وأن اسم درما عمرو ودرما اسم أمه فغلب 
   . والصبيحيينعليه وأن من درما الجواهرة والحنابلة 

وثعلبة الشام من درما آل غياث الجواهرة ومن الحنابلة ومن بني وهم من الصبيحيين ومن أحالفهم فرقٌة من   : قال الحمداني
النعيميين ومن العار والجمان وتقدم في الكالم على ثعلبة مصر أيضًا أن بكل من ثعلبة مصر والشام قومًا من خندف وقيس 

   . ومراد ويمن
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   . ولم يكن في التعريف وال التثقيف لثعلبة المذآورين ذآر لعدم من يكاتب منهم إذ لم يكونوا في معنى من تقدم  : قلت

البطن الرابعة بنو مهدي بفتح الميم وسكون الهاء والدال المهملة قد تقدم في الكالم على عرب الديار المصرية أنهم أخو لخم 
ن العرب العاربة إما من عمرو بن سبٍإ من القحطانية آما يقتضيه آالم مسالك األبصار وهو جذام بن عدي بن عمرو بن سبٍإ م

   . وإما من عذرة من قضاعة من حمير بن سبٍإ من القحطانية أيضًا آما صرح به في التعريف

   . ومنازلهم البلقاء  : قال في التعريف

   . لصوان إلى علم أعفرمنازلهم البلقاء إلى باير إلى ا  : وقال في مسالك األبصار

ومن بني مهدي المشاطبة الذين منهم أوالد عسكر والعناترة والنترات واليعاقبة والمطارنة والعفير والرويم   : قال الحمداني
والقطاربة وأوالد الطائية وبنو دوس وآل يسار والمخابرة والسماعة والعجارمة من بني طريف وبنو خالد والسلمان والقرانسية 

راالت والحماالت والمساهرة والمغاورة وبنو عطا وبنو مياد وآل شبل وآل رويم وهم غير الرويم المتقدم ذآرهم والد
   . والمحارقة وبنو عياض ومنهم طائفة حول الكرك يأتي ذآرهم في الكالم على عرب الكرك

   . ويجاورهم بالبلقاء طائفة من حارثة ولهم نسب بقرى بني عقبة  : قال الحمداني

   . وأما اإلمرة عليهم فقد ذآر في التعريف أن إمرتهم مقسومة في أربعة منهم لكل واحد منهم الربع ولم يسم أمراء زمانه منهم

   . وذآر في التثقيف مثل ذلك وسمى أمراءهم في زمانه

فوظ العنبسي ومحمد ابن وهم بر بن ذئب بن محفوظ العنبسي وسعيد بن بحري بن حسن العنبسي وزامل بن عبيد بن مح  : فقال
   . عباس بن قاسم بن راشد العسري

   . وهم فرق شتى  : البطن الخامسة زبيٌد بضم الزاي قال في مسالك األبصار

   . وذآر من بالشام وغيره ولم يتعرض انسبهم في أي أحياء العرب

   . وذآر الجوهري أن زبيدًا اسم قبيلة ولم يزد على ذلك

آتب التاريخ عد زبيٍد من بطون سعد العشيرة من مذحج بن آهالن بن سبٍإ من العرب العاربة وهم عرب والموجود في   : قلت
   . اليمن على ما تقدم ذآره

   . وقد ذآر في مسالك األبصار أن بالشام منهم فرقًة بصرخد وفرقًة بغوطة دمشق

   . وذآر في التعريف منهم زبيد المرج وزبيد حوران وزبيد األحالف

   . آر مثله في التثقيفوذ

زبيد المرج وزبيد الغوطة وزبيد صرخد وزبيد   : ومقتضى الجمع بين آالمه في المسالك والتعريف أن تكون زبيٌد خمس فرق
حوران وزبيد األحالف وليس آذلك بل زبيد الغوطة وزبيد المرج واحدة فإن المراد غوطة دمشق ومرجها وهما متصالن 

قة الواحدة وزبيد صرخد هي زبيد حوران آما صرح به في موضع آخر من مسالك األبصار إذ صرخد والنازلون فيهما آالفر
   . من جملة بالد حوران

   . أما زبيد األحالف فديارهم بالقرب من الرحبة بجوار آل فضل
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   . والذين بصرخد منهم آل مياس وآل صيفي وآل برة وآل محسن وآل جحش وآل رجاء  : قال الحمداني

الذين بالمرج والغوطة آل رجاء وآل بدال والدوس والحريث وهم في عداد آل ربيعة المتقدم ذآرهم وذآر معهم المشارقة و
   . جيرانهم

وإمرة زبيد هؤالء في نوفل وليس للمشارقة إمرة ولكن لهم شيوخ منهم وأمر الفريقين إلى نواب الشأم ليس ألحد من   : ثم قال
وديارهم متصلة في المرج والغوطة إلى أم أوعال إلى وأما العرب المستعربة وهم بنو إسماعيل بن أمراء العرب عليهم إمرة 

إبراهيم عليه السالم على ما تقدم بيانه في الكالم على عرب الديار المصرية فالمشهور بأعمال دمشق منهم قبيلة واحدة وهم 
   . بنو خالد عرب حمص

ى خالد بن الوليد رضي اهللا عنه وقد أجمع أهل العلم بالنسب على انقراض عقبه قال في وهم يدعون النسب إل  : قال الحمداني
   . ولعلهم من ذوي قرابته من مخزوم وآفاهم ذلك فخارًا أن يكونوا من قريش  : مسالك األبصار

   . إعادته هناوقد تقدم ذآر نسب مخزوم من قريش في الكالم على بني خالد في جملة عرب الديار المصرية فأغنى عن 

ومن جملة من عده في التعريف من عرب الشام غزية ولم يتحرر لي هل هي من العرب العاربة أو العرب المستعربة   : قلت
   . فلذلك ذآرتها بمفردها

الشأم  وقد ذآر الحمداني أنهم متفرقون في الشأم والحجاز وبغداد وفيما بين العراق والحجاز ولم يذآر واحد منهما منازلهم من
وهم بطون وأفخاذ ولهم مشايخ منهم من وفد على السالطين في   : بل ذآر الحمداني منازلهم بالبرية والعراق خاصًة وقال

زماننا وأشار في التعريف إلى أن الغالب عليهم عدم الطاعة ومنهم أحالف آلل فضل قد تقدم ذآرهم وهم غالٌب وآل أجود 
   . ها ومياهها من البرية في جملة عرب الحجازوالبطنين وسأذآرها ببطونها ومنازل

النيابة الثانية من نيابات السلطنة بالممالك الشامية وفيها جملتان الجملة األولى في ذآر أحوالها في المعامالت ونحوها أما 
فلوس الجدد فيها إلى األثمان المتعامل بها من الدنانير و الدراهم و الصنجة فعلى ما تقدم في دمشق من غير فرق و لم ترج ال

اآلن وإنما يتعامل فيها بالفلوس القديمة و رطلها سبعمائة و عشرون درهمًا و أواقية اثنتا عشرة أوقية آل أوقية ستون درهمًا 
وفي أعمالها ربما زاد الرطل على ذلك و تعتبر مكيالها بالمكوك في حاضرتها و سائر أعمالها والمكوك المعتبر في حاضرتها 

   . ات بالكيل المصري وأما في نواحيها وبالدها فيختلف اختالفًا متباينًا في الزيادة والنقصسبع ويب

والمعتدل منها أن يكون آل مكوآين ونصٍف غرارًة وما بين ذلك آل ذلك تقريبًا ويقاس القماش بها   : قال في مسالك األبصار
راريط وتعتبر أرض دورها بذراع العمل آما في الديار بذراٍع يزيد على ذراع القماش المصري سدس ذراع وهو أربعة ق

المصرية وأرض زراعتها بالفدان اإلسالمي والفدان الرومي آما في دمشق وخراج أرض الزراعة بها آما في دمشق 
   . وأسعارها على نحو سعر دمشق إال أن الفواآه فإنها في دمشق أرخص لكثرتها بها

وهي على ضربين الضرب األول ترتيب حاضرتها أما جيوشها فعلى ما تقدم في دمشق من الجملة الثانية في ترتيب مملكتها 
اشتمال عسكرها على الترك والجرآس والروم والروس وغير ذلك من األجناس المشابهة للترك وانقسامها إلى األمراء 

د الحلقة و مقدومها و إقطاعاتها المقدمين والطبلخانات والعشرات ومن في معناهم من العشرينات و الخمسات و آذلك أجنا
على نحو ما تقدم في دمشق في المقدار و ربما زاد إقطاع الحلقة بها على إقطاع الحلقة بالديار المصرية بخالف إقطاعات 

   . األمراء بها فإنها ال تساوي إقطاعات األمراء بالديار المصرية

   . وأما وظائفها فعلى أربعة أصناف

السيوف وهي عدة وظائف منها نيابة السلطنة وهي نيابة جليلة في الرتبة الثانية من نيابة دمشق ويعبر الصنف األول أرباب 
عنها في ديوان اإلنشاء باألبواب الشريفة بنائب السلطنة الشريفة وال يقال فيه آافل السلطنة آما يقال لنائب دمشق ويكتب عن 

ها وآذلك يكتب عنه المربعات الجيشية بالديار المصرية والمناشير اإلقطاعية نائبها التواقيع الكريمة بأآثر وظائف حلب وأعمال
على حكمها آما تقدم في دمشق وآذلك يكتب على آل ما يتعلق بنيابته من المناشير والتواقيع والمراسيم الشريفة باالعتماد 
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من جانب الفرات الغربي يتصيد فيها ويزيد على نائب دمشق بسرحتين يسرحهما للصيد األولى منها يسرحها في بالد حلب 
الغزالن يقيم فيها نحو عشرة أيام والثانية وهي العظمى يعبر فيها الفرات إلى بر الجزيرة شرقي الفرات وينتقل في نواحيها 

   . مما هو داخل في مملكة الديار المصرية وما حولها يتصيد فيها الغزالن وغيرها من سائر الوحوش ويقيم بها نحو شهر

ومنها نيابة القلعة بحلب وهي نيابة منفردة عن نيابة السلطنة بها وليس لنائب السلطنة على القلعة وال على نائبها حكم آما تقدم 
في قلعة دمشق وعادة نائبها أن يكون أمير طبلخاناه وتوليتها من األبواب السلطانية بمرسوم شريف وفيها من األجناد البحرية 

أربعين نفسًا مقيمون بها ال يظعنون عنها بسفر وال غيره يجلس منهم في آل نوبة عدة في المعدين لحراستها نحو   

الباب الثاني منها من حين فتح الباب في أول النهار وإلى حين قفله في آخر النهار وبها الحرس في الليل وضرب الطبلة على 
   . مضي آل أربع درج آما تقدم في قلعة دمشق

   . ادة أن يكون بها أربعة حجابومنها الحجوبية والع

وهو حاجب الحجاب ويعبر عنه في ديوان اإلنشاء باألبواب الشريفة في المكاتبات وغيرها بأمير حاجب   : أحدهم مقدم ألف
بحلب آحاجب الحجاب بدمشق وهو ثاني نائب السلطنة في الرتبة وال يدخل أحد دار النيابة راآبًا غير النائب وغيره وهو 

غيبة إذا خرج نائب السلطنة في مهم أو متصيد أو غير ذلك وإليه ترد المراسيم السلطانية بقبض نائب السلطنة إذا أراد نائب ال
السلطان القبض عليه ويكون هو المتصدي لحال البلد إلى أن يقام لها نائٌب والثالثة الباقون إما ثالث طبلخانات أو طبلخانتان 

ية حاجب الحجاب والحاجب الثاني من األبواب الشريفة السلطانية بغير تقليد وال مرسوم وعشرة وأما ما في معنى ذلك ووال
ومن عداهما واليته عن نائب حلب وفيها اثنان واحد بالميمنة وواحد بالميسرة فالذي في الميمنة في الغالب يكون أمير عشرة 

   . ما عن النائب آل منهما بتوقيع آريموربما آان أمير خمسة والذي بالميسرة جندي من أجناد الحلقة وواليته

ومنها شد األوقاف وهي بها رتبٌة جليلة أعلى من شد األوقاف بدمشق وعادتها تقدمة ألف أو طبلخاناه تولى من األبواب 
   . الشريفة بتوقيع شريف آذا أخبرني بعض أهلها ومتوليها يتحدث على سائر أوقاف المملكة الحلبية

فأحدهما تارة يكون أمير طبلخاناه وتارة   : موضوعها على ما تقدم في الديار المصرية ودمشق وبها اثنانومنها المهمندارية و
   . يكون أمير عشرة واآلخر جندي حلقة ووالية آل منهما بكل حال عن النائب بتوقيع آريم

ربما وليها جندي وواليتها عن ومنها شد الدواوين وموضوعها آما تقدم في الديار المصرية ودمشق وعادته إمرة عشرة و
   . النائب بتوقيع آريم

ومنها شد مراآز البريد وموضوعها آما تقدم في دمشق وإعادتها إمرة عشرة وربما آان مقدم حلقة أو جنديًا وواليتها عن 
   . النائب بتوقيع آريم

ودمشق وعادتها إمرة عشرة وربما وليها ومنها والية المدينة وموضوعها التحدث في الشرطة آما تقدم في الديار المصرية 
   . مقدم حلقة وواليتها عن النائب بتوقيع آريم

ومنها شد األقواد وموضوعها التحدث على األموال التي تساق قودًا من المملكة في آل سنة وعادتها إمرة عشرة وربما وليها 
   . مقدم حلقة وواليتها عن النائب بتوقيع آريم

األمراء أرباب السيوف المستقر مثلهم بالحضرة السلطانية آرأس نوبة وأمير مجلس ومن في معناهما  وسائر وظائف  : قلت
   . ممن يجري هذا المجرى المختص بالنائب يكون له مثلها من أجناده لقيامه مقام السلطان هناك آما تقدم في دمشق

ويعبر عنها في ديوان اإلنشاء باألبواب الشريفة بنظر المملكة  - الوزارة  - فمنها   : وأما الوظائف الديوانية بها ألرباب األقالم
ليس إال وال يصرح له باسم الوزارة بحال وإن آان الجاري على ألسنة العامة تلقيب متوليها بالوزير ولم تجر العادة بأن 

ذا النظر عدة مباشرين أتباٌع يتوالها إال أرباب األقالم وواليتها من األبواب الشريفة السلطانية بتوقيع شريف ولديوان ه
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لناظرها آصاحب الديوان والمستوفي والكتاب والشهود وسائر فروع الوزارة والنائب يولي آًال من هؤالء المباشرين بتواقيع 
   . آريمة

بصاحب  ومنها آتابة السر ويعبر عن متوليها في ديوان اإلنشاء باألبواب الشريفة بصاحب ديوان المكاتبات بحلب وال يسمح له
ديوان اإلنشاء بحلب آما في دمشق وواليته من األبواب الشريفة بتوقيع شريف وبديوانه آتاب الدست وآتاب الدرج آما في 

   . دمشق والديار المصرية

ومنها نظر الجيش والحكم فيه آما تقدم في دمشق من آتابة المربعات بما يعينه النائب من اإلقطاعات وتجهيزها لألبواب 
ة لتشمل بالخط الشريف وتخلد شاهدًا بديوان الجيوش بالديار المصرية وآذلك إثبات ما يصدر إليه من المناشير من الشريف

   . األبواب الشريفة وواليته من األبواب الشريفة

شريفة ومنها نظر المال وهو بمعنى الوزارة آما في دمشق إال أنه ال يطلق على متوليه وزير البتة وواليته من األبواب ال
   . بتوقيع شريف

   . آصاحب الديوان والكتاب والشهود وغيرهم ووالية آل منهم عن النائب بتواقيع لهم آما في دمشق  : ولديوانه آتاب اتباٌع له

   . ومنها نظر األوقاف وحكمها التحدث على األوقاف بمدينة حلب وأعمالها آما في دمشق وواليتها عن النائب بتوقيع آريم

   . نظر الجامع الكبير ومتوليها يكون رفيقًا للنائب في التحدث فيه وواليتها عن النائب بتوقيع آريمومنها 

ومنها نظر البيمارستان وقد تقدم في الكالم على مدينة حلب أن بها بيمارستانين أحدهما يعرف بالعتيق واآلخر بالجديد ولكل 
   . ع آريممنهما ناظر يخصه ووالية آل منهما عن النائب بتوقي

   . ومنها نظر األقواد ومتوليها يكون رفيقًا لشاد األقواد المتقدم ذآره في أرباب السيوف وواليته عن النائب بتوقيع آريم

الصنف الثاني الوظائف الدينية فمنها القضاء وبها أربعة قضاة من المذاهب األربعة آما في دمشق إال أن استقرار األربعة بها 
   . رها بدمشق ووالية آل منهم من األبواب الشريفة بتوقيع شريفآان بعد استقرا

ويختص الشافعي منهم بعموم تولية النواب بالمدينة وجميع أعمالها ويقتصر من عداه على التولية في المدينة خاصة آما تقدم 
   . في دمشق والديار المصرية

دمشق وواليتها من األبواب الشريفة ويكتب لكل منهما توقيع  شافعي وحنفي آما في  : ومنها قضاء العسكر وبها قاضيا عسكر
   . شريف

   . شافعي وحنفي آما في دمشق ووالية آل منهما عن النائب بتوقيع آريم  : ومنها إفتاء العدل وبها اثنان أيضًا

منها نقابة األشراف واألمر ومنها وآالة بيت المال وواليتها من األبواب الشريفة بتوقيع شريف ووآالته عن السلطان بمصر و
   . فيها على ما تقدم في دمشق والديار المصرية وواليتها عن النائب بتوقيع آريم

ومنها مشيخة الشيوخ والحكم فيها آما في دمشق وعادتها أن يكون متوليها هو شيخ الخانقاه المعروفة بالقديم وواليتها عن 
   . ريفالنائب بتوقيع آريم وربما آانت من الباب الش

ومنها الحسبة وهي على ما تقدم في دمشق والديار المصرية وواليتها عن النائب بتوقيع آريم ومتوليها يولي نواب الحسبة 
   . بسائر األعمال الحلبية

   . ومنها الخطابة بالجامع الكبير وواليتها عن النائب بتوقيع آريم
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   . اليتها بتواقيع آريمة على قدر مراتب أصحابهاومنها التداريس والتصادير المعدوقة بنظر النائب وو

الصنف الثالث وظائف أرباب الصناعات فمنها رياسة الطب ورياسة الكحالين ورياسة الجرائحية آما في دمشق والديار 
   . المصرية ووالية آل منهم بتوقيع آريم عن النائب

وت السلطانية وإنما مهتارية البيوت بها للنائب خاصًة لقيامه مقام أما مهتارية البيوت ومن في معناهم فمفقودون هناك لفقد البي
   . السلطان بها آما في دمشق

و أما ترتيب النيابة بها فعلى نحو ما تقدم في دمشق و عادة النائب بها أن يرآب في الموآب في يومي االثنين و الخميس من 
البلد على القرب من القلعة و يمر منه إلى سوق الخيل ويخرج من دار النيابة و يخرج من باٍب يقال له باب القوس في وسط 

سور البلد من باب النيرب و يتوجه إلى مكان يعرف بالميدان و يعرف بالقبة أيضًا على القرب من المدينة بطريق القرية 
بسوق الخيل وآخر المعروفة بجبريل في جهة الجنوب عن المدينة ثم يعود من حيث ذهب و قد وقف األمراء في انتظاره 

خيولهم إلى القلعة ورؤوس خيولهم إلى الجهة التي يعود منها أمراء الخمسات ثم أمراء العشرات و من في معناهم على ترتيب 
   . منازلهم ثم أمراء الطبلخانات ثم األمراء المقدمون

ن عليه و هم وقوف في أمكنتهم ال فإذا حاذى النائب في عوده أمراء الخمسات والعشرات في طريقه سلم وهو سائر فيسلمو
   . يتحرآون وال يبرحون عنها

فإذا حاذى أمراء الطبلخانات سلم عليهم فيتقدمون بخيولهم إليه نحو قصبتي قياس فيسلمون عليه ثم يعودون إلى أمكنتهم فيقفون 
   . فيها

التقدم إليه و السالم عليه ثم يعودون إلى أمكنتهم  فإذا حاذى األمراء المقدمين سلم عليهم فيفعلون آما فعل أمراء الطبلخانات من
ويمر النائب حتى ينتهي إلى آخر سوق الخيل فيعطف رأس فرسه و يقف مستقبًال للجهة التي عاد منها في الجنوب و العسكر 

يمر إلى دار  واقفون على حالهم و ينادى بينهم على العقارات من األمالك و الضياع وآذلك الخيل والسالح قدر خمس درج ثم
فإن آان ذلك الموآب فيه سماط سار في خدمة إلى دار النيابة من آان معه في رآوب الموآب من األمراء األآابر و   : النيابة

األصاغر من الحجاب و غيرهم و يمر بباب القلعة و قد نزل نائب القلعة إلى بابها فوقف فيه مماليك في خدمته من األجناد 
القلعة فإذا مر بهم النائب سلم على نائب القلعة فيسلم عليه و يطلع نائب القلعة إلى قلعته ويمر النائب في البحرية المقيمين ب

