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  تاريخ ابن خلدون
  المجلد األول

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من تاريخ العالمة ابن خلدون

: ه ، عبُد الرحمن بُن محمد بن خلدون اْلَحْضَرمُي وفَّقه هللا تعالى يقول العبُد الفقيُر إِلى رحمة ربه ، الغنيُّ بلطف

ّ الذي له العَزةُ والجبروُت ، وبيِدِه الُملُك والملكوُت ، ولُه األسماُء الُحسنى والُنعوُت ، العالِم فال يعُزُب  الحمد 

كوُت ، القاِدُر فال ُيعِجزُ  ماواِت واألرِض وال يفوُت عنه ما ُتْظِھُرهُ الًنجوى أو ُيخفيِه السُّ أنشأنا . هُ شيٌء  في السَّ

 ً ً وقَِسما ر لنا منھا أْرزاقا تكُنفُنا األرحاُم والُبيوُت ويكفُلُنا . من األرِض َنَسماً، واسَتْعَمَرنا فيھا أجياالً وأمماً، َويسَّ

زُق والقوُت ، وُتبلينا األياُم والوقُوُت ، وَتعَتِوُرَنا اآلجاُل التي خُ  َط َعلينا كتاُبھا اْلَموقوُت ، وله البقاُء والثُّبوت، الرِّ

ّي العربيِّ المكتوِب في التوراِة  د الَنبيِّ األمِّ الُم على سيدنا وَموالنا محمَّ الةُ والسَّ وھو الحيُّ الذي ال يموُت ، والصَّ

سبوُت ، َويَتَباَيَن ُزَحُل والَيْھموُت واإِلنجيِل المنعوِت ، الذي تمحَض لفِصالِه الكوُن َقبل ان َتتعاَقَب اآلحاُد وال

يُت ،  وَشِھَد بصدقِِه الحماُم والعنكبوُت ؛ وعلى آلِِه وأْصَحاِبِه الَِّذيَن لھم في محبتِه واتِّباعِه األَثُر الَبعيُد والصِّ

ِھم الشْمُل الشتيُت ، َصلَّى هللا َعلَْيِه وَعلَْيھِ  هُ اْلَمْبخوُت، والشَّْمل الجميُع في ُمظاَھَرِتِه ولعدوِّ ْم ما اتَّصَل باإلِسالم َجدُّ

  .وآْنَقَطَع بالُكْفِر َحْبلُه المبتوُت ، وسلّم كثيراً 

حاُل ، وت  سمو إلى أما بعُد، َفإِنَّ َفنَّ الَتاريِخ من الفُنوِن التي َتَتداَولُھا األَمُم واألْجياُل ، وتَشُذ إِلَْيِه الركائُب والرِّ

وَقةُ  واالْغَفاُل ، وَتتنافُس فيه الُملوُك واألْقياُل ، َويَتساوى في َفْھِمِه الُعلَماُء والُجَھاُل ، إْذ ُھَو في  َمعِرَفِتِه السُّ

اِم والدول، والسوابق من القرون األول، تنمو فيھا األقوال، وتضرب فيھا  ظاِھرِه ال يزيُد على إِْخباٍر عن األيَّ

حتفال، وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بھا األحوال، واتسع األمثال، وتطرف بھا األندية إذا غصھا اال

للدول فيھا النطاق والمجال، وعمروا األرض حتى نادى بھم االرتحال، وحان منھم الزوال، وفي باطنه نظر 

وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئھا دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابھا عميق ، فھو لذلك أصيل في الحكمة 

ريق وجدير بأن يعد في علومھا وسطروھا في صفحات الدفاتر وأودعوھا ، وخلطھا المتطفلون بدسائس من ع

الباطل وھموا فيه أو ابتدعوھا، وزخارف من الروايات المضعفة لفقوھا ووضعوھا، واقتفى تلك اآلثار الكثير 

ائع واألحوال ولم يراعوھا، وال وأدوھا إلينا كما سمعوھا، ولم يالحظوا أسباب الوق. ممن بعدھم واتبعوھا

رفضوا ترھات األحاديث وال دفعوھا، فالتحقيق قليل، وطرف التنقيح في الغالب كليل، والغلط والوھم نسيب 

لألخبار وخليل، والتقليد عريق في اآلدميين وسليل، والتطفل على الفنون عريض وطويل ، ومرعى الجھل بين  

طانه، والباطل يقذف بشھاب النظر شيطانه، والناقل إنما ھو يملي وينقل، والحق ال يقاوم سل. أنام وخيم وبيل