طريقه إلى دار النيابة و يكون مماليك النائب قد ترجلوا على خيولهم ويترجل أمراء الخمسات والعشرات بعدهم ثم يترجل 
المقدمون على باب دار النيابة آل منهم على قدر منزلته ويستمر النائب  الطبلخانات على القرب من دار النيابة ثم األمراء

راآبًا حتى يأتي المقعد المذآور وهو مقعد مربع مرتفع عن األرض عليه قبة مرتفعة ودرابزين من خشب دائر وفيه دآة من 
فينز ال لنائب على باب من أبواب خشب صغيرٌة في جانبه مرتفعٌة عن المقعد قدر ذراع تسع جالسًا فقط معدة لجلوس النائب 

المقعد الثالثة مخصوٍص به ويجلس حاجب الحجاب على مصطبٍة لطيفة أعلى السلم خارج الدرابزين معدٍة لجلوسه عن يمين 
النائب ويكون القضاة األربعة وقاضيا العسكر ومفتيا دار العدل وآاتب السر وآتاب الدست وناظر الجيش قد حضروا قبل 

وحاجب الحجاب وطلعوا من سلم مخصوص بهم وأخذوا مجالسهم وجلسوا في انتظار النائب فإذا حضر قاموا  حضور النائب
وجلسوا بجلوسه ويكون جلوسهم بترتيب خاص يوافق دمشق في بعض األمور ويخالف في بعضها فيجلس عن يسار النائب 

لمالكي ويليه قاضي القضاة الحنبلي ويليه قاضي قاضي القضاة الشافعي ويليه قاضي القضاة الحنفي ويليه قاضي القضاة ا
العسكر الشافعي ويليه قاضي العسكر الحنفي ويليه مفتي دار العدل الشافعي ويليه دار العدل الحنفي ويليه الوزير صفًا مستقيمًا 

ب منازلهم حتى ويجلس آاتب السر أمام النائب على القرب منه ويليه عن يمينه ناظر الجيش ويليه آتاب الدست على ترتي
يساووا في المقابلة الصف الذي فيه قضاء القضاة ومن معهم ويجلس باقي الموقعين بين الصفين مقابل حاجب الحجاب حتى 
يصلوهما فيصيرون آالحلقة المستديرة ويقف الحجاب الصغار أسفل السلم الذي يصعد منه وحاجب الحجاب ونقباء الجيش 

   . خلفهم والوالة خلف نقباء الجيش

فإن آان األمراء قد حضروا ألجل السماط جلس المقدمون والطبلخاناه على مصاطب معدة لهم على القرب من المقعد الذي 
يجلس فيه النائب ومن معه من أرباب األقالم المتقدم ذآرهم وترفع القصص فيتناولها نقباء الجيش ويناولونها الحجاب 

لسر فيفرقها على الموقعين ويبقي بعضها معه فيقرأ ما معه ثم يقرأ من بعده على فيناولونها لحاجب الحجاب فيناولها لكاتب ا
   . الترتيب إلى آخر الموقعين
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   . فإذا انقضت قراءة القصص قام من المجلس القضاة ومن في معناهم وآتاب الدست فانصرفوا

جلوسهم فدخلوا إلى قاعة عظيمة قد وضع فإذا انقضى المجلس فإن آان في الموآب سماط قام النائب واألمراء من أماآن 
بصدرها آرسي سلطنٍة مغشًى بالحرير األطلس األصفر وعليه نمجاه مسندة إلى صدره آما تقدم في دمشق وقد مد السماط 

السلطاني فيجلس النائب على رأس السماط واألمراء على ترتيب منازلهم في اإلمرة والقدمة ويأآلون ويرفع السماط ثم يقوم 
راء فينصرفون ويقوم النائب ومعه آاتب السر وناظر الجيش فيدخل إلى قاعة صغيرة فيها شباك مطل على دوار بإصطبل األم

   . النائب فيجلس في ذلك الشباك ويجلس آاتب السر وناظر الجيش فينصرفان

المتعممون آما في دمشق بل أحدها أن آرسي السلطنة ليس بدار العدل حيث يجلس النائب و  : ويخالف دمشق في أمور  : قلت
   . في مكان آخر

   . الثاني أن األمراء ال يجلسون مع النائب بدار العدل آما في دمشق بل في مكان منفرد

الثالث أن النائب يجلس على دآة مرتفعة عن جلسائه بخالف دمشق فإنه يجلس مساويًا لهم وآأن المعنى فيه جلوس األمراء 
   . ف دمشقفي مجلس النائب بحلب بخال

الرابع أن الوزير بحلب يجلس في آخر صف القضاة ومن في معناهم تحت مفتيي دار العدل وبدمشق يجلس في رأس صف 
يقابل آاتب السر وآأن المعنى فيه أن آاتب السر بحلب يجلس أمام النائب فلو جلس الوزير فوقه لخالف قاعدة جلوس آاتب 

   . السر أو جلس تحته لكان نقصًا في رتبته

   . وال شك أنه يجلس فوقه القضاة ومن في معناهم لرفعة رتبة الشرع

   . الخامس أن السماط بحلب ال يمد بدار العدل آما في دمشق بل في مكان آخر مخصوص

السادس أن النائب بحلب له موضع مخصوص يجلس فيه للمحاآمات ومد السماط وفي دمشق يجلس على طرف اإليوان بدار 
   . رفع السماط منهالعدل بعد 

الجملة الثالثة في ترتيب ما هو خارج عن حاضرة حلب وهو ثالثة أنواع النوع األول والة األمور من أرباب السيوف وهو 
ثالثة أصناف الصنف األول النواب وهم على ضربين الضرب األول ما هو داخل في حدود البالد الشامية وهي إحدى عشرة 

وعادة نائبها أن يكون مقدم ألف يولى من األبواب السلطانية  - ة المسلمين المسماة في القديم بقلعة الروم نيابة قلع -نيابة األولى 
   . بمرسوٍم شريف

   . ونيابتها تارة تكون طبلخاناه وتارة عشرة وتوليتها من نائب حلب -نيابة الكختا  - الثانية 

   . عشرة وتوليتها من نائب حلب ونيابتها تارة طبلخاناه وتارة -نيابة آرآر  -الثالثة 

وقد ذآر في التثقيف ما يقتضي أن نيابتها طبلخاناه لكن أخبرني بعض آتاب السر بحلب أنها ربما  -نيابة بهنسى  -الرابعة 
   . آانت تقدمة ألف

كل حال فتوليتها من األبواب ولنائبها مكانة جليلٌة وإن آان ال يلتحق بنائب البيرة وب  : وقد ذآر في التعريف ما يقتضي ذلك فقال
   . السلطانية بمرسوٍم شريف

وقد أوردها في التثقيف في جملة نيابات العشرات وذآر أنه رأى بخط ابن النشائي ما يقتضي أنها  - نيابة عينتاب  -الخامسة 
   . آانت طبلخاناه
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ية برقوق واستقرت توليتها من األبواب وقد أخبرني بعض آتاب سر حلب أنها استقرت تقدمة ألف في أواخر الدولة الظاهر
   . السلطانية

   . وقد أوردها في التثقيف في جملة نيابات العشرات - نيابة الراوندان  -السادسة 

   . وقد اخبرني بعض آتاب السر بحلب أنها استقر بها آخرًا جندي وتوليتها من نائب حلب

   . في جملة العشرات وقد أوردها في التثقيف - نيابة الدربساك  -السابعة 

وأخبرني بعض آتاب سر حلب أنها ربما أضيفت لنائب بغراس اآلتي ذآرها وأنها اآلن بيد ابن صاحب الباز الترآماني 
   . وتوليتها من نائب حلب

   . وقد أوردها في التثقيف في جملة العشرات وواليتها من نائب حلب -نيابة بغراس  - الثامنة 

   . الشيباني الترآماني من تقادم السنين وواليتها من نائب حلبوهي بيد أوالد داود 

   . وقد أوردها في التثقيف في جملة العشرات -نيابة القصير  -التاسعة 

   . وقد أوردها في التثقيف في جملة العشرات - نيابة الشغر وبكاس  -وأخبرني بعض آتاب العاشرة 

   . يتها من نائب حلبوقد أخبرت أنها استقر بها آخرًا جندي وتول

آانت في الزمن المتقدم إمرة عشرة يستقل نائب حلب بتوليتها فلما تسلطت عليها العربان بعد  - نيابة شيزر  - الحادية عشرة 
   . وقعة منطاش والناصري استقرت تقدمًة بوالية من األبواب السلطانية بمرسوم شريف

د الشامية الضرب الثانية النيابات الخارجة عن حدود البال  

ونيابتها طبلخاناه  -نيابة ملطية  -وهي قسمان القسم األول بالد الثغور والعواصم وما واالها والمعتبر فيها ثمان نيابات األولى 
   . وتوليتها من األبواب السلطانية

   . ل فواليتها من نائب حلبوقد ذآر في التثقيف أنها تارة تكون طبلخاناه وتارة تكون عشرة وبكل حا - نيابة دبرآي  - الثانية 

   . ونيابتها في الغالب إمرة عشرة وربما آانت طبلخاناه وواليتها في الحالتين من نائب حلب - الثالثة درندة 

   . ونيابتها تقدمة ألف من األبواب السلطانية بمرسوم شريف - نيابة األبلستين  -الرابعة 

 -نيابة طرسوس  -ونيابتها تقدمة ألف وتوليتها السادسة  - توحات الجاهانية وهي المعبر عنها بالف -نيابة آياس  -الخامسة 
   . ونيابتها تقدمة ألف وتوليتها من األبواب السلطانية بمرسوم شريف

   . ونيابتها تقدمة ألف وتوليتها من األبواب السلطانية بمرسوم شريف - نيابة أذنة  -السابعة 

ها إمرة عشرة ووقع في التثقيف نقًال عن ابن النشائي ما يقتضي أنها آانت أوًال طبلخاناه وبكل ونيابت -نيابة سرفندآار  -الثامنة 
   . حال فواليتها من نائب حلب
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وقد تقدم أن فتحها قريب في الدولة األشرفية شعبان بن حسين ولم تزل نيابتها منذ فتحت تقدمة ألف  - نيابة سيس  -التاسعة 
لًة عند الفتح ثم جعلت بعد ذلك تقدمة عسكر آغزة إال أن مقدم العسكر بها ال يكاتب في خالص وآانت قد جعلت نيابًة مستق

   . الحقوق بخالف مقدم العسكر بغزة

وهي نيابة قلعة باري آروك   : وبعد ذلك نيابات صغار يولي بها نائب حلب أجنادًا وال مكاتبة لها من األبواب السلطانية  : قلت
ة آوالك ونيابة آرزال ونيابة آومي ونيابة تل حمدون ونيابة الهارونيتين ونيابة قلعة نجمة ونيابة حميمص ونيابة آاروا ونياب
   . ونيابة قلعة لؤلؤة

ونيابتها  - نيابة قلعة جعبر  - القسم الثاني ما هو في حدود بالد الجزيرة شرقي الفرات والمعتبر فيها ثالث نيابات الثانية 
   . األبواب السلطانية بمرسوم شريفطبلخاناه وتوليتها من 

وقد جرت العادة أن تكون نيابتها طبلخاناه ثم استقر بها في الدولة المنصورية في سنة   : قال في التثقيف -نيابة الرها  -الثالثة 
   . ثمان وسبعين وسبعمائة مقدم ألف

ب بتواقيع آريمة و المشهور منها اثنا عشرة الصنف الثاني من أرباب السيوف في حلب الوالة وواليةجميعها من نائب حل
والية بر حلب آما في دمشق  - والية األولى     . إال أن والي بر حلب هو والي الوالة -

   . وواليها جندي -والية آفر طاب  - الثانية 

   . وواليها في الغالب جندي وربما آان أمير عشرة -والية سرمين  -الثالثة 

   . وواليها جندي -ل والية الجبو -الرابعة 

   . لقربه منها  : وواليها جندي وهو مقيم بمدينة حلب يحضر المواآب مع والي المدينة ووالي البر -والية جبل سمعان  -الخامسة 

   . وواليها جندي وربما آان أمير عشرة -والية عزاز  -السادسة 

   . أضيفت آخرًا لعينتابوآان لها واٍل بمفردها جندي ثم  - والية تل باشر  -السابعة 

   . وواليها جندي -والية منبج  - الثامنة 

   . وهي تارة تفرد بوال يكون جنديًا وتارة تضاف إلى حارٍم ويقال والي حارم وتيزين -والية تيزين  -التاسعة 

   . وواليها جندي - والية الباب وبزاعا  -العاشرة 

   . وواليها جندي -والية درآوش  - الحادية عشرة 

وواليها تارة يكون جنديًا وتارة أمير عشرة وأخبرني بعض آتاب السر بحلب أنها ربما أضيفت  -والية أنطاآية  - الثانية عشرة 
   . إلى نائب القصير

   . ووراء ذلك واليات أخر ببالد األرمن ونحوها لم يتحرر لي حالها  : قلت

   . والظاهر أن والية جميعها أجناد

مما هو خارج عن حاضرة حلب العربان واعلم أنه قد تقدم في الكالم على آل فضل من عربان دمشق أن منازلهم  النوع الثاني
ممتدة بأراضي الشام إلى الرحبة وجعبر في جانب الفرات وتقدم في الكالم على قواعد الشام المستقرة نقًال عن المقر الشهابي 
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نه من مضافات دمشق وأن الواجب أن تكون من مضافات حلب فإنها ابن فضل اهللا في التعريف أن جعبر آانت في زما
   . أضيفت بعده إلى حلب وحينئذ فيكون في بالد حلب بعض عرب آل فضل المتقدم ذآرهم هناك

وهم عرب أطراف حلب والروم ولهم غزوات عظيمة معلومة وغاراٌت ال   : القبيلة األولى بنو آالب قال في مسالك األبصار
زال تباع بنات الروم وأبناؤهم من سباياهم ويتكلمون بالترآية ويرآبون األآاديش وهم عرب غزو ورجال حروب تعد وال ت

   . وأبطال جيوش وهم من أشد العرب بأسًا وأآثرهم ناسًا

لمح األباطيل وإلفراط نكايتهم في الروم صنفت السيرة المعروفة بدلهمة والبطال منسوبة إليهم بما فيها من ملح الحديث و  : قال
   . ولكنهم ال يدينون ألمير منهم يجمع آلمتهم ولو انقادوا ألمير واحد لم يبق ألحد من العرب بهم طاقٌة

وآان بنو آالب قد ظهروا على آل ربيعة وذلك أن الملك الكامل آان طلب من ماتع بن حديثة وغنام بن الظاهر   : قال الحمداني
ط يقوتها بها فاحتج بغيبة جماله في البرية وآان بعض بني آالب حاضرًا فتكفل له بحاجته جماًال يحمل عليها غالًال إلى خال

من الجمال ووفى له بذلك فحقد بها الملك الكامل على ماتع بن حديثة وغنام بن الظاهر واستوحشا منه ثم أتياه عند أخذه آمد 
   . ادم وتقربا إليه بالخدمةفوبخهما فخرجا خائفين منه إلى أن فتح دمشق فأتياه بأنواع التق

   . وآانت بنو آالب تخدم الملك األشرف موسى وتصحبه لمتاخمة بالد الروم  : قال

وآان سلطاننا يعني الناصر بن قالوون ال يزال ملتفتًا إلى تألف بني آالب هؤالء وآان أحمد بن   : قال في مسالك األبصار
طراف واشتد في قطع الطريق فأمنه وخلع عليه وأقطعهفانقادت بنو آالب نصير المعروف بالتتري قد عاث في البالد واأل

   . للطاعة وآان الملك الناصر قد أمر عليهم سليمان بن مهنا وجعل عليه حفظ جعبر وما جاورها

   . وديارهم الجزيرة واألخص بالد حلب  : قال في مسالك األبصار -آل بشار  - القبيلة الثانية 

   . منهم حالهم في عدم االنقياد ألمير واحد حال بني آالبواألحالف   : قال

ولو اجتمعوا لما أمن بأسهم نقيٌم على تفرق آلمتهم وبسبب جماعتهم ال يزال آل فضل منهم على وجل وطالما باتوا وقلوبهم 
من سنجار وما  منهم مألى من الحذر وعيونهم وسنى من السهر وبينهم دماء وهم وبنو ربيعة وبنو عجل جيران وديارهم

   . يدانيها إلى البارة أو قريب الجزيرة العمرية إلى أطراف بغداد

النيابة الثالثة نيابة أطرابلس وفيها جملتان الجملة األولى في ذآر أحوالها ومعامالتها أما معامالتها فبالدنانير والدراهم النقرة 
شق في الذهب والفضة وبها الفلوس العتق فلسًا بدرهم على ما مر في الديار المصرية ودمشق وحلب وصنجتها آصنجة دم

   . ورطلها ستمائة درهم آما في دمشق وأواقيه اثنتا عشرة أوقية آل أوقية خمسون درهمًا

وتعتبر مكيالتها بالمكوك آما في حلب ويقاس القماش بها بذراٍع آل عشرة أذرع منه إحدى عشرة ذراعًا بالمصري وتقاس 
عمل آما في الديار المصرية وغيرها من البالد الشامية وتعتبر أرض زراعتها بالفدان اإلسالمي والفدان أرض دورها بذراع ال

   . الرومي آما في دمشق وغيرها من البالد الشامية وخراجها على ما تقدم في دمشق وغيرها من بالد الشام

الك الشامية وبها أمير واحد مقدم ألف غير النائب وأما جيوشها فمن الترك ومن في معناهم على ما تقدم في غيرها من المم
وباقي أمرائها طبلخاناه وعشرات وخمسات ومن في معناهم من العشرينات وغيرها وبها من وظائف أرباب السيوف نيابة 

قلعة يكون لها وهي نيابة جليلة نائبها من أآبر مقدمي األلوف وهو في الرتبة الثانية من حلب آما في حماة وليس بها   : السلطنة
   . نائب بل نائب السلطنة هم المتسلم لجميعها والمتصرف فيما لديها من أمر العسكر وغيره

   . ومنها الحجوبية وبها ثالثة حجاب أآبرهم طبلخاناه وهو حاجب الحجاب والحاجبان اآلخران آل منهما أمير عشرة
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ريد وشد المينا ونقابة النقباء وأميراخورية وشد األوقاف وتقدمة ومنها المهمندارية وشد الدواوين وشد الخاص وشد مراآز الب
البريدية وأميراخورية البريد ووالية المدينة وبها من أرباب الوظائف الديوانية ناظر المملكة وناظر الجيش وصاحب ديوان 

   . يتهم من نائبهاالمكاتبات ووالية الثالثة من األبواب السلطانية بتواقيع شريفة وآتاب دست وآتاب درج وال

وبها من الوظائف الدينية قضاء القضاة من المذاهب األربعة وقاضيا عسكر شافعي وحنفي ومفتيا دار عدل آذلك ومحتسٌب 
   . ووآيل بيت المال إلى غير أولئك من أرباب الوظائف

يخرج في موآبه من األمراء واألجناد وأما ترتيب النيابة بها فإن النائب يرآب في يومي االثنين والخميس من دار النيابة و
حتى يأتي ساحل البحر ثم يعود إلى دار النيابة ومعه جميع األمراء واألجناد خال األمير المقدم فإنه ال يحضر معه إلى دار 

   . النيابة

شافعي وحنفي   : وإذا حضر النائب إلى دار النيابة جلس في دار العدل بصدر اإليوان وليس بها آرسي سلطنٍة ويجلس قاضيان
عن يمينه ومالكي وحنبلي عن يساره ووآيل بيت المال تحت القاضي المالكي ويجلس آاتب السر أمامه على القرب من يساره 

وآتاب الدست خلفه وحاجب الحجاب جالس أمام النائب على القرب منه ويأخذ الحجاب الصغار القصص ويناولونها إلى 
ويفصل المحاآمات ثم ينفض المجلس ويمد السماط فيأآلون وينصرفون آما في الجملة حاجب الحجاب فيدفعها لكاتب السر 

الثانية فيما هو خارج عن حاضرتها وهو على ضربين الضرب األول النواب وهم على قسمين القسم األول النيابات بمضافات 
نحوها دون خالص الحقوق فإنه يختص نفس أطرابلس وبها خمس نيابات آلهم يكاتبون عن األبواب السلطانية في المهمات و

   . بنائب السلطنة بها

   . ونيابته إمرة عشرة -نيابة حصن األآراد  -األولى 

   . ونيابته إمرة عشرة -نيابة حصن عكار  - الثانية 

   . ونيابتها إمرة عشرة -نيابة بالطنس  -الثالثة 

   . ونيابتها إمرة عشرة -نيابة صهيون  -الرابعة 

   . ونيابتها إمرة عشرة -نيابة الالذقية  - الخامسة

 -نيابة الرصافة  -القسم الثاني نيابات قالع الدعوة وهي ست نيابات خارجًا عن مصياف حيث أضيفت إلى دمشق األولى 
   . وأصل نيابتها إمرة عشرة

   . وأصل نيابتها إمرة عشرة - نيابة الخوابي  - الثانية 

   . ل نيابتها إمرة عشرةوأص - نيابة الكهف  -الرابعة 

   . وأصل نيابتها إمرة عشرة -نيابة المنيقة  -الخامسة 

   . وأصل نيابتها إمرة عشرة -نيابة القلعة  -السادسة 

   . وقد أخبرني بعض آتاب المملكة أن هذه النيابات آلها استقر فيها أجناد وبالجملة فإنما يولي فيها نائب طرابلس بكل حال  : قلت

   . الثاني الوالة وبها والياٌت ست ووالة جميعها أجناد عن نائب طرابلس الضرب

   . األولى والية أنطرطوس
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   . الثانية والية جبة المنيظرة

   . الثالثة والية الظنيين

   . الرابعة والية بشريه

   . الخامسة والية جبلة

   . السادسة والية أنفة

األولى في ذآر أحوالها ومعامالتها أما معامالتها فعلى ما تقدم في غيرها من الممالك  النيابة الرابعة وفيها جملتان الجملة
الشامية من المعاملة بالدنانير والدراهم وصنجتها آصنجة دمشق وحلب وطرابلس تنقص عن الصنجة المصرية آل مائة مثقال 

نجتها ومكيالتها معتبرة بالمكوك آما في حلب مثقاٌل وربع وآل مائة درهم درهم وربع ورطلها سبعمائة وعشرون درهمًا بص
   . وبالدها ومكوآها مقدر آل مكوآين وربع مكوك غرارة بالدمشقي وقياس قماشها وقياس أرضها بذراع العمل المعروف

 الجملة الثانية في ترتيب نيابتها وهي على ضربين الضرب األول ما بحاضرتها أما جيوشها فمن الترك ومن في معناهم وبها
   . عدة من أمراء الطبلخاناه والعشرات والخمسات ومقدمي الحلقة وأجنادها وليس بها مقدم ألف

وقد تقدم في الكالم على قواعد الشأم المستقرة أنها آانت بيد بقايا الملوك األيوبية إلى آخر الدولة الناصرية محمد بن قالوون 
   . في سلطنته األخيرة

صاحبها آان يستقل فيها بإعطاء اإلمرة واإلقطاعات وتولية القضاة والوزراء وآتاب السر وسائر إن   : قال في مسالك األبصار
الوظائف بها وتكتب المناشير والتواقيع من جهته ولكنه ال يمضي أمرًا آبيرًا في مثل إعطاء إمرة أو وظيفة آبيرة حتى يشاور 

   . ثله وربما آتب له مرسوٌم شريٌف بالتصرف في مملكتهصاحب مصر وهو ال يجيبه إال بأن الرأي ما تراه ومن هذا وم

ومع ذلك فصاحب مصر متصرف في والية صاحبها وعزله من شاء واله ومن شاء عزله ولم يزل   : قال في مسالك األبصار
ملك ابنه أبي األمر على ذلك إلى أن خلع األفضل محمد بن المؤيد المتقدم ذآره من سلطنتها بعد موت السلطان الملك الناصر و

بكر ونائبها من أآابر األمراء المقدمين ولكنه في الرتبة دون نائب طرابلس وإن آان مساويًا له في المكاتبة من األبواب 
   . السلطانية ويظهر ذلك في آتابة المطلقات الكبار حيث يذآر نائب طرابلس قبله

ر منهما طبلخاناه والثاني عشرة والمهمندارية وبها اثنان وهما الكبي  : وبها من وظائف أرباب السيوف الحجوبية وبها حاجبان
جنديان وشد مراآز البريد وبه جندي وأميراخورية البريد ومتوليها جندي ووالية المدينة وواليها جندي ونقابة العساآر وبها 

   . اثنان وهما جنديان أحدهما أآبر من اآلخر

   . واقيع آريمة وليس بها قلعٌة لها نائبوجميع أرباب الوظائف يوليهم النائب بها بت

وبها من الوظائف الدينية من أرباب األقالم أربعة قضاة من المذاهب األربعة وواليتهم من األبواب السلطانية بتواقيع شريفة 
يته من وقاضي عسكر حنفي وليس بها قضاة عسكر من المذاهب الثالثة األخر وال مفتو دار عدل وبها وآيل بيت المال ووال

   . األبواب السلطانية بتوقيع شريف ووآالة شرعية ومحتسب بواليٍة عن النائب بتوقيع آريم

وبها من الوظائف الديوانية من أرباب األقالم آاتب سر ويعبر عنه في ديوان اإلنشاء بصاحب ديوان المكاتبات بحماة 
من آتاب الدست وآتاب الدرج وواليتهم عن النائب بتواقيع  المحروسة وواليته من األبواب السلطانية بتوقيع شريف وله أتباع

آريمة وبها ناظر المملكة القائم مقام الوزير وواليته من األبواب السلطانية بتوقيع شريف وله أتباع من آتاب وشهود وواليتهم 
   . عن النائب بتواقيع آريمة

   . إلى غير ذلك من وظائف صغاٍر يوليها النائب بتواقيع آريمة
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وترتيب الموآب بها أن النائب بها يرآب من دار النيابة في يومي الخميس واالثنين وصحبته العسكر من األمراء وأجناد 
الحلقة ويخرج إلى خارج المدينة من قبليها ويسير في الموآب إلى ضيعة تسمى بقرين على القرب من حماة ثم يعود في موآبه 

نة يعرف بالموقف وينادى بينهم على الخيول وربما نودي على بعض العقارات ثم حتى يقف بسوق الخيل بمكان خارج المدي
تصيح الجاويشية وينصرف عن ذلك المكان ويدخل المدينة ويأتي دار النيابة ويدخل أول العسكر من داخل باب يعرف بباب 

بمفرده وال يزال راآبًا حتى يترجل العسرة ثم يترجل الناس على الترتيب على قدر منازلهم حتى ال يبقى راآب سوى النائب 
الشافعي والحنفي عن يمينه والمالكي عن   : بشباك بدار النيابة معد للحكم فيجلس فيه ويجلس عنده داخل الشباك القضاة األربعة

 يساره والحنبلي يليه ويجلس األمراء على قدر منازلهم وآاتب السر وناظر الجيش أمام النائب خارج الشباك ويقف هناك
الحاجبان والمهمندار ونقيب النقباء وترفع القصص فيقرؤها آاتب السر عليه ويرسم فيها بما يراه ثم يقوم من مجلسه ذلك 

وينصرف القضاة ويدخل إلى قبة معدة لجلوسه ومعه آاتب السر وناظر الجيش واألمراء فيفصل بقية أموره مما يتعلق 
   . وينصرفون بالجيش وغيره ثم يمد السماط بعد ذلك فيأآلون

الضرب الثاني ما هو خارج عن حاضرتها وليس بخارجها نيابات بل يقتصر فيه على ثالث واليات والتها أجناد يوليهم النائب 
   . بها

   . األولى والية برها آما في دمشق وحلب

   . الثانية والية بارين

   . الثالثة والية المعرة

   . وليس بها عرب وال ترآمان تنسب إليها

النيابة الخامسة نيابة صفد الجملة األولى فيما هو بحاضرتها أما معامالتها فكما في دمشق وغيرها من البالد الشامية وصنجتها 
   . آصنجتها ورطلها

   . وأواقيه اثنتا عشرة أوقية آل أوقية

   . وتعتبر مكيالتها

ا بالفدان اإلسالمي والفدان الرومي آما في غيرها من وتقاس أرض دورها بذراع العمل آما في غيرها وتعتبر ارض زراعته
   . البالد الشامية

   . وأما جيوشها ووظائفها الديوانية ووظائفها الدينية فكما في طرابلس

   . وأما ترتيب النيابة بها

نائب صفد وهي إحدى الجملة الثانية فيما هو خارج عن حاضرتها وليس بأعمالها نيابة بل آلها واليات يليها أجناد من قبل 
   . األولى والية برها آما في غيرها من الممالك المتقدمة  : عشرة والية

   . الثانية والية الناصرة

   . الثالثة والية طبرية

   . الرابعة والية تبنين وهونين

   . الخامسة والية عثليث
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   . السابعة والية صور

   . الثامنة والية الشاغور

   . قليمالتاسعة والية اإل

   . العاشرة والية الشقيف

   . الحادية عشرة والية جينين

من المعاملة   : النيابة السادسة نيابة الكرك وفيها جملتان الجملة األولى فيما هو بحاضرتها أما معامالتها فكما في غيرها
شها بذراع وتقاس أرض دورها بذراع بالدنانير والدراهم وصنجتها ورطلها وأواقيه اثنتا عشرة أوقية آل أوقية ويقاس قما

العمل آما في غيرها وتعتبر أرض زراعتها بالفدان اإلسالمي والفدان الرومي آما في غيرها من بالد الشام وآذلك خراج 
   . أرضها

 وأما جيوشها فعلى ما تقدم في غيرها من الممالك من اجتماعها من الترك ومن في معناهم وبها من األمراء الطبلخانات
والعشرات والخمسات ومن في معناهم وليس بها مقدم ألف غير النائب آما تقدم والحجوبية والمهمنداية وتقدمة البريد ووالية 

   . القلعة وبها من الوظائف الديوانية ناظر المال وناظر الجيش وآاتب درج ووالية هؤالء الثالثة من األبواب السلطانية

   . وأما ترتيب الموآب بها

لة الثانية فيما هو خارج عن حاضرتها وهو على ضربين الضرب األول الواليات وفيها أربع واليات األولى والية برها الجم
   . آما في غيرها

   . الثانية والية الشوبك

   . الثالثة والية زغر

   . الرابعة والية معان

 الضرب الثاني العرب   

   . بنو عقبة وعقبة من جذام  : وعرب الكرك فيما ذآره في مسالك األبصار

وآان آخر أمرائهم شطى بن عتبة وآان سلطاننا الملك الناصر محمد بن قالوون قد أقبل عليه إقباًال   : قال في مسالك األبصار
أحله فوق السماآين وألحقه بأمراء آل فضل وأمراء آل مرا واقطعه اإلقطاعات الجليلة والبسه التشريف الكبير وأجزل له 

   . اء وعمر له وألهله البيت والخباءالحب

   . وآذلك ممن ينسب إلى عرب الكرك بنو زهير عرب الشوبك وآل عجبون والعطويون والصونيون وغيرهم

 الفصل السادس من الباب الثالث من المقالة الثانية في المملكة الحجازية   

أما فضله ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد  وفيه ثمانية أطراف الطرف األول في فضل الحجاز وخواصه وعجائبه
غلظ القلوب والجفاء في المشرق واإليمان في أهل الحجاز   "   : اهللا األنصاري رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 "  .   
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ضيه الهواء ولذلك تجد ألهل وفي ذلك دليل صريح لفضل الحجاز نفسه وذلك أن هواء آل بلد يؤثر في أهله بحسب ما يقت  : قلت
آل بلد صفاٍت وأحواًال تخصهم وقد اخبر صلى اهللا عليه وسلم عن أهل الحجاز بالرقة آما أخبر عن أهل المشرق بالغلظة 

والجفاء وناهيك بفضل الحجاز وشرفه أن به مهبط الوحي ومنبع الرسالة وبه مكة والمدينة اللتين هما أشرف بالد اهللا تعالى 
   . األرض ولكل منهما فضل يخصه يأتي الكالم عليه عند ذآره فيما بعد إن شاء اهللا تعالى وأجل بقاع

أحدهما انه ال يستوطنه مشرك من ذمي وال معاهد وإن دخله لم يمكن من   : وأما خواصه فيختص من جهة الشرع بأمرين
   . ضع أآثر من ثالثة أيام عزز إن لم يكن له عذراإلقامة في موضع منه أآثر من ثالثة أيام ثم يصرف إلى غيره فإن أقام بمو

   . ولو عقد اإلمام عقدًا لكافر على اإلقامة بالحجاز على مسمًى بطل العقد ووجب المسمى  : قال أصحابنا الشافعية

   . الثاني أنه ال تدفن فيه موتاهم وإن دفن أحد منهم فيه نقل إلى غيره

ه السالم وهو الحجر الذي آان يقوم عليه لبناء البيت فأثرت فيه قدماه وصار أثرهما فيه وأما عجائبه فمنها مقام إبراهيم علي
وهو باق على ذلك أمام البيت من جهة الباب إلى   " فيه آياٌت بيناٌت مقام إبراهيم   "   : ظاهرًا آما أخبر اهللا تعالى عن ذلك بقوله

   . اآلن

قدم إسماعيل عليه السالم بمسجٍد بمنى في حجر فيه أثر عقبه حين رفس إبليس  ومنها ما ذآره في الروض المعطار من أن أثر
   . برجله عند اعتراضه له في ذهابه مع أبيه للذبح

ومنها حصى الجمار وهو أنه في آل سنة يرمي الحجاج عند الجمرات الثالث في أيام منى ما تتحصل منه التالل العظيمة 
جودًا بمنى منها إال الشيء القليل على تطاول السنين يقال إن مهما تقبل منها رفع والباقي على طول المدى ومع ذلك لم يكن مو

   . منها ما لم يتقبل

الطرف الثاني وابتداء عمارته وتسميته حجازًا أما حدوده فاعلم أن الحجاز عبارة عن مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها على 
ن شاء اهللا تعالى وهو بجملته قطعٌة من جزيرة العرب وهو ما بين بحر القلزم خالف في بعض ذلك يأتي ذآره في موضعه إ

   . وبحر الهند وبحر فارس والفرات وبعض بادية الشام

   . تهامة ونجٌد والحجاز والعروض واليمن  : جزيرة العرب خمسة أقسام  : قال المدائني

   . يما بين دجلة والفرات وبادية الشام وفيها خالف يطول ذآرهوزاد ابن حوقل في أقسامها بادية العراق وبادية الجزيرة ف

وسميت جزيرة العرب جزيرًة النجزار الماء عنها حيث لم يمد عليها وإن آان مطيفًا   : قال النووي في تهذيب األسماء واللغات
   . بها

في الروض المعطار وضبط في تقويم  على ما أورده - بالسين والراء المهملتين  -والحجاز عندهم عبارة عن جبل السراة 
البلدان في الكالم على البلقاء من الشأم بالشين المعجمة وهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل ببادية الشام وهو أعظم جبال 

   . العرب

ه وبين فارس وهي ما بينه وبين بحر الهند في غربي بالد اليمن وحده من الشرق بالد اليمن وهي بين  : وحده من الجنوب تهامة
   . وحده من الشمال نجٌد وهو ما بينه وبين العراق وحده من الغرب بحر القلزم وما في جنوبيه من بادية الشام

في ابتداء عمارته وتسميته حجازًا أما ابتداء عمارته فإنه لنا انبث أوالد سام بن نوح عليه السالم وهم العرب في أقطار هذه 
بين بنيه نزل الحجاز منهم من العرب البادية طسٌم وجديس ومنزلهم اليمامة ومنزلة جرهم الجزيرة حين قسم نوح األرض 

على القرب من مكة فكان ذلك أول عمارة الحجاز بعد الطوفان ثم بادت هذه العرب وهلكوا عن آخرهم ودرست أخبارهم 
   . وانقطعت آثارهم
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   . بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السالموعمر الحجاز بعدهم جرهم الثانية وهم بنو جرهم بن قحطان 

ولما اسكن إبراهيم الخليل عليه السالم ولده إسماعيل بمكة آما أخبر تعالى عنه بقواه :   "  ربنا إني أسكنت من ذريتي بواٍد غير 
آانت جرهم الثانية نازلين بالقرب من مكة فاتصلوا بإسماعيل عليه السالم وتزوج منهم وآثر ولده وتناسلوا  ذي زرٍع  " 

   . فعمروا الحجاز إلى اآلن

   . سمي بذلك ألنه حجز بين نجٍد وتهامة والمتداده بينهما على ما تقدم  : وأما تسميته حجازًا فقال األصمعي

   . سمي بذلك لما احتجز به من الجبال  : قال ابن الكلبي

سمي حجازًا ألنه حجز بين الغور والشام وقيل ألنه حجز بين نجٍد والسراة وما أعلم ما   : ووهم في الروض المعطار فقال  : قلت
   . الذي أوقعه في ذلك

ليس بالحجاز بل بجزيرة   : في ذآر مياهه وعيونه وجباله المشهورة أما مياهه وعيونه فقال المتكلمون في المسالك والممالك
لعرب جملًة نهٌر يجري فيه مرآب وإنما فيه العيون الكثيرة المتفجرة من الجبال المعتضدة بالسيول واألمطار الممتدة من واٍد ا

إلى واٍد وعليها قراهم وحدائقهم وبساتينهم مما ال يحصى ذلك آثرًة آما في الطائف وبطن مر وبطن نخل وعسفان وبدٍر وغير 
   . ذلك

فاعلم أن جميع ارض الحجاز جبال وأوديٌة ليس فيها بسيط من األرض وجباله أآثر من أن تدخل تحت وأما جباله المشهورة 
العد أو يأخذها الحصر وقد ذآر األزرقي في تاريخ مكة أن لمكة اثني عشر ألف جبل لكل جبل منها اسم يخصه ولكن قد 

   . شهرت جبال مكة والمدينة والينبع

   . ي قبيس وهو الجبل الذي في جنوبي مكة ممتدًا على شرقيهافمن جبال مكة المشهورة جبل أب

   . وهو أول جبل وضع باألرض ولذلك آان اقرب الجبال إلى البيت  : قال األزرقي

وهو  - بقاف مفتوحة وياء مثناة تحت ساآنة ونون مضمومة وقاف ثانية مفتوحة بعدها ألف وعين مهملة  -ومنها جبل قينقاع 
بحاء مهملة مكسورة وراء مهملة مفتوحة بعدها  - مكة سمي بذلك لمكان سالح تبٍع منه ومنها جبل حراٍء الجبل الذي غربي 

وهو جبل يشرف على مكة من شرقيها يرى البيت من أعاله وفيه الغار الذي آان يتعبد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه  -ألف 
   . وسلم وفيه جاءه جبريل عليه السالم في أول النبوة

وهو جبل مشرف على مكة من جنوبيها وفيه الغار  - بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو وراء مهملة في اآلخر  -منها جبل ثوٍر سو
   . الذي اختفى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المشرآين ومعه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

وهو جبل  -ء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت وراء مهملة في اآلخر بفتح التاء المثناة فوق وآسر البا -سومنها جبل تبيٍر 
   . مشرف يرى من منى والمزدلفة

الطرف الخامس في زروعه وفواآهه ورياحينه ومواشيه ووحوشه وطيوره أما زروعه ففيه من الحبوب المزدرعة البر 
لى ماء العيون والشعير والذرة اآثر الحبوب وجودًا والشعير والذرة والسلت وجميعها تزرع على المطر وربما زرع بعضها ع

األخضر واألصفر والقثاء والباذنجان والدباء والملوخيا والهندبا والفجل والكراث وأما فواآهه   : ويزرع فيه على العيون البطيخ
   . ففيه الرطب والعنب والموز والتفاح والسفرجل والليمون وغير ذلك

   . بالفاء وغين معجمة وياء مثناة تحت وهاء في اآلخر  : ناء ويسمى عندهم الفاغيةوأما رياحينه ففيه التامرح

   . وأما مواشيه ففيه اإلبل والضأن والمعز بكثرة والبقر بقلة
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   . وبه من الخيل ما يفوق الوصف حسنه ويعجز البرق إدراآه

   . رانب وغيرهاوأما وحوشه ففيه الغزالن وحمر الوحش والذئاب والضباع والثعالب واأل

   . وأما طيوره ففيه الحمام والدجاج والحدأة والرخم

الطرف السادس في قواعده وأعماله وفيه ثالث قواعد القاعدة األولى مكة المشرفة وفيها جملتان في حاضرتها وقد ذآر 
   . العلماء رحمهم اهللا لها ستة عشرة اسمًا

   . في اآلخرمكة بفتح الميم وتشديد الكاف المفتوحة وهاء 

سميت بذلك لقلة مائها أخذًا  آما نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى :   "  وهو الذي آف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة  " 
ب بها ويقال لها أيضًا بكة بإبدال الميم باء من قولهم امتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه وقيل ألنها تمك الذنوب بمعنى أنها تذه

   . موحدة

قال الليث :  سميت بذلك ألنها تبك أعناق الجبابرة  وبه نطق القرآن أيضًا في قوله تعالى :  :  إن أول بيٍت وضع للناس للذي ببكة  " 
حرم آله وبكة المسجد خاصة حكاه الماوردي عن الزهري وزيد بن أسلم وقيل بالباء اسم أي تدقها والبك الدق وقيل بالميم ال

   . لموضع الطواف سمي بذلك الزدحام الناس فيه والبك االزدحام

ومن أسمائها أيضًا أم القرى والبلد األمين وأم رحم بضم الراء وإسكان الحاء المهملتين ألن الناس يتراحمون فيها ويتوادعون 
ح مبني على الكسر آقطام ونحوه والباسة ألنها تبس الظالم أي تحطمه والناسة بالنون ألنها تنس الملحد فيها أي تطرده وصال