  .والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل ، والعلم يجلو لھا صفحات الصواب ويصقل

والذين ذھبوا بفضل . ھذا وقد دون الناس في األخبار وأكثروا، وجمعوا تواريخ أمم والدول في العالم وسطروا

رة، واستفرغوا دواوين من قبلھم في صحفھم المتأخرة، ھم قليلون ال يكادون يجاوزون الشھرة واألمانة المعتب

عدد األنامل، وال حركات العوامل، مثل ابن إسحاق والطبري وابن الكلبي ومحمد بن عمر الواقدي وسيف بن 

عودي و عمر األسدي و المسعودي وغيرھم من المشاھير، المتميزين عن الجماھير؛ وإن كان في كتب المس

الواقدي من المطعن والمغمز ما ھو معروف عند األثبات ، و مشھور بين الحفظة الثقات  ، إال أن الكافة 
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اختصتھم بقبول أخبارھم، واقتفاء سننھم في التصنيف واتباع آثارھم، والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفھم 

  .إليھا األخبار، وتحمل عليھا الروايات واآلثارفيما ينقلون أو اعتبارھم فللعمران طبائع في أحواله ترجع 

ثم أن أكثر التواريخ لھؤالء عامة المناھج والمسالك، لعموم الدولتين صدر اإلسالم في اآلفاق والممالك،  

ومن ھؤالء من استوعب ما قبل الملة من الدول واألمم ،  . وتناولھا البعيد من الغايات في المآخذ و المتارك

وجاء من بعدھم من عدل عن اإلطالق إلى التقييد، ووقف في . ، كالمسعودي ومن نحا منحاهواألمر العمم 

العموم واإلحاطة عن الشأو البعيد، فقيد شوارد عصره، واستوعب أخبار أفقه وقطره، واقتصر على أحاديث 

فريقية والدول التي كما فعل أبو حيان مؤرخ األندلس والدولة األموية بھا، وابن الرفيق مؤرخ إ. دولته ومصره

 .كانت بالقيروان

ثم لم يأت من بعد ھؤالء إال مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد ينسج على ذلك المنوال، ويحتذي منه بالمثال، 

فيجلبون األخبار عن الدول، . ويذھل عما أحالته األيام من أحوال، و استبدلت به من عوائد األمم واألجيال

عصور األول، صورا قد تجردت عن موادھا، وصفاحا انتضيت من أغمادھا، ومعارف وحكايات الوقائع في ال

تستنكر للجھل بطارفھا وتالدھا ، إنما ھي حوادث لم تعلم أصولھا، وأنواع لم تعتبر أجناسھا وال تحققت 

ويغفلون  فصولھا، يكررون في موضوعاتھم األخبار المتداولة بأعيانھا، اتباعا لمن عني من المتقدمين بشأنھا،

ثم إذا تعرضوا . أمر األجيال الناشئة في ديوانھا، بما أعوز عليھم من ترجمانھا، فتستعجم صحفھم عن بيانھا

لذكر الدولة نسقوا أخبارھا نسقا، محافظين على نقلھا وھما أو صدقا، ال يتعرضون لبدايتھا، وال يذكرون السبب 

وقوف عند غايتھا فيبقى الناظر متطلعا بعد إلى افتقاد أحوال الذي رفع من رايتھا، واظھر من آيتھا، وال علة ال

ً عن المقنع في تباينھا أو تناسبھا، حسبما  ً عن أسباب تزاحمھا أو تعاقبھا، باحثا مبادئ الدول ومراتبھا، مفتشا

ثم جاء آخرون بإفراط االختصار، وذھبوا إلى االكتفاء بأسماء الملوك .نذكر ذلك كله في مقدمة الكتاب

القتصار،  مقطوعة عن األنساب واألخبار، موضوعة عليھا أعداد أيامھم بحروف الغبار، كما فعله ابن وا

وليس يعتبر لھؤالء مقال، وال يعد لھم ثبوت وال . رشيق في ميزان العمل، ومن اقتفي ھذا األثر من الھمل

 .وائدانتقال، لما أذھبوا من الفوائد، وأخلوا بالمذاھب المعروفة للمؤرخين والع

ولما طالعت كتب القوم، وسبرت غور األمس واليوم، نبھت عين القريحة من سنة الغفلة والنوم، وسمت 

فأنشأت في التاريخ كتابا، رفعت به عن أحوال الناشئة من . التصنيف من نفسي وأنا المفلس، أحسن السوم