والنسناسة لذلك أيضًا والحاطمة ألنها تحطم الظالم آما تقدم والرأس وآوثى بضم الكاف وفتح المثلثة والقدس والقادس 
   . والمقدسة

اء تدل على شرف المسمى ولذلك آثرت أسماء اهللا تعالى وأسماء رسوله صلى اهللا عليه وسلم وقد وآثرة األسم  : قال النوري
   . تقدم أنها من جملة الحجاز

   . وحكى ابن حوقل عن بعض العلماء أنها من تهامة ورجحه في تقويم البلدان

   . وموقعها في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة

   . طولها سبع وستون درجة وثالث عشرة دقيقة وعرضها إحدى وعشرون درجة وأربعون دقيقة  : قال في آتاب األطوال

   . طولها سبع وستون درجة فقط وعرضها إحدى وعشرون درجة وعشرون دقيقة  : وقال في القانون

   . طولها سبع وستون درجة وعرضها إحدى وعشرون  : وقال في رسم المعمور

   . ع وستون درجة وعشر دقائق وعرضها إحدى وعشرون درجة وأربعون دقيقةطولها سب  : وقال آوشيار

   . طولها سبع وستون درجة وإحدى وثالثون دقيقة وعرضها إحدى وعشرون درجة وعشرون دقيقة  : وقال ابن سعيد

   . مشرٌف عليها من غربيها وهي مدينة في بطن واٍد والجبال محتفة بها فأبو قبيٍس مشرف عليها من شرقيها وأجياٌد بفتح الهمزة

   . سمي بذلك لموضع خيل تبع منه  : قال الجواهري

   . وسعتها من الشمال إلى الجنوب نحو ميلين ومن أسفل أجياٍد إلى ظهر جبل قعيقعان مثل ذلك  : قال في الروض المعطار
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حين واليتهم على الحرم ينتجعون جبالها وأوديتها ولم يكن بها منازل مبنية في بدء األمر وآانت جرهم والعمالقة   : قال الكلبي
ينزلون بها ثم جاءت قريش بعدهم فمشوا على ذلك إلى أن صارت الرياسة في قريش لقصي بن آالب فبنى دار الندوة يحكم 

يد البناء فيها فيها بين قريش ثم صارت لمشاورتهم وعقد األلوية في حروبهم ثم تتابع الناس في البناء فبنوا دورًا وسكنوها وتزا
   . حتى صارت إلى ما صارت

   . وبناؤها بالحجر وعليها سوٌر قديم قد هدم أآثره وبقي أثره والمسجد في وسطها

وقد ذآر األزرقي في تاريخ مكة أن الكعبة آانت قبل أن تدحى األرض رابيًة حمراء مشرفة على وجه الماء ولما اهبط اهللا آدم 
ستوحش فانزل اهللا تعالى غليه قبًة من الجنة من درة بيضاء لها بابان فوضعت مكان البيت فكان عليه السالم وجاء إلى مكة ا

   . يتأنس بها وجعل حولها مالئكة يحفظونها من أن يقع بصر الشياطين عليها

   . وآان الحجر األسود آرسيًا يجلس عليه  : قال في الروض المعطار

   . وطوله ذراع  : قال

الذوا بالعرش خوفًا من غضب اهللا تعالى  والذي ذآره الماوردي وغيره أن المالئكة لما قالوا :   "  أتجعل فيها من يفسد فيها  " 
هو أول ابنوا في األرض بيتًا يعوذ به من سخطت عليه من بني آدم فبنوا هذا البيت و  : فطافوا حوله سبعًا فرضي عنهم وقال

 بنائه ثم بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم آما أخبر اهللا تعالى بقوله :   "  وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل  " 
   . ولم يجعل لها سقفًا  : قال في الروض المعطار

العمالقة ثم انهدمت فبناها قصي بن آالب وسقفها بخشب الدوم وجريد النخل وجعل ارتفاعها  ثم انهدمت الكعبة فبنتها  : قال
خمسًا وعشرين ذراعًا ثم استهدمت وآانت فوق القامة فأرادت قريٌش تعليتها فهدمتها وبنتها والنبي صلى اهللا عليه وسلم عمره 

يا قوم ارفعوا باب الكعبة حتى ال   : حذيفة بن المغيرة خمس وعشرون سنة وشهد بناءها معهم وآان بابها باألرض فقال أبو
   . يدخل إال مسلم ففعلوا ذلك وسقفوها بخشب سفينة ألقاها البحر إلى جدة

وآان طولها ثماني عشرة ذراعًا ثم احترق البيت حين حوصر ابن الزبير بمكة وتأثرت حجارته   : قال في الروض المعطار
شرقيًا وغربيًا يدخل   : خل فيه ستة اذرع من الحجر وقيل سبعة وجعل له بابين ملصقين باألرضبالنار فهدمه ابن الزبير وأد

   . من أحدهما ويخرج من اآلخر وجعل على بابها صفائح الذهب وجعل مفاتيحه من ذهب

   . وبلغ بها في العلو سبعًا وعشرين ذراعًا  : قال في الروض المعطار

الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره بإعادته على ما آان عليه في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم فلما قتل ابن الزبير آتب عبد 
من بناء قريش فهدم جانب الحجر وأعاده إلى ذلك وسد الباب الغربي ورفع الشرقي عن األرض إلى حده الذي هو عليه اآلن 

   .  " ت ابن الزبير من بناء الكعبة ما تحمل وددت أني آنت حمل  "   : وآان عبد الملك بن مروان بعد ذلك يقول

   . ثم جدد المتوآل رخام الكعبة فأزرها بفضة وألبس سائر حيطانها وسقفها الذهب وهو على ذلك إلى اآلن

   . وهو مبني بالحجر األسود مستطيل البناء على التربيع في ارتفاع خمسة وعشرين ذراعًا

   . الثاني الشامي  : وله أربعة أرآان

   . الثالث الغربي  . وهو ما بين الشرق والشمال سمي بذلك لمسامتته بعض بالد الشام وداخله باب المطلع إلى سطح الكعبة

   . وهو ما بين الشمال والغرب سمي بذلك لمسامتته بالد المغرب ولو سمي بالمصري لكان جديرًا به لمسامتته بالد مصر

   . الرابع اليماني
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   . رب والجنوب سمي بذلك لمسامتته بالد اليمن ولذلك خففت الياء في آخره نسبة إلى اليمنوهو ما بين الغ

سمي بذلك ألنه بناه رجل من اليمن يقال له ابن أبي سالم وقد يطلق عليه وعلى رآن الحجر األسود اليمانيان   : وقال ابن قتيبة
   . وعلى الشامي والغربي الشاميان تغليبًا

جر األسود وبين الرآن الشامي أربعة وعشرون ذراعًا وبالقرب من الرآن األسود في هذا الجدار باب الكعبة ثم بين رآن الح
على أربعة أذرع وشيء من األرض يرقى أليه بدرج من خشب توضع عند فتح الباب والملتزم بين الرآن األسود و الباب 

   . الشرقي وبالقرب من الرآن الشامي منه مصلى آدم عليه السالم

   . س األولى من الرآن األسود إلى باب الكعبة  : وهذا الجدار مقسوم بثالث جهات

   . وهي في جهة القبلة ألهل البصرة واألهواز وفارس الثانية من الباب إلى مصلى آدم عليه السالم

م وبخارا ونسا وفرغانة وهي جهة القبلة ألهل الكوفة وبغداد وحلوان والقادسية وهمذان والري ونيسابور ومرو وخوارز
   . والشاش وخراسان وما على سمت ذلك

   . الثالثة من مصلى آدم عليه السالم إلى الرآن الشامي

وهي جهة القبلة ألهل الرها والموصل وملطية وشمشاط والحيرة وسنجار ودياربكٍر وأرمينية إلى باب األبواب وما على سمت 
   . ذلك

ربي أحٌد وعشرون ذراعًا وبأعلى هذا الجدار الميزاب في الوسط منه وخارجه الحجر بكسر وبين الرآن الشامي والرآن الغ
   . الحاء المهملة وسكون الجيم مستديرًا به على سمت الرآنين يفصل بينه وبين البيت فرجتان

   . األولى من الرآن الشامي إلى دون الميزاب  : وهذا الجدار مقسوم بثالث جهات أيضًا

   . لقبلة لدمشق وحماة وسلمية وحلب ومنبج وميافارقين وما سامت ذلكوهي جهة ا

   . الثانية وسط الجدار من الميزاب وما إلى جانبه

وهي جهة القبلة للمدينة النبوية على ساآنها أفضل الصالة والسالم وجانب الشام الغربي وغزة والرملة وبيت المقدس 
   . إلى الرآن الغربيوفلسطين وعكا الثالثة ما يلي هذه الجهة 

وهي جهة القبلة لمصر بأسرها من أسوان إلى دمياط واإلسكندرية وبرقة وآذلك طرابلس الغرب وصقلية وسواحل الغرب 
   . واألندلس وما على سمت ذلك

   . وبين الرآن الغربي والرآن اليماني في هذا الجدار الباب المسدود تجاه الباب المفتوح

   . األولى من الرآن الغربي إلى ثلث الجدار  : ثالث جهات أيضًاوهذا الجدار مقسوم ب

وهي جهة القبلة ألهل الشمال من بالد البجاوة والنوبة وأوسط الغرب من جنوب الواحات إلى بالد الجريد إلى البحر المحيط 
   . وما على سمت ذلك من عيذاب وسواآن وجنوب أسوان وجدة ونحو ذلك

   . إلى دون الباب المسدود الثانية من ثلث الجدار

   . وهي جهة القبلة ألهل الجنوب من بالد البجاوة ودهلك وسواآن والنوبة والتكرور وما وراء ذلك وعلى سمته
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   . الثالثة من دون الباب المسدود إلى الرآن اليماني

   . الد أو آان على سمتهاوهي جهة القبلة ألهل الحبشة والزنج والزيلع وأآثر بالد السودان وما واالها من الب

وبين الرآن اليماني ورآن الحجر األسود عشرون ذراعًا أنقص من مقابله بذراع وبالقرب من رآن الحجر األسود من هذا 
   . الجدار مصلى النبي صلى اهللا عليه وسلم قبل الهجرة

   . األولى الرآن اليماني إلى سبعة أذرع من الجدار

   . رموت وعدن وصنعاء وعمان وصعدة والشحر وسبإ وزبيد وما واالها أو آان على سمتهاوهي جهة القبلة لتدمر وحض

   . الثانية من حد الجهة المتقدمة إلى دون مصلى النبي صلى اهللا عليه وسلم قبل الهجرة

   . وهي جهة القبلة لجنوب بالد الصين والسند والتهائم والبحرين وما سامت ذلك

   . صلى اهللا عليه وسلم قبل الهجرة إلى رآن الحجر األسود الثالثة من مصلى النبي

   . وهي جهة القبلة ألهل واسط وبالد الصين والهند والمرجان وآابل والقندهار

   . والمعبر وما واالها من البالد أو آان على سمتها

ابله مما يلي الرآن الشامي مقام إبراهيم ويقابل الجدار الشرقي من البيت مما يلي رآن الحجر األسود زمزم وسقاية العباس ويق
   . عليه السالم

   . وقد تقدم الكالم عليه في عجائب الحجاز فيما مر ويسمى ما بين الكعبة وزمزم والمقام الحطيم بالحاء والطاء المهملتين

وف فيه رمى ثيابه هناك سمي بذلك ألنه آان من لم يجد من األعراب ثوبًا من ثياب أهل مكة يط  : قال في الروض المعطار
   . وطاف عريانًا

   . وخارج المسجد الصفا والمروة اللذان يقع السعي بينهما

الجملة الثانية في نواحيها وأعمالها الضرب األول الحرم ومشاعر الحج الخارجة عن مكة أما الحرم فهو ما يطيف بمكة مما 
 تعالى جعل مالئكة يحرسون القبة التي أنزلها اهللا تعالى إلى آدم يحرم صيده وقطع شجره وحشيشه ونحو ذلك وقد تقدم أن اهللا

من الجنة ووضعت له مكان الكعبة وجعلت المالئكة حرسًا لها آي ال يقع عليها بصر الشياطين فكانت مواقف المالئكة هي 
   . حدود الحرم

   . رم ففيه عيون وثماروليس بمكة والحرم شجر يثمر غال شجر البادية أما خارج الح  : قال ابن حوقل

   . واعلم أن مقادير جهات الحرم تتفاوت في القرب والبعد عن مكة وعلى حدوده أعالم منصوبة في آل جهة تدل عليه

وأول من وضع عالمات الحرم ونصب العمد عليه عدنان بن أد خوفًا من أن تندرس   : قال الزبير  : قال في الروض المعطار
   . معالم الحرم أو تتغير

وحده من التنعيم على طريق سرٍف إلى مر الظهران خمسة أميال وذآر في موضع آخر أنها ستة أميال وحده من طريق   : قال
   . جدة عشرة أميال ومن طريق اليمن ستة أميال ودوره سبعمائة وثالثة وثالثون ميًال



 

692 
 

   . بعمرة فيحرم منها ثم بحدود هذا الحرم أماآن مشهورة يخرج إليها من مكة من أراد أن يهل

بألف والم الزمتين وفتح التاء المثناة فوق وسكون النون وآسر العين المهملة وسكون الياء المثناة تحت وميم  - أحدها التنعيم 
   . وهو موضع على حد الحرم على طريق السالك من بطن مر وإلى مكة -في اآلخر 

ل عن يمينه اسمه نعيم والذي عن يساره اسمه ناعٌم والوادي الذي هو فيه وسمي التنعيم ألن الجب  : قال في الروض المعطار
   . اسمه نعمان ومنه اعتمرت عائشة رضي اهللا عنها مع عبد الرحمن بن أبي بكر وهناك مسجٌد يعرف بمسجد عائشة إلى اآلن

لباء الموحدة وفتح الياء المشددة وفي بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون الياء المثناة تحت وآسر ا - الثاني الحديبية 
   . ونقل في الروض المعطار عن األصمعي تخفيف الياء الثانية -آخرها تاء 

وهو موضع بعضه في الحل وبعضه في الحرم وفيه صد المشرآون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن   : قال في تقويم البلدان
   . لى مسيرة يوم وهي في مثل زاوية للحرمالبيت وهي أبعد أطراف الحرم عن البيت وهي ع

   . وذآر في الروض المعطار أن الحديبية اسم لبئر في ذلك المكان ومذهب الشافعي أن العمرة منه أفضل من التنعيم

قل في ون -بكسر الجيم والعين المهملة وفتح الراء المهملة المشددة بعدها ألف ونون مفتوحة وهاء في اآلخر  -الثالث الجعرانة 
   . الروض المعطار عن األصمعي سكون العين وتخفيف الراء

وهو مكان بين مكة والطائف ولكنه إلى مكة أقرب ومنه أحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعمرة في وجهته تلك   : قال
   . ومذهب الشافعي أن العمرة منه افضل من الحديبية

سميت بذلك لما يمنى فبها من  -أحدها منًى بكسر الميم وفتح النون وألف مقصورة   : وأما مشاعر الحج الخارجة عن مكة فثالثة
   . الدماء أي يراق

   . وهي تشبه القرية مبنيٌة على ضفتي الوادي -وبينها وبين مكة ثالثة أميال   : قال في المشترك

وهو مسجد عظيم متسع األرجاء بغير  -ها فاء بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة تحت وفي آخر -وبها مسجد الخيف 
   . سقف

وهي موضع  - بضم الميم وسكون الزاي المعجمة وفتح الدال المهملة وآسر الالم وفتح الفاء وآخرها هاء  -الثاني المزدلفة 
   . على يسرة الذاهب من منًى إلى عرفة

الحجاج إذا أفاضوا من عرفاٍت ازدلفوا إليها أي تقربوا سميت بذلك من التزلف واالزدالف وهو التقرب ألن   : قال النووي
ألنه يجمع بها بين المغرب والعشاء وبها مسجد  -ومضوا إليها وتسمى جمعًا أيضًا بفتح الجيم وسكون الميم وعين مهملة 

   . متسع

   . أذرعطوله ثالثة وستون ذراعًا وعرضه خمسون ذراعًا وارتفاع جداره عشرة   : قال في الروض المعطار

ويقال فيه أيضًا عرفاٌت على الجمع وبه جاء القرآن في  -بفتح العين والراء المهملتين والفاء وهاء في اآلخر  -الثالث عرفة 
   . وهو موقف الحج وسمي عرفات لتعارف آدم عليه السالم وحواء به  " فإذا أفضتم من عرفاٍت   "   : قوله تعالى

عليه السالم بالهند وحواء بعرفة وإبليس بجدة والحية بأصبهان وأمر اهللا تعالى آدم بحج البيت  أهبط آدم  : قال آعب األحبار
فحج فكان حيث الضرب الثاني قراها ومخاليفها واعلم أن أآثر جبال مكة وأوديتها مسكونة معمورة إال أنه ليس بها قرية مقراة 

بضم الجيم وتشديد الدال  -األول جدة   : شهور من ذلك عشرة أماآنغال حيث المياه والعيون الجارية والحدائق المحدقة والم
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وهي فرضة مكة على ساحل بحر القلزم وموقعها في أول اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة وهي في الغرب  -المهملة ثم هاء 
   . عن مكة بميلة إلى الشمال

   . ضها إحدى وعشرون درجة وخمس وأربعون دقيقةطولها ست وستون درجة وثالثون دقيقة وعر  : قال في األطوال

   . ووافقه على ذلك في القانون

   . طولها خمس وستون درجة وثالثون دقيقة وعرضها على ما تقدم  : وقال في رسم المعمور

   . وهي مينا عظيمة محل حط وإقالع إليها تنتهي المراآب من مصر واليمن وغيرهما وعنها تصدر من مكة

   . وهي من مكة على مرحلتين  : قويم البلدانقال في ت

   . بينهما أربعون ميًال وهي ميقات من قطع البحر من جهة عيذاب إليها  : وقال اإلدريسي

   . الثاني بطن نخٍل وضبطه معروف ويقال فيه أيضًا وادي نخلة على التوحيد ونخلة بإسقاط لفظ وادي

أحد طواغيت قريٍش وبعث النبي صلى اهللا عليه وسلم إليها خالد بن الوليد فهدمها  وبه آانت العزى التي هي  : قال الجواهري
   . وهي اآلن بيد هذيٍل وهي قرًى مجتمعة ذات عيون وحدائق ومزدرع

أخبرني بعض أهل الحجاز أن بها نحو أربعة عشر نهرًا على آل نهر قرية وغالب فواآه مكة وقطانيها وبقولها منها ومنها 
   . إلى بطن مر اآلتي ذآره يصب الماء

وهو بلد شرقي  - بألف والم الزمتين فطاء مهملة مشددة مفتوحة بعدها ألف وياء مثناة تحت مكسورة ثم فاء  -الثالث الطائف 
   . بطن نخل المتقدم ذآرها وبطن نخل بينه وبين مكة

   . ت باألرض حتى أرست في هذا الموضعقيل سميت الطائف ألنها في طوفان نوح انقطعت من الشام وحملها الماء وطاف

سميت برجل من العمالقة ثم سكنها ثقيف فبنوا  - اسمها القديم وج يعني بواو مفتوحة وجيم مشددة   : قال في الروض المعطار
هذا القرءان  وقالوا لوال نزل  :  : وهي إحدى القريتين المذآورتين في قوله تعالى  : عليها حائطًا مطيفًا بها فسميت الطائف قال

   .  " على رجٍل من القريتين عظيم 

   . وهي من الحجاز تقريبًا وموقعها في أوائل اإلقليم الثاني  : قال في تقويم البلدان

طولها ثمان وستون درجة وإحدى وثالثون دقيقة وعرضها إحدى وعشرون درجة وأربعون دقيقة وهو بلد   : وقال ابن سعيد
تلفة مما يشابه فواآه الشام وغيرها وهي طيبة الهواء إال أنها شديدة البرد حتى إنه ربما جمد الماء خصيب آثير الفواآه المخ

   . بها لشدة بردها

وهو واٍد من أودية  -الرابع بطن مر بفتح الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة ونون بعدها ثم ميم مفتوحة وراء مهملة مشددة 
   . مرحلة منها على طريق حجاج مصر والشامالحجاز في الشمال عن مكة على 

   . طولها سبع وستون درجة وعرضها إحدى وعشرون درجة وخمس وأربعون دقيقة  : قال في األطوال

   . وهي بقعة بها عدة عيون ومياه تجري ونخيل آثير والنخل والمزدرع متصل من وادي نخلة إليها  : قال في تقويم البلدان
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حو أربعة وعشرين نهرًا على آل نهر قرية ومنها تحمل الفواآه والبقوالت إلى مكة آما تحمل من نخلة وذآر غيره أن بها ن
   . والطائف وهي بيد بني حسن أمراء مكة

وهو واٍد على القرب من بطن مر على  -بألف والم ثم هاء ودال مهملة مفتوحتين وهاء ساآنة في اآلخر  -الخامس الهده 
   . ه أربعة عشر نهرًا على آل نهر قرية وهي بيد بني جابرمرحلة ونصف من مكة ب

وهو واٍد معروف على طريق حجاج مصر  -بضم العين وسكون السين المهملتين وفتح الفاء ثم ألف ونون  -السادس عسفان 
   . رةعلى ثالث مراحل من مكة آان بها حدائق ومياه تنصب إليها من الهده المذآورة وهي اآلن خراب ليس بها عما

وهي واٍد بالقرب  - بألف والم ثم باء موحدة مفتوحة وراء مهملة ساآنة وزاي معجمة مفتوحة وهاء في اآلخر  -السابع البرزة 
من عسفان على مرحلتين من مكة به أربعة عشر نهرًا على آل نهر قرية وهي اآلن بيد بني سلول وبني معبٍد بضم الميم وفتح 

وهو  - بضم الخاء المعجمة وفتح الالم وإسكان الياء المثناة تحت والصاد المهملة  -ء الثامن خليٌص العين المهملة وتشديد البا
   . واٍد على طريق حجاج مصر على أربع مراحل من مكة به نحو تسعة أنهر على آل نهر قرية

وهو واٍد بالقرب من خليٍص  -اآلخر بضم الكاف وفتح الالم وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة وهاء في  - التاسع وادي آلية 
   . به نحو سبعة أنهر على آل نهر قرية وآان بيد سليم وقد خرب من مدة قريبة بعد الثمانين والسبعمائة

بفتح الميم وتشديد الراء المهملة ثم ألف والم وظاء معجمة مفتوحة وهاء ساآنة وراء مهملة مفتوحة  - العاشر مر الظهران 
وهو موضع بينه وبين مكة نحو ستة عشر ميًال وهو الذي نزل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند  - بعدها ألف ونون 

   . صلحه مع قريش آان به ضياع آثيرة وهو اآلن خراب

وبه حصن آبير آان يسكنه شكر بن الحسن بن علي بن جعفر الحسني يعني أمير مكة اآلتي ذآره   : قال في الروض المعطار
   . مرائهافي جملة أ

الطرف السابع في ذآر ملوك مكة وهم على ضربين ملوآها قبل اإلسالم اعلم أن مكة بعد الطوفان آان ملكها في عاد وآان 
بها منهم معاوية بن بكر ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم وآان مع معاوية بن بكر وهو عاٌد اآلخرة فيما يقال 

   . يهايعرب ثم غلبهم العمالقة عل

فلما غلب ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن أفخشذ بن سام بن نوح عادا على اليمن وفرق ملك اليمن في إخوته استولى على 
   . الحجاز وأخرج العمالقة منه وولى أخاه جرهم بن قحطان على الحجاز فبقي به حتى مات

   . فملك بعده ابنه عبد ياليل

ك بعده ابنه عبد المدان ثم ملك بعده ابنه بقيلة ثم ملك بعده ابنه عبد المسيح ثم ملك بعده ابنه ثم ملك من بعده ابنه جرهم ثم مل
مضاٌض ثم ملك بعده ابنه الحرث ثم ملك بعده ابنه عمرو ثم ملك بعده أخوه بشر بن الحرث ثم ملك بعده مضاض بن عمرو 

   . بن مضاٍض

   . سماعيل عليه السالم وتزوج فيهم وآانت قبلهم جرهم أخرى مع عاٍدوجرهم هذه هم الذين بعث إليهم إ  : قال ابن سعيد

  : وفي ذلك يقول عمرو بن الحرث بن مضاٍض وهو التاسع من ملوك جرهم المتقدم ذآرهم  : قال في الروض المعطار
المؤرخون في أمر  وقد اختلف  : وصاهرنا من أآرم الناس والدًا فأبناؤه منا ونحن األصاهرة قال صاحب حماة في تاريخه

آان الملك في جرهم ومفاتيح الكعبة وسدانتها في يد ولد إسماعيل   : الملك على الحجاز بين جرهم وبين إسماعيل فبعضهم يقول
   . إن قيدار بن إسماعيل توجته أخواله من جرهم وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز  : وبعضهم يقول

بني إسماعيل بال خالف حتى انتهى ذلك إلى نابٍت من ولد إسماعيل فصارت السدانة وأما سدانة البيت ومفاتيحه فكانت مع 
وآنا والة البيت من بعد نابٍت نطوف بذاك البيت واألمر ظاهر وذآر في   : بعده لجرهم ويدل على ذلك قول عمرو بن الحارث
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ل جرهم أعلى مكة بقعيقعان فما حاز أنه آان مع جرهم بمكة قطورا وجرهم وقطورا أخوان وآان منز  : الروض المعطار
ومنزل قطورا أسفل مكة بأجياد فما حاز وانتهت رياسة قطورا في زمن مضاض بن عبد المسيح المتقدم ذآره إلى السميدع 

وآان مضاض يعشر من دخل مكة من أعالها والسميدع يعشر من دخلها من أسفلها ثم بغى بعضهم على بعض وتنافسوا الملك 
ل السميدع واستقل مضاض باألمر وبقيت جرهم والة البيت نحو ثالثمائة سنة فأآلوا مال الكعبة الذي يهدى إليها واقتتلوا فقت

واستحلوا حرمها وبلغ من أمرهم أن الرجل إذا لم يجد مكانًا يزني فيه الكعبة فزنى فيها ولم يتناهوا حتى يقال إن إساف بن 
الكعبة فمسخا حجرين ونضب ماء زمزم لكثرة البغي ودرست معالمها ثم سهيل زنى بنائلة بنت عمرو بن ذؤيب في جوف 

جاء عمرو بن لحي فغير دين إبراهيم عليه السالم وبدله وبعث العرب على عبادة التماثيل وعمر ثلثمائة سنة وخمسًا وأربعين 
   . سنة وبلغ من الولد وولد الولد ألفين

األزد من بني آهالن بن سبٍإ من العرب العاربة وآانت منازلهم من حين ثم صارت سدانة البيت ومفاتيحه إلى خزاعة بن 
تفرق عرب اليمن بسبب سيل الرم ببطن مر على القرب من مكة وصارت لهم الرياسة بسدانة البيت وبقيت السدانة بيدهم إلى 

ك الفرس ورئيس قريش يومئذ سليمان بن عمرو الخزاعي في زمن بهرام جور بن يزدجرد من ملو  : أن انتهت إلى أبي غبشان
قصي بن آالٍب فاجتمع قصي مع أبي غبشان على شراٍب بالطائف فلما سكر أبو غبشان اشترى قصي سدانة البيت بزق خمر 

مفاتيح   : يا معشر قريش هذه المفاتيح  : وتسلم مفاتيحه وأشهد عليه بذلك وأرسل ابنه عبد الدار بها إلى البيت فرفع صوته وقال
   . م إسماعيل قد ردها اهللا عليكم من غير عاٍر وال ظلمبيت أبيك

   . فلما صحا أبو غبشان ندم حيث ال ينفعه الندم

باعت خزاعة بيت اهللا إذ سكرت بزق   : وأآثر الشعراء القول في ذلك حتى قال بعضه  " أخسر من صفقة أبي غبشان   " ويقال 
نصرفت عن المقام وظل البيت والنادي ولما وقع ذلك عدت خزاعة على خمٍر فبئست صفقة البادي باعت سدانتها بالنزر وا

قصي فظهر عليهم وأجالهم عن مكة وآان بمكة عرب يجيزون الحجيج إلى الموقف وآان لهم بذلك رياسة فأجالهم قصي عن 
   . مكة أيضًا وانفرد بالرياسة

   . بن آنانةوآان أول من نال الملك من ولد النضر   : قال العسكري في األوائل

ولما تم لقصي ذلك بنى دار الندوة بمكة فكانت قريش تقضي فيها أمورها فال تنكح وال تشاور في أمر حرب وال غيره إال فيها 
   . ولم تزل الرياسة فيه وفي بنيه بعد ذلك

   . فولد له من الولد عبد مناٍف وعبد الدار وعبد العزى

ي عبد مناٍف وآان له من الولد هاشٌم وعبد شمٍس والمطلب ونوفٌل وآان هاشم أرفعهم ثم انتقلت الرياسة العظمى بعد ذلك لبن
قدرًا وأعظمهم شأنًا وإليه انتهت سيادة قومه وآانت إليه الرفادة وسقاية الحجيج بمكة وآانت قريش تجارًا وآانت تجارتهم ال 

فسأله آتابة أماٍن لتجار قريش فكتب له آتابًا لكل من تعدو مكة وما حولها فخرج هاشم إلى الشام حتى نزل بقيصر ملك الروم 
مر عليه فخرج هاشم فكلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافهم أمانًا لقومه حتى قدم مكة فأتاهم بأعظم شيء أتوا به قط برآًة 

ذلك وخرج أخوهم فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج معهم حتى أوردهم الشام وخرج أخوه المطلب إلى اليمن فأخذ لهم أمانًا آ
   . نوفٌل إلى آسرى ملك الفرس فاخذ لهم منه أمانًا

وآانت قريش يرحلون في الشتاء للشام وفي الصيف لليمن واتسعت معايشهم بسبب ذلك وآثرت أموالهم حتى امتن اهللا عليهم 
   . واإليالف األمان  " لئيالف قريٍش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف   "   : بذلك بقوله

ما سدانة البيت ومفاتيحه فبقيت بيد بني عبد الدار بن قصي المتقدم ذآره من حين تسليمها عبد الدار عند أخذها من أبي وأ
غبشان الخزاعي حتى صارت لبني شيبة من بني عبد الدار وانتهت في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة 

   . ابن عبد الدار

لو   :  عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقالفلما دخل النبي صلى اهللا
علمت أنه رسول اهللا لم أمنعه فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكعبة 
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إن اهللا يأمرآم أن   "   : ويجمع له السقاية والسدانة فنزل قوله تعالىفصلى رآعتين فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح 
  : فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليًا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان  " تؤدوا األمانات إلى أهلها 

أشهد أن ال إله إال   : آنًا وقرأ عليه اآلية فقال عثمانلقد انزل اهللا تعالى في شأنك قر  : أآرهت وآذيت ثم جئت ترفق فقال له علي
اهللا وأن محمدًا رسول اهللا فهبط جبريل عليه السالم على النبي صلى اهللا عليه وسلم فأخبره أن السدانة في أوالد عثمان أبدًا 

   . فهي باقية فيهم إلى اآلن

صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدون هاجر منها النبي صلى ملوآها في اإلسالم وهم على طبقات الطبقة االولى عمال النبي 
اهللا عليه وسلم إلى المدينة قبل وفاته وحج حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة وتوفي سنة إحدى عشرة من الهجرة 

   . ب آرم اهللا وجههوعلى مكة عثمان بن أسيد وتوالت عليها عمال الخلفاء بعده إلى آخر أيام الحسن بن علي بن أبى طال

الطبقة الثانية عمال بني أمية من لدن معاوية رضي اهللا عنه إلى انقراضهم ثم ولى عليها معاوية بن أبي سفيان في خالفته في 
سنة اثنتين وأربعين من الهجرة خالد بن العاص بن هشام ثم أضيفت إلى عمال المدينة إلى أيام الوليد ابن عبد الملك فكان من 

منهم الوليد بن عتبة ثم عمرو بن سعيد األشدق ثم الوليد بن عتبة ثانيًا ثم مصعب بن الزبير من جهة أخيه عبد اهللا بن وليها 
الزبير لما بويع له بالخالفة ثم جابر بن األسود ثم طلحة بن عبد اهللا بن عوف ثم طارق بن عمرو بن عثمان ثم الحجاج بن 

   . م بن إسماعيل المخزومي ثم عمر ابن عبد العزيزيوسف الثقفي ثم أبان بن عثمان ثم هشا

ثم افردها الوليد بن عبد الملك عن المدينة وولى عليها خالد بن عبد اهللا القسري بعد عمر بن عبد العزيز ثم وليها عبد العزيز 
لى عبد الرحمن بن الضحاك ثم بن خالد بن أسيٍد أيام سليمان بن عبد الملك ثم عزله يزيد سنة ثالث ومائة وأضافها مع المدينة إ

عزله عن مكة والمدينة لثالث سنين من واليته وولى مكانه عبد الواحد النضري ثم عزله هشام بن عبد الملك في خالفته وولى 
مكانه على مكة والمدينة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل ثم عزله هشام سنة أربع عشرة ومائة وولى مكانه على مكة والطائف 

دينة محمد ابن هشام المخزومي ثم ولى الوليد بن زيد في خالفة خاله يوسف بن محمد الثقفي على مكة مع سائر أعمال دون الم
الحجاز ثم ولى مروان على مكة وبر الحجاز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثم عزله في سنة تسع وعشرين ومائة وولى 

   . ليها عمال بني أمية إلى أن انقرضت دولتهممكانه على مكة والحجاز عبد الواحد ثم توالت ع

عمال بني العباس وأولهم أبو العباس السفاح فولى عليها وعلى المدينة وسائر الحجاز عمه داود ثم توفي سنة ثالث وثالثين 
   . ومائة فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبد اهللا بن عبد الدار الحارثي

   . ث وأربعين ومائة السري بن عبد اهللا بن الحارث بن العباسثم ولى السفاح على ذلك سنة ثال

ثم عزله أبو جعفر المنصور سنة ست وأربعين ومائة وولى مكانه عمه عبد الصمد بن علي ثم عزله عنها سنة تسع وأربعين 
وسائر الحجاز واليمامة ومائة وولى مكانه محمد بن إبراهيم اإلمام ثم عزله وولى مكانه إبراهيم ابن أخيه ثم ولى على مكة 

جعفر بن سليمان ثم توالت عليها العمال إلى أن ولى الرشيد في خالفته على مكة واليمن حمادًا اليزيدي سنة أربع وثمانين 
   . ومائة

   . ثم وليها في زمان األمين داود بن عيسى

   . نه ابنه المنتصر بن المتوآلثم وليها محمد بن عيسى ثم عزله المتوآل سنة ثالث وثالثين ومائتين وولى مكا

ثم وليها علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور ثم عزله المتوآل سنة سبع وثالثين ومائتين وولى مكانه عبد اهللا بن محمد بن 
داود بن عيسى بن موسى ثم عزله المتوآل سنة ثنتين وأربعين ومائتين وولى مكانه عبد الصمد بن موسى بن محمد بن 

مام ثم توالت عليها العمال من قبل الطبقة الرابعة السلمانيون من بني الحسن نسبة إلى سليمان بن داود بن الحسن إبراهيم اإل
   . المثنى بن الحسن السبط

وآان سليمان هذا في أيام المأمون بالمدينة وحدثت الرياسة فيها لبنيه بعد أيام وآان آبيرهم آخر المائة الثالثة محمد بن سليمان 
   . ذيالرب
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خلع طاعة العباسيين وخطب لنفسه باإلمامة في سنة إحدى وثلثمائة في خالفة المقتدر ثم اعترضه أبو طاهر   : قال البيهقي
   . القرمطي في سنة ثنتي عشرة وثلثمائة فانقطع حجيج العراق بسبب ذلك

ي بمكة فنهبهم وخطب لعبيد اهللا المهدي صاحب ثم أنفذ المقتدر الحجيج من العراق في سنة سبع عشرة وثلثمائة فوافاهم القرمط
إفريقية وقلع الحجر األسود وباب الكعبة وحملهما إلى األحساء وتعطل الحج من العراق إلى أن ولي الخالفة القاهر في سنة 

   . عشرين وثلثمائة فحج بالناس أميره في تلك السنة

لى مال يؤديه الحجيج إليهم فحجوا في سنة سبع وعشرين ثم انقطع الحج من العراق بعدها إلى أن صولحت القرامطة ع
وثلثمائة وخطب بمكة للراضي بن المقتدر وفي سنة تسع وعشرين ألخيه ثم انقطعالحج من العراق بسبب القرامطة إلى سنة 

بويه مع  ثالث وثالثين وثلثمائة فخرج رآب العراق بمهادنة القرامطة في خالفة المستكفي ثم خطب بمكة لمعز الدولة بن
المقتدر في سنة أربع وثالثين وثلثمائة ثم تعطل الحج بسبب القرامطة ثم برز أمر المنصور الفاطمي صاحب إفريقية ألحمد بن 

   . أبي سعيد أمير القرامطة بعد موت أبي طاهر بإعادة الحجر األسود إلى مكانه فأعاده في سنة تسع وثالثين وثلثمائة

ثمائة حاول أمير الرآب المصري الخطبة البن األخشيد صاحب مصر فلم يتأت له ذلك وخطب وفي سنة ثنتين وأربعين وثل
   . البن بويه واتصلت وفود الحج من يومئذ

   . سوفي سنة ثالث وخمسين خطب للقرمطي بمكة مع المطيع

   . وفي سنة ست وخمسين وثلثمائة خطب بمكة لبختيار بن معز الدولة بعد موت أبيه

ستين وثلثمائة جهز المعز الفاطمي عسكرًا من إفريقية إلقامة الخطبة له بمكة وعاضدهم بنو الحسين أهل المدينة ثم في سنة 
   . فمنعهم بنو الحسن أهل مكة من ذلك واستولوا على مكة

لمعز بالوالية فلما ملك مصر المعز آان الحسن بن جعفر بن الحسن بن سليمان بالمدينة فبادر فملك مكة ودعا للمعز وآتب له ا
   . ثم مات الحسن فولي مكانه أخوه عيسى

ثم ولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن أبي هاشم ثم الحسن بن محمد بن سليمان بن داود سنة أربع وثمانين وثلثمائة ثم 
   . جاءت عساآر عضد الدولة بن بويه ففر الحسن وترك مكة

ى مكة أميرًا علويًا فخطب له بالحرمين واستمرت الخطبة بمكة للعلويين إلى سنة ولما مات المعز وولي ابنه العزيز بعث إل
   . سبع وستين وثلثمائة

في سنة ثمان وستين خطب لعضد الدولة بن بويه ثم عادت الخطبة بمكة إلى الخلفاء الفاطميين بمصر ثم آتب الحاآم سنة 
ر وعمر رضي اهللا عنهما فأنكر ذلك أبو الفتوح أمير مكة وحمله ذلك ثنتين وأربعين وأربعمائة إلى عماله بالبراءة من أبي بك

على أن استبد باألمر في مكة وخطب لنفسه وتلقب بالراشد باهللا وقطع الحاآم الميرة عن الحرمين فرجع أبو الفتوح إلى طاعته 
   . فأعاده إلى إمارته بمكة

ثم خطب بمكة سنة سبع وعشرين وأربعمائة للمستنصر بن  وفي سنة ثنتي عشرة وأربعمائة خطب بمكة للظاهر بن الحاآم
   . الظاهر ثم توفي أبو الفتوح أمير مكة المتقدم ذآره سنة ثالثين وأربعمائة لست وأربعين سنة من إمارته

نة وولي بعده إمارة مكة ابنه شكر وملك معها المدينة واستضافها لمكة وجمع بين الحرمين آله ثالثًا وعشرين سنة ومات س
   . ثالث وخمسين وأربعمائة

   . وآانت وفاته عن غير ولد وانقرضت بموته دولة بني سليمان بمكة  : قال ابن حزم
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محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد اهللا أبي الكرام بن موسى الجون بن عبد اهللا بن   : الهواشم نسبة إلى أبي هاشم
   . حسن بن الحسن السبط

لما مات شكر آخر أمراء السليمانيين محمد بن جعفر بن أبي هاشم المذآور فاستولى على إمارة مكة في  آان رئيس الهواشم
سنة أربع وخمسين وأربعمائة بعد موت شكر وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصر ثم خطب لبني العباس في سنة ثمان 

الخطبة للمستنصر الفاطمي ثم استماله القائم  وخمسين وأربعمائة فقطعت ميرة مصر عن مكة فعذله أهله على ذلك فأعاد
العباسي وبذل له األموال فخطب له سنة ثنتين وستين بالموسم فقط وآتب للمستنصر بمصر يعتذر إليه ثم بعث إليه السلطان 

   . ألب أرسالن السلجوقي بأموال آثيرة في سنة ثالث وستين فخطب له بنفسه

   . زحف إلى المدينة فأخرج منها بني الحسين وملكها وجمع بين الحرمينثم جمع محمد بن جعفر المتقدم ذآره و

   . ثم مات القائم وانقطع ما آان يصل إلى أمير مكة منه فقطع الخطبة للعباسيين

 ثم أرسل المقتدي باهللا العباسي بمال فأعاد الخطبة للعباسيين فاستمرت الخطبة لهم إلى أن مات السلطان ملكشاه السلجوقي سنة
ست وثمانين وأربعمائة فانقطعت الخطبة بمكة للعباسيين وبطل الحاج من العراق ومات المقتدي وبويع ابنه المستظهر ومات 

   . المستنصر العبيدي بمصر وبويع ابنه المستعلي فخطب له بمكة

من إمارته وولي بعده ابنه قاسم ثم مات محمد بن جعفر أمير مكة المتقدم ذآره سنة سبع وثمانين وأربعمائة لثالث وثالثين سنة 
   . فكثر اضطرابه ثم توفي سنة ثمان عشرة وخمسمائة لثالثين سنة من إمارته