ً باباً، وأبديت فيه ً وبنيته  األجيال حجابا، وفصلته في األخبار واالعتبار بابا ألولية الدول والعمران علال وأسبابا

أكناف النواحي منه واألمصار، وما كان لھم  على أخبار األمم الذين عمروا المغرب في ھذه األعصار ، وملؤوا

من الدول الطوال أو القصار، ومن سلف من الملوك واألنصار، وھم العرب والبربر؛ إذ ھما الجيالن اللذان 

ما، وطال فيه على األحقاب مثواھما، حتى ال يكاد يتصور فيه ما عداھما، وال يعرف أھلة عرف بالمغرب مأواھ

فھذبت مناحيه تھذيبا، وقربته إلفھام العلماء والخاصة تقريبا، وسلكت في ترتيبه . من أجيال اآلدميين سواھما

وشرحت فيه من . سلوباوتبويبه مسلكا غريبا، واخترعته من بين المناحي مذھبا عجيبا، وطريقة مبتدعة وأ

أحوال العمران والتمدن، وما يعرض في االجتماع اإلنساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن 

وأسبابھا، ويعرفك كيف دخل أھل الدول من أبوابھا؛ حتى تنزع من التقليد يدك، وتقف على أحوال ما قبلك من 

 :الثة كتبورتبته على مقدمة وث.األيام واألجيال وما بعدك

 .في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاھبه واإللماع بمغالط المؤرخين: المقدمة
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في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش : الكتاب األول

  . والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل واألسباب

ودولھم منذ مبدأ الخليقة إلى ھذا العھد، وفيه اإللماع ببعض من  في أخبار العرب وأجيالھم: الكتاب الثاني

عاصرھم من  أمم المشاھير ودولھم مثل النبط والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم 

 .والترك واإلفرنجة

ھم بديار المغرب خاصة في أخبار البربر ومن إليھم من زناتة وذكر أوليتھم وأجيالھم وما كان ل: الكتاب الثالث

ثم كانت الرحلة إلى المشرق الجتالء أنواره، وقضاء الفرض والسنة في مطافه ومزاره، .من الملك والدول

والوقوف على آثاره في دواوينه وأسفاره، فأفدت ما نقص من أخبار ملوك العجم بتلك الديار، ودول الترك فيما 

في ذكر المعاصرين لتلك األجيال من أمم  تلك األسطار ، وأدرجتھا ملكوه من األقطار، واتبعت بھا ما كتبته في 

النواحي، وملوك األمصار والضواحي، سالكا سبيل االختصار والتلخيص، مفتديا بالمرام السھل من العويص، 

داخال من باب األسباب على العموم إلى األخبار على الخصوص فاستوعب أخبار الخليقة استيعابا، وذلل من 

 .النافرة صعابا، وأعطى لحوادث الدول علال وأسبابا، وأصبح للحكمة صوانا وللتاريخ جرابا الحكم

ولما كان مشتمال على أخبار العرب والبربر، من أھل المدن والوبر، واإللماع بمن عاصرھم من الدول الكبر، 

ر، وديوان المبتدأ والخبر، في وأفصح بالذكرى والعبر، في مبتدأ األحوال وما بعدھا من الخبر، سميته كتاب العب

أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر،ولم أترك شيئا في أولية األجيال والدول، 

وتعاصر األمم األول، وأسباب التصرف والحول، في القرون الخالية والملل، وما يعرض في العمران من دولة 

كثرة وقلة، وعلم وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة، وبدو وملة، ومدينة وحلة، وعزة وذلة ، و

فجاء ھذا الكتاب فذا بما ضمنته من . وحضر، وواقع ومنتظر، إال واستوعبت جمله، وأوضحت براھينه وعلله

وأنا من بعدھا موقن بالقصور، بين أھل العصور، معترف بالعجز . العلوم الغريبة، والحكم المحجوبة القريبة

ن المضاء، في مثل ھذا القضاء، راغب من أھل اليد البيضاء، والمعارف المتسعة الفضاء، النظر بعين االنتقاد ع

فالبضاعة بين أھل العلم مزجاة، واالعتراف . ال بعين االرتضاء، والتغمد لما يعثرون عليه باإلصالح واإلغضاء

ن يجعل أعمالنا خالصة لوجھه الكريم، وھو حسبي من اللوم منجاة، والحسنى من اإلخوان مرتجاة، وهللا أسأل أ