وولي بعده ابنه أبو فليتة فافتتح بالخطبة العباسية وحسن الثناء عليه ثم مات سنة سبع وعشرين وخمسمائة لعشر سنين من 
   . اسيينإمارته وولي بعده ابنه قاسم والخطبة مستمرة للعب

ثم صنع المقتفي بابًا للكعبة وأرسله إليها في سنة ثنتين وخمسين وخمسمائة وحمل الباب العتيق إليه فاتخذه تابوتًا يدفن فيه 
   . واتصلت الخطبة لبني العباس إلى سنة خمس وخمسين وبويع المستنجد فخطب له آما آان يخطب ألبيه المقتفي

آخر خلفاء الفاطميين بمصر   : ت وخمسين وخمسمائة وولي بعده ابنه عيسى في أيام العاضدثم قتل قاسم بن أبي فليتة سنة س
وتوفي المستنجد وبعث المستضيء بالرآب العراقي وانقضت دولة الفاطميين بمصر ووليها السلطان صالح الدين يوسف بن 

عم قاسم سير الحاج في سنة ست  أيوب فخطب له والذي ذآره السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه أن عيسى
وخمسين وخمسمائة وقام مكان ابن أخيه قاسم المذآور ثم عاد قاسم فملك مكة ثم هرب وعاد عمه عيسى فملكها وهرب قاسم 

   . إلى جبل أبي قبيٍس فوقع عن فرسه فأمسكه عيسى وقتله

أنهت إليه من أحوال عيسى بن قاسم أمير ثم مات المستضيء وبويع ابنه الناصر وخطب له بالحرمين وحجت أمه وعادت ف
مكة ما عزله به وولى مكانه أخاه مكثر بن قاسم وآان جليل القدر وهو الذي بنى القلعة على جبل أبي قبيسٍس ومات سنة تسع 

   . وثمانين وخمسمائة وبموته انقرضت دولة الهواشم بمكة

ج العراق في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة توجه من عند وذآر السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه أن أمير حا
   . الخليفة بعزله فجرى بينهما حرب انتهى األمر فيها إلى انهزام مكثر المذآور وأقيم أخوه داود مكانه

   . وما زالت اإلمرة فيه تارة وفي أخيه مكثر تارة حتى مات داود في سنة تسع وثمانين وخمسمائة

   . يسى بن محمد بن أبي هاشمإنه داود بن ع  : وقال

الطبقة السادسة بنو قتادة نسبة إلى قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن عبد اهللا أبي الكرام بن 
   . موسى الجون بن عبد اهللا بن حسن بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه
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ا آانت مع الهواشم آان بنو حسن مقيمين بنهر العلقمية من وادي ينبع فجمع قتادة قومه بني وآان السبب في واليته مكة أنها لم
مطاعن وأسالف بني أحمد وبني إبراهيم وتأمر عليهم وملك ينبع ثم ملك الصفراء وسار إلى مكة فانتزعها من الهواشم المتقدم 

تعاظم أمره حتى ملك مع مكة والينبع أطراف اليمن وعض خليفة بغداد و  : ذآرهم وملكها وخطب للناصر لدين اهللا العباسي
أعمال المدينة وبالد نجد ولم يفد على أحد من الخلفاء وال من الملوك وتوفي سنة سبع عشرة وستمائة وولي مكانه ابنه الحسن 

ائة من اليمن إلى فامتعض لذلك أخوه راجح بن قتادة ثم قدم الملك المسعود أقسر بن الكامل صاحب اليمن سنة عشرين وستم
مكة وملك مكة وقتل جماعة من األشراف ونصب رايته وأزال راية أمير الرآب الذي من جهة الخليفة فكتب الخليفة من بغداد 

برئت يا أقسر من ظهر العادل إن لم أقطع يمينك فقد نبذت وراء   : إلى أبيه الكامل يعاتبه في ذلك فكتب الكامل إلى ابنه أقسر
دينك وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وذهب حسن بن قتادة إلى بغداد صريخًا فمات بها سنة ثنتين ظهرك دنياك و

وعشرين وستمائة ومات أقسر بمكة سنة ست وعشرين ودفن بالمعلى وبقي على مكة قائده فخر الدين بن الشيخ وقصد راجح 
   . دين بن الشيخ سنة تسع وعشرين وستمائةبن قتادة مكة مع عساآر عمر بن رسول فملكها من يد فخر ال

ثم جاءت عساآر مصر سنة ثنتين وثالثين مع األمير جبريل فملكوا مكة وهرب راجح إلى اليمن ثم عاد ومعه عمر بن رسول 
   . صاحب اليمن بنفسه فهربت عساآر مصر وملك راجح مكة وخطب لعمر بن رسول بعد الخليفة المستنصر

سبع وأربعين وستمائة أبو سعد الحسن بن علي بن قتادة ولحق راجٌح باليمن وسار جماز بن حسن بن ثم غلب على مكة سنة 
قتادة سنة إحدى وخمسين وستمائة إلى الناصر بن العزيز بن الظاهر بن أيوب بدمشق مستجيشًا على أبي سعد أن يقطع ذآر 

وملك مكة ثم وصل راجح من اليمن إلى مكة وهو شيخ  صاحب اليمن فجهز له عسكرًا وسار إلى مكة فقتل أبا سعد في الحرم
   . آبير السن وأخرج منها جماز بن حسن فلحق بالينبع

ثم دار أمر مكة بين أبي نمي محمد بن أبي سعد علي بن قتادة وبين غالب ابن راجح بن قتادة ثم استبد أبو نمي بإمرة مكة 
   . ونفى قبيلة أبيه أبي سعد إلى الينبع

أبو نمي قام بأمر مكة من بعده ابناه رميثة وحميضة ونازعهما أخواهما عطيفة وأبو الغيث فاعتقالهما ووافق ذلك ولما هلك 
وصول بيبرس الجاشنكير آافل المملكة المصرية في األيام الناصرية فأطلق عطيفة وأبا الغيث ووالهما وأمسك رميثة 

ضة إلى إمارتهما بمكة مع عسكره وبعثا إليه بعطيفة وأبي الغيث وحميضة وبعث بهما إلى مصر ثم رد السلطان رميثة وحمي
   . وبقي التنازع بينهم وهم يتعاقبون في إمرة مكة مرة بعد أخرى وهلك أبو الغيث في بعض حروبهم بطن مر

ه ثم تنازع حميضة ورميثة وسار رميثة إلى الملك الناصر محمد بن قالوون صاحب مصر سنة خمس عشرة وسبعمائة فأمد
   . بعساآر وجه بها إلى مكة واصطلحوا

ثم خالفهم عطيفة سنة ثمان عشرة وسبعمائة ووصل إلى السلطان فأمده بالعساآر فملك مكة وقبض على رميثة فسجن ثم أطلق 
سنة عشرين وأقام بمصر وبقي حميضة مشردًا إلى أن استأمن السلطان فأمنه ثم وثب بحميضة مماليك آانوا معه وقتلوه 

   . رميثة من السجن واستقر شريكًا ألخيه عطيفة في إمارتها وأطلق

   . ثم مات عطيفة وأقام أخوه رميثة بعده مستقًال بإمارة مكة إلى أن آبر وهرم

وأول إمرة في رميثة وهو آخر من بقي من بيته وعليه آان النص من أبيه دون البقية مع   : وإلى ذلك أشار في التعريف بقوله
بقية وعجالن وخرج بقية وبقي   : وآان ابناه بقية وعجالن قد اقتسما معه إمارة مكة ولما مات رميثة تنازع ولداهتداولهم لها 

عجالن بمكة ثم غلبه عليها بقية ثم اجتمعا بمصر سنة ست وخمسين وسبعمائة فولى السلطان عجالن وفر بقية إلى الحجاز 
هو المستبد بها مع سلوك سيرة العدل واإلنصاف والتجافي عن أموال  فأقام هناك منازعًا لعجالن من غير والية وعجالن

   . الرعية والتعرض للمجاورين إلى أن توفي سنة سبع وسبعين وسبعمائة

وولي بعده ابن أحمد وآان قد فوض غليه األمر في حياته وقاسمه في أمره فقام أحمد بأمر مكة جاريًا على سنن أبيه في العدل 
   . ت في رمضان سنة ثمان وثمانين وسبعمائة في الدولة الظاهرية برقوقوحسن السيرة وما
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فولي مكانه ابنه محمد وآان صغيرًا في آفالة عمه آبيش بن عجالن فبقي حتى وثب عليه فداوي عند مالقاة المحمل فقتله 
   . ودخل أمير الرآب إلى مكة فولى عنان بن مغامس بن رميثة مكانه

باألبواب السلطانية بمصر فواله الظاهر برقوق سنة تسع وثمانين وسبعمائة شريكًا لعنان وسار مع ثم لحق علي بن عجالن 
أمير الرآب إلى مكة فهرب عناٌن ودخل علي بن عجالن مكة فاستقل بإمارتها ثم وفد علي بن عجالن على السلطان بمصر 

إليه ثم اعتقله بعد ذلك وبقي علي بن عجالن في إمارة سنة أربع وتسعين فأفره باإلمارة وأنزل عنان بن مغامس عنده وأحسن 
   . مكة حتى قتل ببطن مر في سنة سبع وتسعين وسبعمائة

   . فولى السلطان ابن أخيه حسن بن أحمد مكانه واستبد بإمرة مكة وهو بها إلى هذا العهد

عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن بن وهو حسن بن أحمد بن عجالن بن رميثة بن أبي نمي محمد بن أبي سعد علي بن أبي 
عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اهللا بن أبي الكرام بن موسى الجون بن عبد اهللا بن حسن بن الحسن السبط 

   . بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

أما معامالتها فعلى ما تقدم في الديار الطرف الثامن في ترتيب مكة المشرفة وفيه جملتان الجملة األولى فيما هو بحاضرتها 
المصرية والبالد الشامية من المعاملة بالدنانير والدراهم النقرة وصنجتها في ذلك آصنجة الديار المصرية ويعبر عن الدرهم 
 النقرة فيها بالكاملي نسبًة إلى الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب صاحب مصر وعندهم درهم آخر من فضة خالصة

مربع الشكل زنته نحو نصف ثم نقص حتى صار نحو سدس يعبرون عنه بالمسعودي نسبة إلى الملك المسعود صاحب اليمن 
   . وهو في المعاملة بثلثي درهم آاملي

   . ولم يكن بها في الزمن المتقدم فلوس يتعامل بها ثم راجت الفلوس الجدد بها في أيام الموسم فيما قبل الدولة الظاهرية برقوق

ثم راجت في سائر األوقات آخرًا إال أن آل درهم بها ثمانية وأربعون فلسًا على الضعف من الديار المصرية حيث آل درهم 
فيها أربعة وعشرون فلسًا ويعبر عن آل خمسة قراريط من الدرهم الكاملي فيها بجائز وعن الربع والسدس منه بجائزين 

   . ستون درهمًاوهو مائتان و  : وتعتبر أوزانها بالمن

   . وأواقيه عشرة آل أوقية عشرة دراهم وآيلها بالغرارة وآل غرارة من غرائرها

   . وقياس قماشها بالذراع المصري وأسعارها في الغالب مرتفعة عن سعر مصر والشام

في المواآب وغيرها وأما إمرتها فإنها إمرة أعرابية يمشي أميرها في غمرته على قاعدة أمراء العرب دون عادة الملوك 
وأتباعه عرب وأآثرهم من بني الحسن أشراف مكة ويعبر عن أآابرهم بالقواد وهم بمثابة األمراء للملوك وربما استخدم 

   . المماليك الترك ومن في معناهم

   . وأآثر متحصله مما يؤخذ من التجار الواردين إلى مكة من الهند واليمن وغيرهما

إليها ففي آل سنة يجهز إليها المحمل من الديار المصرية بكسوة البيت مع أمير الرآب ويكسى  وأما تجهيز رآب الحجيج
البيت بالكسوة المجهزة مع المحمل ويأخذ سدنة البيت الكسوة التي آانت على البيت فيهادون بها الملوك وأشراف الناس وداخل 

   . ي السنين المتطاولة لعدم وصول الشمس ولمس األيدي إليهاالبيت آسوة أخرى من حرير منقوش ال يحتاج إلى التغيير إال ف

ومن عادة أمير مكة أنه إذا وصل المحمل إلى ظاهر مكة خرج لمالقاته فإذا وافاه ترجل عن فرسه وأتى الجمل الحامل 
طريق الحافظ أبي  للمحمل فقلب خف يده اليمنى وقبله خدمًة لصاحب مصر وقد روى ابن النجار في تاريخ المدينة النبوية من

نعيم إلى حسين بن مصعب أنه أدرك آسوة الكعبة يؤتى بها المدينة قبل أن تصل إلى مكة فتنتشر على الرضراض في مؤخر 
   . المسجد ثم يخرج بها إلى مكة

   . وذلك في سنة إحدى وثالثين أو اثنتين وثالثين ومائة
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   . آان األمر عليه في الجاهلية الحال األولى ما  : واعلم أن آسوة الكعبة لها حاالن

   . قد روى األزرقي في أخبار مكة بسنده إلى أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم

وآان أول من آسا الكعبة آسوًة آاملة تبٌع وهو أسعد أري في منامه أن يكسوها   " نهى عن سب أسعد الحميري وهو تبٌع   " 
   . ري أن اآسها فكساها الوصائل ثياٌب حبرة من عصب اليمن وعن ابن جريح نحوهفكساها األنطاع ثم أ

بلغني أن الكعبة آانت تكسى في الجاهلية آسًى شتى آانت البدن تجلل الحبر والبرود واألآسية   : وعن ابن أبي مليكة أنه قال
حبر وخٌز وأنماط فتكسى منه الكعبة   : بدنوغير ذلك من عصب اليمن وآان يهدي للكعبة هدايا من آسًى شتى سوى جالل ال

   . ويجعل ما بقي في خزانة الكعبة فإذا بلي منها شيء أخلف عليها مكانه ثوب آخر وال ينزع مما عليها شيء

آانت قريش في الجاهلية ترافد في آسوة الكعبة فيضربون ذلك   : سمعت ابن أبي مليكة يقول  : وعن عبد الجبار بن الورد قال
القبائل بقدر احتمالها من عهد قصي بن آالب حتى نشأ أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم وآان على 

أنا أآسو الكعبة وحدي سنًة وجميع قريش سنة فكان يفعل ذلك حتى   : يختلف إلى اليمن يتجر فيها فأثرى في المال فقال لقريش
   . كسو الكعبة فسمته قريش العدل ألنه عدل فعله بفعل قريشيأتي بالحبر الجندية من الجند في  : مات

رأيت قبل أن ألد زيد بن ثابت على الكعبة   : وروى الواقدي عن النوار بنت مالك أم زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنها قالت
   . مطارف خز أخضر وأصفر وآرار وأآسية األعراب وشقاق شعر

نما آانت تكسى يوم عاشوراء إذا ذهب آخر الحاج حتى آان بنو هاشم فكانوا يعلقون وعن ابن جريج أن الكعبة فيما مضى إ
   . القميص يوم التروية من الديباج ألن يرى الناس ذلك عليها بهاء وجماًال فإذا آان يوم عاشوراء علقوا عليها اإلزار

ت وجللتها شقتين من شعر ووبر فنحرت البدنة نذرت أمي بدنًة تنحرها عند البي  : وعن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال
وسيرت للكعبة بالشقتين والنبي صلى اهللا عليه وسلم يومئذ بمكة لم يهاجر فنظرت إلى البيت يومئذ وعليه آسًى شتى من 

   . وصائل وأنطاع وآراٍر وخز ونمارق عراقية آل هذا قد رأيته عليه

اع وحبرات اليمن والبرود والكرار واألنماط والنمارق ومطارف الخز حاصل األمر أن الذي آسيته الكعبة األنط  : قلت
   . األخضر واألصفر واألآسية وشقاق الشعر والوبر وغير ذلك

   . الحال الثانية ما آان األمر عليه في صدر اإلسالم وهلم جرا إلى زماننا

أن البيت آان في الجاهلية سيكسى األنطاع فكساه  سأما في صدر اإلسالم فقد روى الواقدي عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه
   . النبي صلى اهللا عليه وسلم الثياب اليمانية ثم آساه عمر وعثمان رضي اهللا عنهما القباطي

وعن ابن أبي نجيح أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه آسا الكعبة القباطي من بيت المال آان يكتب فيها إلى مصر ثم عثمان 
   . من بعده

   . آسوة عمر القباطي وآسوة ديباج  : لما آان معاوية بن أبي سفيان آساها آسوتينف

   . وآانت تكسى الديباج يوم عاشوراء وتكسى القباطي في آخر شهر رمضان

آان ابن عمر يكسو بدنه إذا أراد أن يحرم القباطي والحبر وفي رواية األنماط فإذا آان يوم   : وروى األزرقي عن نافع قال
   . عرفة ألبسها إياها وإذا آان يوم النحر نزعها عنها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان الحجبي فناطها على الكعبة

وروى الواقدي عن إسحاق بن عبد اهللا أن الناس آانوا ينذرون آسوة الكعبة ويهدون إليها البدن عليها الحبرات فيبعث 
   . بالحبرات إلى البيت آسوة
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بن معاوية آساها الديباج الخسرواني فلما آان ابن الزبير اتبعه على ذلك فكان يبعث إلى أخيه مصعب بن الزبير فلما آان يزيد 
   . يبعث بالكسوة آل سنة وآانت تكسى يوم عاشوراء

   . وقد قيل إن ابن الزبير أول من آساه الديباج  : قال األزرقي

   . لصحيحوهو ا  : قال أبو هالل العسكري في آتابه األوائل

وذآر الواقدي عن أشياخه أن عبد الملك بن مروان آان يبعث في آل سنة بالديباج من الشام فيمر به على المدينة فينشر يومًا 
   . في مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األساطين هاهنا وهاهنا ثم يطوى ويبعث به إلى مكة

   . لديباجوقد قيل إن عبد الملك أول من آسا الكعبة ا

   . وآساه بنو أمية في بعض أيامهم الحلل التي آانت على أهل نجران في جزيتهم والديباج من فوقها  : قال الماوردي

ولما حج المهدي في سنة ستين ومائتين رفع إليه أن ثياب الكعبة قد أثقلتها ويخاف على جدرانها من ثقل الكسوة   : قال األزرقي
   . قباطي وخز وديباج  : ها شيء من الكسوة ثم افرغ عليها ثالث آسًىفجردها حتى لم يبق علي

ولما غلب حسين بن حسن الطالبي على مكة في سنة مائتين وجد ثيابها قد ثقلت عليها أيضًا فجردها في أول يوم من المحرم 
الرحمن الرحيم وصلى اهللا على  بسم اهللا  "   : وآساها آسوتين من قز رقيق إحداهما صفراء واألخرى بيضاء مكتوب بينهما

   . محمد وعلى أهل بيته الطيبين األخيار

   .  " أمر أبو السرايا األصغر بن األصغر راعية آل محمد صلوات اهللا عليه وسالمه بعمل هذه الكسوة لبيت اهللا الحرام 

   . قباطيوذآر األزرقي عن جده أن الكعبة آانت تكسى في آل سنة آسوة ديباج يعني أحمر وآسوة 

فأما الديباج فتكساه يوم التروية فيعلق القميص ويدلى وال يخاط وإذا صدر الناس من منى خيط القميص وترك اإلزار حتى 
   . يذهب الحاج لئال يخرقوه

فإذا آان يوم عاشوراء علق عليها الغزار يوصل بالقميص وآأن المراد باإلزار ما تدرآه األيدي في الطواف وبالقميص ما 
وق ذلك إلى أعلى الكعبة فال تزال هذه الكسوة الديباج عليها حتى يوم سبع وعشرين من شهر فلما آانت خالفة المأمون رفع ف

في   : إليه أن الديباج يبلى ويتخرق قبل أن يبلغ الفطر فسأل المأمون صاحب بريد مكة في أي الكسوة الكعبة أحسن فقال له
تكسى   : ملت سنة ست ومائتين وبعث بها إلى الكعبة فصارت الكعبة تكسى ثالث آسىالبياض فأمر بكسوة من ديباج أبيض ع

الديباج األحمر يوم التروية وتكسى القباطي يوم هالل رجب وتكسى الديباج األبيض يوم سبع وعشرين من شهر رمضان 
   . للفطر

لحج من مس الحاج قبل أن يخاط عليها غزار ثم رفع إلى المأمون أيضًا أن إزار الديباج األبيض يتخرق ويبلى في أيام ا
   . الديباج األحمر في عاشوراء فزادها إزار ديباج أبيض تكساه يوم التروية فيستر بهما تخرقمن اإلزار الذي آسيته

ثم رفع إلى المتوآل في سنة أربعين ومائتين أن إزار الديباج األحمر يبلى قبل هالل رجب من مس الناس ومسحهم بالكعبة 
زادها إزارين مع اإلزار األول فأذال قميصها الديباج األحمر وأسبله حتى بلغ األرض ثم جعل اإلزار فوقه في آل شهرين ف

إزار ثم نظر الجبة فإذا اإلزار الثاني ال يحتاج إليه فوضع في تابوت الكعبة وآتبوا إلى المتوآل أن إزارًا واحدًا مع ما أذيل من 
   .  " اهللا 

   . لك برقع البيت من حرير أسود منشورًا عليه المخايش الفضة الملبسة بالذهب فزاد نفاسة وعال قيمةثم جعل بعد ذ

   . ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة جعل واجهة الباب من الكسوة آمخًا أزرق بجامات مكتوب فيها
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   . واهللا العالم ما آان وما يكون

أصناف الكسوة في اإلسالم الثياب اليمانية والقباطي المصرية والحبر واألنماط  وحاصل ما تقدم أن الذي اشتملت عليه  : قلت
   . والحلل النجرانية والديباج األبيض والديباج األحمر والديباج األخضر والديباج األصفر والديباج األسود والديباج األزرق

بن الخطاب رضي اهللا عنه آان ينزع آسوة الكبيت في وأما تجريد الكعبة من ثيابها فقد ذآر األزرقي أن أمير المؤمنين عمر 
   . آل سنة فيقسمها على الحاج

من األنطاع واألآسية والكرار واألنماط   : آانت على الكعبة آسًى آثيرٌة من آسوة أهل الجاهلية  : وعن ابن أبي مليكة أنه قال
   . فكانت رآامًا بعضها فوق بعض

ال آان يخفف عنها الشيء بعد الشيء إلى أن آانت أيام معاوية فكتب إليه شيبة بن عثمان فلما آسيت في اإلسالم من بيت الم
الحجبي يرغب إليه في تخفيفها من آسى الجاهلية حتى ال يكون عليها شيء مما مسته أيديهم لنجاستهم فكتب إليه معاوية أن 

بق عليها شيٌء وآساها الكسوة التي بعث بها معاوية جردها وبعث إليه بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة فجردها شيبة حتى لم ي
   . وقسم الثياب التي آانت عليها بين أهل مكة وآان ابن عباس حاضرًا في المسجد وهم يجردونها فلم ينكر ذلك وال آرهه

   . اسوروي أن عائشة رضي اهللا عنها أنكرت على شيبة ذلك وقالت له بعها واجعل ثمنها في سبيل اهللا وآذلك ابن عب

إذا نزعت من الكعبة ثيابها فال يضرها من لبسها من الناس من حائض   : وروى الواقدي عن أم سلمة رضي اهللا عنها أنها قالت
   . أو جنب

   . وقد تقدم أن المهدي جردها حين حج في سنة ستين ومائتين وحسيٌن الطالبي جردها في سنة مائتين

ماننا أنها ال تلبس في آل سنة غير آسوة واحدة على ما تقدم بيانه وذلك أن الكسوة تعمل والذي استقر عليه الحال في ز  : قلت
بمصر على النمط المتقدم ثم تحمل صحبة الرآب إلى مكة فيقطع ذيل الكسوة القديمة على قدر قامة من جدار الكعبة ويظهر 

   . من الجدار ما آان تحته ويبقى أعالها معلقًا حتى يكون يوم

الكسوة العتيقة وتعلق الجديدة مكانها ويكسى المقام من نسبة آسوة الكعبة ويأخذ بنو شيبة الحجبة الكسوة العتيقة فيهدونها فتخلع 
   . للحجاج وألهل اآلفاق

   . وقد زاد رفدهم فيها من حين حصلت المغاالة في آسوة الكعبة وبرقعها على ما تقدم

   . كريمًا ومهابةاللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وت

واعلم أن جدار الكعبة آان عزيز الرؤية حين آانت الكسوة تتراآم عليها وال يجرد عنها شيٌء حتى إن األزرقي حكى عن جده 
أنه تبجح برؤية جدارها حين جردت في سنة ثالث وستين ومائتين وأنه رأى جدار الباب المسدود الذي آان عمله ابن الزبير 

   . جاج وشبه لون جدارها بالعنبر األشهبفي ظهرها وسده الح

   . الجملة الثانية فيما هو خارج عن حاضرتها أآثر من هو بباديتها وأوديتها القريبة منها بنو الحسن األشراف

وقد ذآر في التعريف من عرب الحجاز ألٌم وخالد والمنتفق والعايد وزاد في مسالك األبصار ذآر زبيد وبنو عمرو 
   . لمساعيد والزراق وآل عيسى وآل دغم وآل جناح والجبوروالمضارجة وا

   . وديارهم يتلو بعضها بعضًا  : ثم قال

   . وشرقي مكة خليجية وبنو هزر ومنازلهم بيشة  : قال الحمداني
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لشما ومنهم من خثعم بنو منبه وبنو فضيلة ومعاوية وآل مهدي وبنو نضر وبنو حاتم والمورآة وآل زياد وآل الصعافير وا
   . وبلوس

   . ومنازلهم غير متباعدة  : ثم قال

أما العربان بالدرب المصري إلى مكة فمن برآة الحجاج إلى عقبة أيلة للعائد من عرب الشرقية ومن العقبة إلى الدأماء دون 
ت إلى نهاية بدر عيون القصب لبني عقبة ومن الدأماء إلى أآدى لبلي ومن أآدى إلى آخر الوعرات لجهينة ومن آخر الوعرا

وإلى نهاية الصفراء ونقب علي لبني حسٍن أصحاب الينبع ويليهم من أقاربهم من بني حسن أصحاب بدر إلى رملة عالج في 
طرفقاع البزوة ومن الصفراء إلى الجحفة ورابغ لزبيد ومن الجحفة على قديد وما حولها إلى الثنية المعروفة بعقبة السويق 

خليص إلى الثنية المشرقة على عسفان إلى الفج المسمى بالمحاطب لبني جابر وهم في طاعة صاحب لسليم ومن الثنية على 
   . مكة ومن المحاطب إلى مكة المعظمة لصاحب مكة وبني الحسن

بع القاعدة الثانية المدينة المشرفة النبوية على ساآنها أشرف الخلق محمٍد أفضل الصالة والسالم والتحية واإلآرام وفيها ار
جمل الجملة األولى في حاضرتها المدينة ضبطها معروف وهو اسم غلب عليها وبه نطق القرآن الكريم في قوله تعالى :   "  

   .يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل  "  

   .وقوله :   "  وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل المدينة  "  

   .  "واسمها القديم يثرب وبه نطق القرآن في قوله تعالى :   "  يا أهل يثرب ال مقام لكم  

بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح هو الذي بناها وورد ذآره  وهو يثرب بن قانية بن مهالئيل بن إرم  : قال الزجاجي
   . في الحديث أيضًا

قال الشيخ عماد الدين بن آثير في تفسيره :  وحديث النهي عن تسميتها بذلك ضعيف وسماها اهللا تعالى الدار بقوله :   "  والذين 
   .تبؤوا الدار واإليمان من قبلهم  "  

وسماها النبي صلى اهللا عليه وسلم طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء وفتح الباء الموحدة بعدها هاء وطابة بإبدال الياء بعد 
   . الطاء بألف

اهر وقيل من وهما من الطيب وهو الرائحة الحسنة وقيل من الطيب خالف الرديء وقيل من الطيب بمعنى الط  : قال النووي
   . طيب العيش

وزاد السهيلي في أسمائها الجابرة بالجيم والباء الموحدة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة وآانت 
   . تدعى في الجاهلية غلبة ألن اليهود غلبوا عليها العماليق واألوس والخزرج غلبوا عليها اليهود

   . ن الحجاز وقيل من نجٍد وموقعها قريب من وسط اإلقليم الثاني من األقاليم السبعةوهي م  : قال صاحب حماة

   . وطولها خمس وستون درجة وثلث وعرضها إحدى وعشرون درجة  : قال في آتاب األطوال

   . طولها سبع وستون درجة ونصف وعرضها إحدى وعشرون درجة وثلث  : وقال في القانون

   . ها خمس وستون درجة وثلث وعرضها خمس وعشرون درجة وإحدى وثالثون دقيقةطول  : وقال ابن سعيد

   . طولها خمس وستون درجة وعشرون دقيقة وعرضها خمس وعشرون درجة  : وقال في رسم المعمور
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نزلة بها أعين وقد ذآر صاحب الهناء الدائم بمولد أبي القاسم أن أول من بناها تبٌع األول وذآر أنه مر بمكانها وهي يومئذ م
ماء فأخبره أربعمائة عالم من علماء أهل الكتاب لهم عالم يرجعون إليه أن هذا موضع مهاجر نبي يخرج في آخر الزمان من 
مكة اسمه محمد وهو إمام الحق فآمن بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وبنى المدينة وأنزلهم بها وأعطى آًال منهم ماًال يكفيه وآتب 

أما بعد يا محمد فإني آمنت بك وبربك وبكل ما جاء من ربك من شرائع اإلسالم واإليمان وإني قلت ذلك فإن   "   : آتابًا فيه
أدرآتك فيها ونعمت وإن لم أدرآك فاشفع لي يوم القيامة وال تنسني فإني من أمتك األولين وتابعتك قبل مجيئك وقبل أن يرسلك 

   .  " اهللا وأنا على ملة أبيك إبراهيم 

   .وختم الكتاب ونقش عليه :   "  هللا األمر من قبل ومن بعد ويومئٍذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا  "  

إلى محمد بن عبد اهللا خاتم المرسلين ورسول رب العالمين صلى اهللا عليه وسلم من تبع األول حمير أمانة اهللا   "   : وآتب عنوانه
   .  " ي يد من وقع إليه أن يدفعه إلى صاحبه ف

ودفع الكتاب إلى رئيس العلماء المذآورين وتداوله بنوه بعده إلى أن هاجر النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة فتلقاه به 
   . بعض أوالد ذلك العالم بين مكة والمدينة وتاريخ الكتاب يومئذ ألف سنة بغير زيادة وال نقص

بنائها غير ذلك وهي مدينة متوسطة في مستو من األرض والغالب على أرضها السباخ وفي شماليها جبل أحٍد وفي  وقيل في
جنوبها جبل عير وآان عليها سور وفي سنة ست وثالثين ومائتين بنى عليها إسحاق بن محمد الجعدي سورًا منيعًا وجدده 

باٌب في الشرق   : ثلثمائة وهو باق عليها إلى اآلن ولها أربعة أبوابعضد الدولة بن بويه الديلمي في سنة اثنتين وسبعين و
يخرج منه إلى البقيع وباب في الغرب يخرج منه إلى العقيق وقباٍء وبينيدي هذا الباب جداول ماء جارية وبوسطها مسجد النبي 

   . صلى اهللا عليه وسلم وهو مسجد متسع إال أنه لم يبلغ في القدر مبلغ مسجد مكة

وآان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبنيًا باللبن وسقفه الجريد وعمده النخل ولم   : ال ابن قتيبة في آتاب المعارفق
يزد فيه أبو بكر شيئًا وزاد فيه عمر ثم غيره عثمان وزاد فيه عثمان زيادة آبيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة وبالقصة 

ووسعه المهدي سنة ستين ومائة وزاد فيه المأمون زيادة آبيرة في سنة اثنتين ومائتين ولم وجعل عمده من حجارة منقوشة 
   . تزل الملوك تتداوله بالعمارة إلى زماننا

وبه الحجرة الشريفة التي بها قبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما بحجرته الشريفة دائٌر عليه 
إلى نحو السقف عليه ستر من حرير أسود وخارج المقصورة بين القبر والمنبر الروضة التي أخبر صلى اهللا  مقصورٌة مرتفعة

   . عليه وسلم أنها روضٌة من رياض الجنة

أن المنبر آان في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالث درجات بالمقعد وارتفاعه ذراعان وثالث أصابع   : وقد ذآر أهل األثر
راع راجح وارتفاع صدره وهو الذي يستند إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذراع وارتفاع رمانتيه اللتين آان وعرضه ذ

يمسكهما صلى اهللا عليه وسلم بيديه الكريمتين إذا جلس شبٌر وأصبعان وفيه خمسة أعواد من جوانبه الثالثة وبقي على ذلك إلى 
لمدينة أن ارفعه عن األرض فزاد من أسفله ست درجات ورفعه عليها فصار له أيام معاوية فكتب إلى مروان عامله على ا

   . تسع درجات بالمجلس

   . وصار طوله أربعة أذرع وشبرًا  : قيل

ولما حج المهدي بن المنصور العباسي سنة إحدى وستين ومائة أراد أن يعيده إلى ما آان عليه فأشار عليه الغمام مالك بترآه 
إن المنبر الذي صنعه معاوية ورفع منبر النبي صلى اهللا وسلم عليه عليه تهافت على طول الزمان   : فترآه ويقالخشية التهافت 

وجدده بعض خلفاء بني العباس واتخذ من بقايا أعواد منبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أمشاطًا للتبرك ثم احترق هذا المنبر لما 
وخمسين وستمائة أيام المستعصم باهللا وشغل المستعصم عن عمارته بقتال التتار  احترق المسجد في مستهل رمضان سنة أربع

فعمل المظفر صاحب اليمن المنبر وبعث به إلى المدينة سنة ست وخمسين وستمائة فنصب في موضع منبر النبي صلى اهللا 
بر الموجود اآلن فأزيل ذاك عليه وسلم فبقي إلى سنة ست وستين وستمائة فأرسل الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر المن

   . ووضع هذا وطوله أربعة أذرع ومن رأسه إلى عتبته سبعة أذرع تزيد قليًال ودرجاته سبع بالمقعد واألمر على ذلك إلى اآلن
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الجملة الثانية في نواحيها وأعمالها وهي على ضربين الضرب األول حماها ومرافقها واعلم أن للمدينة الشريفة حمًى حماه 
   . ي صلى اهللا عليه وسلم وحرمه آما حرم إبراهيم عليه السالم مكةالنب

حماها اثنا عشر ميًال وخارج بابها الشرقي البقيع المتقدم ذآره وهو مدفن أآثر أمواتها وهو بالباء   : قال في الروض المعطار
   . فتح القاف ودال مهملة في اآلخربفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة و -الموحدة في أوله ويسمى بقيع الغرقد 

   . سمي بذلك ألنه قطع ما به من شجر الغرقد يوم مات عثمان رضي اهللا عنه  : قال األصمعي

  : وبه قبر إبراهيم بن النبي صلى اهللا عليه وسلم من مارية القبطية وقبر الحسن بن علي بن أبي طالب وإلى جانبه قبر العباس
عليه وسلم وقبر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه في قبة دونهما وقبر مالك بن أنس إمام المذهب عم رسول اهللا صلى اهللا 

   . المعروف وحول المدينة حدائق النخل األنيقة وثمرها من أطيب الثمر وأحسنه وغالب قوت أهلها منه

قاف وفتح الباء الموحدة وألف في اآلخر بضم ال - الضرب الثاني في مخاليفها وقراها والمشهور منها ثمانية أماآن األول قباء 
   . ويروى بالمد والقصر والمد أشهر -

   . ومن العرب من يذآره فيصرفه ومنهم من يؤنثه فال يصرفه  : قال في الروض المعطار

نة على ميلين وسميت قباء ببئر آانت بدار توبة ابن الحسن بن السائب بن أبي لبابة يقال لها قباء وهي قرية غربي المدي  : قال
   .  " لمسجٌد أسس على التقوى من أول يوٍم أحق أن تقوم فيه   "   : منها وبها مسجد التقوى الذي أخبر اهللا تعالى عنه بقوله

   . وقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يأتي قباء آل يوم سبت راآبًا وماشيًا ومصاله بها مشهور

سميت   : قال الزجاجي -المعجمة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الباء الموحدة وراء مهملة في اآلخر  بفتح الخاء - الثاني خبير 
   . بخيبر بن قانية وهو أول من نزلها وهي بلدة بالقرب من المدينة الشريفة

   . طولها أربع وستون درجة وست وخمسون دقيقة وعرضها سبع وعشرون درجة وعشرون دقيقة  : قال ابن سعيد

   . وهي بلدة عامرة آهلة ذات نخيل وحدائق ومياٍه تجري

وهي بلدة بني عنزة من اليهود والخيبر في لغة اليهود الحصن وهي في جهة الشمال والشرق عن المدينة   : قال في تقويم البلدان
   . على نحو ست مراحل وقيل أربع مراحل

اإلسالم دارًا لبني قريظة والنضير وبها آان السموءل بن عاديا وهي ذات نخيل وزرع وآانت في صدر   : قال اإلدريسي
   . الشاعر المشهور

سميت بفيد بن حام وهو   : سميت بفدك بن حام وقيل  : قال الزجاجي -بفتح الفاء والدال المهملة وآاف في اآلخر  -الثالث فدك 
   . أول من نزلها

ومان وحصنها يقال له الشمروخ على القرب من خيبر وآان أهلها قد صالحوا وبينها وبين المدينة ي  : قال في الروض المعطار
النبي صلى اهللا عليه وسلم على النصف من ثمارها في سنة أربع من الهجرة ولم يوجف عليها المسلمون بخيل وال رآاب 

ثم ارتجعها منه لموجدة وجدها  فكانت له صلى اهللا عليه وسلم خالصًة وآان معاوية بن أبي سفيان قد وهبها لمروان بن الحكم
   . عليه

فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخالفة ردها إلى ما آانت عليه في زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآانت تغل في أيام 
   . إمرته عشرة آالف دينار يتجافى عنها
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   . مزارع والمياه والحدائقوهو واٍد على ست مراحل من المدينة آثير ال -مؤنث أصفر  -الرابع الصفراء 

أخبرني بعض أهل الحجاز أن به أربعة وعشرين نهرًا على آل نهر قرية وعيونه تصب فضلها إلى ينبع وهو بيد بني حسن 
   . الشرفاء

   . وهو واٍد به قرًى خراب ال تحصى آثرة -بفتح الواو وتشديد الدال المفتوحة وألف ونون  -الخامس ودان 

وهو واٍد في جنوبي المدينة على أربعة أيام منها يشتمل  - بضم الفاء وسكون الراء المهملة وبالعين المهملة  - السادس الفرع 
على عدة قرًى آهلة أخبرني بعض أهل الحجاز أن به أربعة عشر نهرًا على آل نهر قرية وماؤها يصب في رابغ حيث يحرم 

   . حجاج مصر وعليها طريق المشاة من مكة إلى المدينة

   . ويقال إنها أول قرية مارت إسماعيل عليه السالم التمر بمكة وهي اآلن بيد بني حرب  : قال في الروض المعطار

   . وهي فرضة المدينة الشريفة على ثالث مراحل منها -بفتح الجيم وألف وراء مهملة   : قال في اللباب -السابع الجار 

   . نحو ثالث مراحل منه عن أيلة على نحو عشرين مرحلة وبينها وبين ساحل الحجفة  : قال ابن حوقل

   . بضم القاف وفتح الراء المهملة وألف في اآلخر جمع قرية -الثامن وادي القرى 

وهي مدينة آثيرة النخيل والبساتين والعيون وبها ناس من ولد جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه   : قال في الروض المعطار
ا وتعرف بالواديين والذي أخبرني به بعض أهل الحجاز أنه آان بها عيون آثيرة عليها عدة قرًى فخربت وهم الغالبون عليه

وبالغ اإلدريسي في نزهة المشتاق فعد من مخالفيها تيماء ودومة   : الختالف العرب وهي اآلن خراب ال عامر بها ولو قلت
   . الجندل ومدين والتحقيق خالف ذلك

فقد عدها في تقويم البلدان من  -التاء المثناة من فوق وسكون الياء المثناة من تحت وميم ثم ألف في اآلخر بفتح  -فأما تيماء 
   . بادية الشأم تقريبًا

   . وهي حاضرة طييء وبها الحصن المعروف باألبلق المنسوب إلى السموءل بن عاديا  : قال في العزيزي

   . ن تبوك وبها نخيل قائمةوهي اآلن أعمر م  : قال في تقويم البلدان

هو موضع فاصل بين الشأم والعراق على سبع مراحل من دمشق وبينه وبين المدينة   : وأما دومة الجندل فقال في تقويم البلدان
   . الشريفة ثالث عشرة مرحلة

   . لحق أنها من ساحل الحجازوأما مدين فقد تقدم ذآرها في الكالم على آور مصر القديمة ووقع الكالم عليها هناك وإن آان ا

الجملة الثالثة في ذآر ملوك المدينة وأمرائها وهم على ضربين الضرب األول من قبل اإلسالم وهم ثالث طبقات قد تقدم في 
 أن تبعًا األول هو الذي بناها وأسكنها جماعًة من علماء أهل الكتاب وآتب  : الكالم على بنائها نقًال عن صاحب الهناء الدائم

آتابًا وأودعه عندهم ليوصله من أدرآه من أبنائهم إليه وبقي الكتاب عندهم يتوارثونه حتى هاجر النبي صلى اهللا عليه وسلم 
   . إلى المدينة فتلقاه من صار إليه الكتاب منهم وأوصل الكتاب إليه

   . وحينئذ فيكون أول من ملكها التبابعة

وأول من نزلها منهم يثرب بن عبيل بن مهالئيل بن عوص بن عمالق بن   : قال السهيلي الطبقة الثانية العمالقة من ملوك الشام
   . الوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم فسميت به
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وآانت هذه األمة من العماليق يقال لها جاسم وآانوا قد استولوا على مكة وسائر الحجاز وآانت   : قال في الروض المعطار
   . ء وآان آخر ملوآهم األرقم بن أبي األرقمقاعدة ملكهم تيما

لما ظهر موسى عليه   : الطبقة الثالثة ملوآها من بني إسرائيل ومن انضم إليهم من األوس والخزرج قال في الروض المعطار
حتى انتهوا إلى  السالم على فرعون بعث بعثًا من بني إسرائيل إلى الحجاز وأمرهم أن ال يستبقوا منها أحدًا بلغ الحلم فقتلوهم

   . ملكهم األرقم بتيماء فقتلوه وأبقوا له ابنًا صغيرًا ليرى موسى عليه السالم فيه رأيه

عصيتم وخالفتكم أمر نبيكم وحالوا بينهم وبين   : فلما رجعوا به إلى الشأم وجدوا موسى عليه السالم قد توفي فقال لهم الناس
البلد الذي خرجتم منه فعادوا إلى الحجاز فنزلوه فكان ذلك أول سكنى اليهود الحجاز خيٌر من بلدآم   : الشام فقال بعضهم لبعض

فنزل جمهورهم بمكان يقال له يثرب بمجتمع السيول واتخذوا اآلطام والمنازل ونزل معهم جماعٌة من أحياء العرب من بلي 
   . وجهينة

لما آان من سيل العرم باليمن ما آان تفرق أهل مأرب  وآانت يثرب أم قرى المدينة وهي ما بين طرف قباء إلى الجرف ثم
فأتى األوس والخزرج يثرب لليهود فحاربوهم وآان آخر األمر أن عقدوا بينهم وبينهم جوارًا واشترآوا وتحالفوا فلم يزالوا 

افهم األوس على ذلك زمانًا طويًال فصارت لالوس والخزرج ثروٌة ومال وعز جانبهم فخافهم اليهود فقطعوا الحلف وخ
والخزرج فبعثوا إلى من لهم بالشام فأعانوهم حتى أذلوا اليهود وغلبوهم عليها وبقيت بأيديهم حتى جاء اإلسالم وهاجر النبي 

   . صلى اهللا عليه وسلم إليها وهم رؤساؤها وحكامها

سالم آان بها رسول اهللا صلى الضرب الثاني من في زمن اإلسالم وهم أربع طبقات الطبقة األولى من آان بها في صدر اإل
   . اهللا عليه وسلم إلى أن توفي في سنة إحدى عشرة من الهجرة

   . ثم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إلى أن توفي سنة اثنتي عشرة من الهجرة

   . ثم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إلى أن قتل في سنة ثالث وعشرين

   . ن قتل في سنة خمس وثالثينثم عثمان بن عفان رضي اهللا عنه إلى أ

   . ثم علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه إلى أن قتل سنة أربعين

   . ثم الحسن بن علي بن أبي طالب إلى أن سلم األمر لمعاوية سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية

   . من الهجرة مروان بن الحكمالطبقة الثانية عمال الخلفاء من بني أمية ولى عليها معاوية سنة اثنتين وأربعين 

   . ثم عزله سنة تسع وأربعين وولى مكانه سعيد بن العاص

   . ثم عزله سنة أربع وخمسين ورد إليها مروان بن الحكم

   . ثم عزله سنة تسع وخمسين وولى مكانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان

رو بن سعيد األشدق ثم عزله سنة إحدى وستين وأعاد الوليد بن ثم عزله يزيد بن معاوية عن المدينة والحجاز وولى مكانه عم
   . عتبة

ثم استعمل ابن الزبير عند غلبته على المدينة أخاه مصعبًا سنة خمس وستين ثم نقله إلى البصرة وولى مكانه جابر بن األسود 
   . بن عوف الزهري ثم ولى مكانه طلحة بن عبد اهللا بن عوف

   . روان على الخالفة فبعث على المدينة طارق بن عمرو فغلب عليها طلحة بن عبد اهللا وانتزعها منهثم غلب عبد الملك بن م
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ثم انفرد عبد الملك بالخالفة وولى على المدينة والحجاز واليمن واليمامة الحجاج بن يوسف وعزل طارقًا عن المدينة وجعله 
   . من جنده

   . مانثم ولى عليها سنة سبع وسبعين أبان ابن عث

   . ثم عزله في سنة اثنتين وثمانين وولى مكانه هشام بن إسماعيل المخزومي

   . ثم آانت خالفة الوليد بن عبد الملك فعزل هشام بن إسماعيل وولى مكانه عثمان بن حيان

   . ثم تولى عليها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أيام سليمان بن عبد الملك

   . بن عبد العزيز في خالفته عبد العزيز بن أرطاةثم استعمل عليها عمر 

ثم عزله يزيد بن عبد الملك سنة ثالث ومائة وولى مكانه عبد الرحمن بن الضحاك وأضاف إليه مكة ثم عزله لثالث سنين من 
   . واليته وولى مكانه على مكة والمدينة عبد الواحد النضري

   . مكة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ثم عزله هشام بن عبد الملك وولى عليها وعلى

   . ثم عزله هشام سنة أربع عشرة ومائة وولى مكانه بالمدينة خاصًة خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم

   . ثم عزله سنة ثمان عشرة ومائة وولى مكانه محمد بن هشام بن إسماعيل

محمد بن يوسف الثقفي على المدينة وسائر الحجاز في سنة أربع وعشرين ثم ولى الوليد بن يزيد في خالفته خاله يوسف بن 
   . ومائة

   . ثم عزله يزيد في خالفته في سنة ست وعشرين ومائة وولى مكانه عبد العزيز بن عمرو بن عثمان

   . ثم ولى مروان على المدينة وسائر الحجاز

   . يز بن عمر بن عبد العزيزثم عزله في سنة سبع وعشرين ومائة وولى مكانه عبد العز

ثم عزله في سنة الطبقة الثالثة عمالها في زمن خلفاء بني العباس لما ولي السفاح الخالفة ولى على المدينة والحجاز واليمن 
   . واليمامة عمه داود

   . الحارثيثم توفي داود سنة ثالث وثالثين ومائة فولى مكانه في جميع ذلك زياد ابن عبد اهللا بن عبد المدان 

   . ثم ولى سنة ثالث وأربعين ومائة على المدينة محمد بن خالد بن عبد اهللا القسري

ثم اتهمه في أمر فعزله وولى مكانه رياح بن عثمان المري فقتله أصحاب محمد المهدي فولى مكانه عبيد اهللا بن الربيع 
   . الحارثي

   . ه على المدينة جعفر ابن سليمانثم عزله المنصور سنة ست وأربعين ومائة وولى مكان

   . ثم عزله في سنة خمسين ومائة وولى مكانه الحسن بن زيد بن الحسن

   . ثم عزله المنصور في سنة خمس وخمسين ومائة وولى مكانه عمه عبد الصمد بن علي
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   . ثم عزله المهدي في خالفته سنة تسع وخمسين ومائة وولى مكانه محمد ابن عبد اهللا الكثيري

   . ثم عزله وولى مكانه زفر بن عاصم

   . ثم تولى على المدينة والحجاز جعفر بن سليمان

   . ثم آان بها محمد بن عيسى بعد مدة

   . وعزله المتوآل وولى مكانه المستنصر بن المتوآل

   . وتوالى عليها عمال بني العباس إلى عشر الستين والمائة

   . في إمارتها إلى اآلن آانت الرياسة بالمدينة آخرًا لبني الحسن بن علي الذين منهم األمراء المستقرون

وآان منهم أبو جعفر عبد اهللا بن الحسين األصغر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب رضي اهللا 
   . عنه

لفقيه النسابة آانت له وجاهة عظيمة وفخر ظاهر وآان من جملة ولده جعفٌر حجة اهللا ومن ولده الحسن ومن ولد الحسن يحيى ا
وتوفي سنة ست وسبعين ومائتين ومن ولده أبو القاسم طاهر بن يحيى ساد أهل عصره وبنى دارًا بالعقيق ونزلها وتوفي سنة 

   . ثالث عشرة وثلثمائة

عه األخشيد ما يغل في آل سنة وآان من ولده الحسن بن طاهر رحل إلى األخشيد بمصر وهو يومئذ ملكها فأقام عنده وأقط
مائة ألف دينار واستقر بمصر وآان له من الولد طاهر بن الحسن وتوفي سنة تسع وعشرين وثلثمائة وخلف ابنه محمدًا 

   . الملقب بمسام وآان صديقًا لكافور األخشيدي صاحب مصر ولم يكن في زمنه بمصر أوجه منه

   . معز صاحب إفريقية يومئذولما اختل أمر األخشيدية دعا مسلم هذا لل

ولما قدم المعز إلى الديار المصرية بعد فتح جوهر القائد لها تلقاه مسلم بالجمال بأطراف برقة من جهة الديار المصرية فأآرمه 
   . وأرآبه معدًال له واختص به ثم توفي سنة ست وستين وثلثمائة فصلى عليه المعز وآانت له جنازة عظيمة

لم هذا طاهر أبو الحسين فلحق طاهٌر بالمدينة الشريفة فقدمه بنو الحسين على أنفسهم واستقل بإمارتها سنين وآان من ولد مس
   . وآان يلقب بالمليح وتوفي سنة إحدى وثمانين وثلثمائة وولي بعده ابنه الحسين بن طاهر وآنيته أبو محمد

لبه على إمارتها بنو عم أبيه أبي أحمد القاسم بن عبيد اهللا بن وآان موجودًا في سنة سبع وتسعين وثلثمائة وغ  : قال العتبي
   . طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر حجة اهللا واستقلوا بها

   . وآان ألبي أحمد القاسم من الولد داود ويكنى أبا هاشم

   . طاهر وآناه أبا علي الذي ولي بعد طاهر بن مسلم صهره وابن عمه داود بن القاسم بن عبيد اهللا بن  : وقال العتبي

ملك أبو الفتوح الحسن بن جعفر من بني سليمان إمرة مكة والمدينة سنة تسعين وثلثمائة بأمر الحاآم العبيدي   : وقال ابن سعيد
وأزال إمرة بني الحسين منها وحاول الحاآم نقل الجسد الشريف النبوي إلى مصر ليًال فهاجت بهم ريٌح عظيمة أظلم منها الجو 

   . آادت تقتلع المباني من اصلها فردهم أبو الفتوح عن ذلك وعاد إلى مكة ورجع أمراء المدينة إليهاو

   . وآان لداود بن القاسم من الولد مهنا وهانيء والحسن
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   . ولي هانيء ومهنا وآان الحسن زاهدًا  : قال العتبي

   . مارة مدة آان بالمدينة سنة ثمان وأربعمائةوذآر الشريف الحراني النسابة هنا أميرًا آخر منهم وهو أبو ع

   . وخلف الحسن بن داود ابنه هاشمًا وولي المدينة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة من قبل المستنصر  : قال

موالي وخلف مهنا بن داود عبيد اهللا والحسين وعمارة فولي بعده ابنه عبيد اهللا وآان بالمدينة سنة ثمان وأربعمائة وقتله   : قال
   . الهاشميين بالبصرة ثم ولي الحسين وبعده ابنه مهنا بن الحسين

وآان لمهنا بن الحسين من الولد الحسين وعبد اهللا وقاسم فولي الحسين المدينة وقتل عبد اهللا في وقعة   : قال الشريف الحراني
   . نخلة

نة خمس وتسعين وأربعمائة وقام ولده مقامه ولم وذآر صاحب حماة من أمرائها منصور بن عمارة الحسيني وأنه مات في س
   . يسمه ثم قال وهم من ولد مهنا

   . وذآر منهم أيضًا القاسم بن مهنا حضر مع صالح الدين بن أيوب فتح أنطاآية سنة أربع وثمانين وخمسمائة

مستضيء فأقام خمسًا وعشرين وذآر ابن سعيد عن بعض مؤرخي الحجاز أنه عد من جملة ملوآها قاسم بن مهنا وانه واله ال
   . سنة ومات سنة ثالث وثالثين وخمسمائة وولي ابنه سالم بن قاسم

وآان مع السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب في فتوحاته يتبرك به   : قال السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه
   . ويتيمن بصحبته ويرجع إلى قوله

   . ى من قتادة فمات في الطريق قبل وصوله إلى المدينةوبقي إلى أن حضر إلى مصر للشكو

   . وولي بعده ابنه شيحة وقتل سنة سبع وأربعين وستمائة وولي ابنه عيسى مكانه

أن   : ثم قبض عليه أخوة جماز سنة تسع وأربعين وستمائة وملك مكانه وهو الذي ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في التعريف
   . ى زمانهاإلمرة في بيته إل

   . وفي سنة إحدى وخمسين وستمائة آان بالمدينة أبو الحسين بن شيحة بن سالم  : قال ابن سعيد

   . وقال غيره آان بالمدينة سنة ثالث وخمسين وستمائة

   . وولي أخوه جماز فطال عمره وعمي ومات سنة أربع أو خمس بعد السبعمائة

أخوه مقبل بن جماز على الظاهر بيبرس بمصر فأشرك بينهما في اإلمرة واإلقطاع وولي بعده ابنه منصور بن جماز ثم وفد 
ثم غاب منصور عن المدينة واستخلف ابنه آبيشة فهجم عليه مقبل وملكها من يده ولحق آبيشة بأحياء العرب فاستجاشهم 

جد بن مقبل يستجيش العرب على وهجم المدينة على عمه مقبل فقتله سنة تسع وسبعمائة ورجع منصور إلى إمارته وبقي ما
عمه منصور بالمدينة ويخالفه إلى المدينة آلما خرج منها ثم زحف ماجٌد سنة سبع عشرة وسبعمائة وملكها من يد عمه 

منصور فاستصرخ منصور بالملك الناصر محمد ابن قالوون صاحب مصر فأنجده بالعساآر وحاصروا ماجدًا بالمدينة ففر 
سخط عليه السلطان الملك الناصر فعزله وولى أخاه ودي بن جماز أيامًا ثم أعاد منصورًا إلى واليته  عنها وملكها منصور ثم

ثم هلك منصور سنة خمس وعشرين وسبعمائة فولي ابنه آبيشة مكانه فقتله عسكر ابن عمه ودي وعاد ودي إلى اإلمرة ثم 
أنه آان أميرها في   : ي ذآر المقر الشهابي في التعريفتوفي ودي فولي طفيل بن منصور بن جماز وانفرد بإمرتها وهو الذ

زمانه وبقي إلى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة فوقع النهب في الرآب فقبض عليه األمير طاز أمير الرآب وولى مكانه سيفًا 
ور ثم قتل من عقب جماز ثم ولي بعده فضلمن عقب جماز أيضًا ثم ولي بعد فضل ماتع من عقب جماز ثم ولي جماز بن منص
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بيد الفداوية أيام الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قالوون واتفق أمراء الرآب على تولية ابنه هبة من عقب ودي فعزل 
ودي وولي مكانه ثم ولي بعده عطية بن منصور بن جماز فأقام سنين ثم عزل وولي هبة بن جماز ثم عزل وأعيد عطية ثم 

هبة بن جماز ثم عزل وولي نعير بن منصور بن جماز ثم قتل فوثب جماز بن هبة على توفي عطية وهبة وولي جماز بن 
   . إمارة المدينة واستولى عليها فعزله السلطان وولى ثابت بن نعير وهو بها إلى اآلن في سنة تسع وتسعين وسبعمائة

بن جماز بن قاسم بن مهنا بن الحسين وهو ثابت ابن جماز بن هبة بن جماز بن منصور بن جماز بن شيحة بن سالم بن قاسم 
بن مهنا بن داود بن القاسم بن عبيد اهللا بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر حجة اهللا بن عبد اهللا بن الحسين األصغر بن 
مية علي زين العابدين بن الحسين السبط بن وإمرتها اآلن متداولة بين بني عطية وبين بني جماز وهم جميعًا على مذهب اإلما

   . الرافضة يقولون بإمامة االثني عشر إمامًا وغير ذلك من معتقدات اإلمامية وأمراء مكة الزيدية أخف في هذا الباب شأنًا منهم

الجملة الرابعة في ترتيب المدينة النبوية أما معامالتها فعلى ما تقدم في الديار المصرية من المعاملة بالدنانير والدراهم واألمر 
على ما تقدم في مكة ويعتبر وزنها في المبيعات بالمن وهو مائتان وستون درهمًا على ما تقدم في مكة ويعتبر  في الفلوس

آيلها بالمد وقياس قماشها بالذراع الشامي وأسعارها نحو أسعار مكة بل ربما آانت مكة أرخى سعرًا منها لقربها من ساحل 
   . البحر بجدة

   . ما في مكة من غير فرقوأما إمارتها فإمارة أعرابية آ

وأما وفود الحجيج عليها فقد جرت العادة أن آل من قصد السبق في العود إلى الديار المصرية من الجند وغيرهم يزور النبي 
صلى اهللا عليه وسلم عند ذهاب الرآب إلى مكة ثم يعود بعد الحج إلى مصر من غير تعريج على المدينة وباقي الحجيج وأمير 

   . يأتونها للزيارة إال بعد انقضاء الحج الرآب ال

واعلم أن آسوة الحجرة الشريفة ليست مما يجدد في آل سنة آما في آسوة الكعبة بل آلما بليت آسوة جددت أخرى ويقع ذلك 
   . في آل نحو سبع سنين أو ما قاربها وذلك أنها مصونة عن الشمس بخالف آسوة الكعبة فإنها بارزة للشمس فيسرع بالؤها

وقد حكى ابن النجار في تاريخ المدينة أن أول من آسا الحجرة الشريفة الثياب الحسين بن أبي الهيجاء صهر الصالح طالئع 
بن رزيك وزير العاضد والعاضد آخر الخلفاء الفاطميين عمل لها ستارة من الدبيقي األبيض عليها الطرز والجامات المرقومة 

   . ب عليها سورة يس بأسرها والخليفة العباسي يومئذ المستضيء بأمر اهللاباإلبريسم األصفر واألحمر مكتو

ولما جهزها إلى المدينة امتنع قاسم بن مهنا أمير المدينة يومئذ من تعليقها حتى يأذن فيه المستضيء فنفذ الحسين بن أبي 
   . جرة الشريفة نحو سنتينالهيجاء قاصدًا إلى بغداد في استئذانه في ذلك فأذن فيه فعلقت الستارة على الح

ثم بعث المستضيء ستارًة من اإلبريسم البنفسجي عليها الطرز والجامات البيض المرقومة وعلى دور جاماتها مرقوٌم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعلى طرازها اسم اإلمام المستضيء باهللا فقلعت األولى ونفذت إلى مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي 

   . هللا وجهه بالكوفة وعلقت ستارة المستضيء مكانهاطالب آرم ا

   . ثم عمل الناصر لدين اهللا في خالفته ستارًة أخرى من اإلبرسيم األسود فعلقت فوق تلك

   . ثم عملت أم الخليفة الناصر بعد حجها ستارًة على شكل ستارة ابنها المتقدمة الذآر فعلقت فوق الستارتين السابق ذآرهما

   . ولم يزل الخلفاء في آل سنة يرسلون ثوبًا من الحرير األسود عليه علم ذهب يكسى به المنبر  : لنجارقال ابن ا

ولما آثرت الكسوة عندهم أخذوها فجعلوها ستورًا على أبواب الحرم ولم يزل األمر على ذلك إلى حين انقراض الخالفة   : قال
   . وا آسوة الكعبة على ما تقدم ذآرهمن بغداد فتولى ملوك الديار المصرية ذلك آما تول

والستارة اآلن من حرير أسود عليها طرز مرقوم بحرير أبيض وآخر من عملها في العشر األول من الثمانمائة السلطان   : قلت
   . الملك الظاهر برقوق
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سنة أربعة آالف دينار للصدقة وقد ذآر ابن النجار في تاريخ المدينة أيضًا أن الناصر لدين اهللا العباسي آان يرسل في آل 
وألفًا وخمسمائة ذراع قطن لتكفين من يموت من الفقراء خارجًا عما يجهزه للعمارة وما يعده من القناديل والشيرج والشمع 

   . ألجل تبخير المسجد  : والند والغالية المرآبة والعود

سلم آان يحمل من الشام حتى انقطع في والية جعفر وذآر عن يوسف بن مسلم أن زيت قناديل مسجد النبي صلى اهللا عليه و
   . بن سليمان األخيرة على المدينة فجعله على سوق المدينة

ثم لما ولي داود بن عيسى في سنة ثمان وسبعين ومائة أخرجه من بيت المال ثم ذآر أنه آان في زمانه في خالفة الناصر 
وعشرين قنطارًا آل قنطار مائة وثالثون رطًال بالمصري ومائة وستون لدين اهللا يصل الزيت من مصر من أوقاٍف بها سبعة 
   . شمعة ما بين آبيرة وصغيرة وعلبٌة فيها مائة مثقال ند
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