  .ونعم الوكيل

وأوضحت بين العلوم طريقه  وبعد أن استوفيت عالجه، وأنرت مشكاته للمستبصرين وأذكيت سراجه، 

ومنھاجه، وأوسعت في فضاء المعارف نطاقه، وأدرت سياجه، أتحفت بھذه النسخة منه خزانة موالنا السلطان 

فاتح الماھد، المتحلي منذ خلع التمائم ولوث العمائم، بحلي القانت الزاھد، المتوشح من زكاء اإلمام المجاھد، ال

المناقب والمحامد ، وكرم الشمائل والشواھد، بأجمل من القالئد، في نحور الوالئد، المتناول بالعزم القوي  

سي القواعد، الكريم المعالي الساعد والجد المواتي المساعد، والمجد الطارف والتالد، ذوائب ملكھم الرا

والمصاعد، جامع أشتات العلوم والفوائد، وناظم شمل المعارف  الشوارد ،  ومظھر اآليات الربانية، في فضل 

المدارك اإلنسانية، بفكره الثاقب الناقد، ورأيه الصحيح المعاقد، النير المذاھب والعقائد، نور هللا الواضح 

د، ولطفه الكامن بالمراصد للشدائد، ورحمته الكريمة المقالد، التي وسعت صالح المراشد، وبعمته العذبة الموار

الزمان الفاسد، واستقامة المائد من األحوال والعوائد، وذھبت بالخطوب األوابد، وخلعت على الزمان رونق 

ي فارس عبد العزيز أب) أمير المؤمنين(الشباب العائد، وحجته التي ال يبطلھا إنكار الجاحد وال شبھات المعاند، 

ابن موالنا السلطان الكبير المجاھد المقدس أمير المؤمنين، أبي الحسن، ابن السادة األعالم من بني مرين، الذين 
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وبلغه في نصر (أفاء هللا على األمة ظالله، . جددوا الدين، ونھجوا السبيل للمھتدين، ومحوا آثار البغاة المفسدين

  ).دعوة اإلسالم آماله

إلى خزانتھم الموقفة لطلبة العلم بجامع القرويين من مدينة فاس حاضرة ملكھم، وكرسي سلطانھم، حيث  وبعثته

مقر الھدى، ورياض المعارف خضلة الندى، وفضاء األسرار الربانية فسيح المدى، واإلمامة الكريمة الفارسية 

له من العناية مھادا، وتفسح له في العزيزة أن شاء هللا بنظرھا الشريف، وفضلھا الغني عن التعريف، تبسط 

ففي سوقھا تنفق بضائع الكتاب، وعلى حضرتھا . جانب القبول آمادا، فتوضح بھا أدلة على رسوخه وأشھادا

وهللا يوزعنا شكر نعمتھا، . تعكف ركائب العلوم واآلداب، ومن مدد بصائرھا المنيرة نتائج القرائح و األلباب

متھا، ويعيننا على حقوق خدمتھا، ويجعلنا من السابقين في ميدانھا، المجلين ويوفر لنا حظوظ المواھب من رح

في حومتھا، ويضفي على أھل إيالتھا،   وما أوى من اإلسالم إلى حرم عمالتھا، لبوس حمايتھا وحرمتھا وھو 

ونعم سبحانه المسؤول أن يجعل أعمالنا خالصة في وجھتھا، بريئة من شوائب الغفلة وشبھتھا وھو حسبنا 

  .الوكيل
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  المقدمة

من المغالط واألوھام وذكر شيء من  وتحقيق مذاھبه واإللماع لما يعرض للمؤرخينفي فضل علم التاريخ 
  أسبابھا

إعلم أنَّ فنَّ التاريخ فن عزيز المذھب، جم الفوائد، شريف الغاية إذ ھو يوقفنا على أحوال الماضين من األمم في 

، والملوك في دولھم وسياستھْم، حتى تتمَّ فائدةُ االقتداء في ذلك لمن يرومه في أخالقھم، واألنبياء في سيرھمْ 

فھو محتاٌج إلى مآخذ متعَددَةَ◌ومعارف متنوعة، وحسن نظرو  تثبت يفضيان بصاحبھما . أحوال الدين والدنيا

ولم تحكم أصول إلى الحق وينكبان به عن المزالت والمغالط ألن األخبار إذا اعتمد فيھا على مجرد النقل، 

العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران واألحوال في االجتماع اإلنساني، وال قيس الغائب منھا بالشاھد، 

وكثيرا ما وقع . والحاضر بالذاھب، فربما لم يؤمن فيھا من العثور، ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق

والوقائع، العتمادھم فيھا على مجرد النقل غثاً أو سميًناً،  للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات

لم يعرضوھا على أصولھا، وال قاسوھا بأشباھھا، وال سبروھا بمعيار الحكمة، والوقوف على طبائع الكائنات ، 

وتحكيم النظر والبصيرة في األخبار فضلوا عن الحق وتاھوا في بيداء الوھم والغلط؛ وال سيما في إحصاء 

داد من األموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ ھى مظنة الكذب ومطية الھذر وال بد من ردھا إلى األع

  .األصول وعرضھا على القواعد

وھذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل بأن موسى عليه السالم أحصاھم في 

ابن عشرين فما فوقھا فكانوا ستمائة ألف أو  التيه، بعد أن أجاز من يطيق حمل السالح خاصة من

لكل مملكة من الممالك . ويذھل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعھما لمثل ھذا العدد من الجيوش.يزيدون

حصة من الحامية تتسع لھا وتقوم بوظائفھا وتضيق عما فوقھا؛ تشھد بذلك العوائد المعروفة واألحوال 

جيوش البالغة إلى مثل ھذا العدد يبعد أن يقع بينھا زحف أو قتال لضيق ساحة األرض ثم أن مثل ھذه ال.المألوفة

ً أو أزيد، فكيف يقتتل ھذان الفريقان أو تكون غلبة  عنھا، وبعدھا إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثالثا

باآلتي من الماء والحاضر يشھد لذلك فالماضي أشبه . أحد الصفين وشيء من جوانبه ال يشعر بالجانب اآلخر

 .بالماء

ولقد كان ملك الفرس ودولتھم اعظم من ملك بني إسرائيل بكثير، يشھد لذلك ما كان من غلب بختنصر لھم، 

والتھامه بالدھم، واستيالئه على أمرھم، وتخريب بيت المقدس قاعدة ملتھم وسلطانھم، وھو من بعض عمال 

وكانت ممالكھم بالعراقين وخراسان وما وراء النھر . ومھايقال إنه كان مرزبان المغرب من تخ. مملكة فارس

. ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل ھذا العدد وال قريبا منه. واألبواب أوسع من ممالك بني إسرائيل بكثير

وكانوا في : قال" سيف "وأعظم ما كانت جموعھم بالقادسية مائة وعشرون ألفا، كلھم متبوع على ما نقله 

أن جموع رستم التي زحف بھا لسعد بالقادسية إنما كانوا : وعن عائشة والزھري. اكثر من مائتي ألفأتباعھم 

وأيضا فلو بلغ بنو إسرائيل مثل ھذا العدد التسع نطاق ملكھم وانفسح مدى دولتھم فإن .ستين ألفا كلھم متبوع

ي قلتھا وكثرتھا حسبما نبين في فصل العماالت والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل القائمين بھا ف

والقوم لم تتسع ممالكھم إلى غير األردن وفلسطين من الشام، وبالد يثرب وخيبر من . الممالك من الكتاب األول

  .الحجاز على ما ھو المعروف



  

11 
  

ً فالذي بين موسى وإسرائيل إنما ھو أربعة آباء على ما ذكره المحققون، فإنه موسى بن عمران بن  وأيضا

يصھر بن قاھث بفتح الھاء وكسرھا، ابن الوي بكسر الواو وفتحھا، ابن يعقوب وھو إسرائيل هللا، كذا نسبه في 

دخل إسرائيل مصر مع ولده األسباط وأوالدھم حين أتوا : والمدة بينھما على ما نقله المسعودي،  قال . التوراة

وسى عليه السالم إلى التيه مائتين وعشرين إلى يوسف سبعين نفسا وكان مقامھم بمصر إلى أن خرجوا مع م

وإن زعموا . ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل ھذا العدد. سنة، تتداولھم ملوك القبط من الفراعنة

أن عدد تلك الجيوش إنما كان في زمن سليمان ومن بعده فبعيد أيضا  إذ ليس بين سليمان وإسرائيل إال أحد 

بن سلمون بن ) ويقال بوعز(بن باعز ) ويقال ابن عوفذ(يمان بن داود بن إيشا بن عوفيذ فإنه سل. عشر أبا

بن ) ويقال بيرس(بن بارس ) ويقال حسرون(بن رم بن حصرون ) ويقال حميناذاب(نحشون بن عمينوذب 

إلى المئين وال يتشعب النسل في أحد عشر من الولد إلى مثل ھذا العدد الذي  زعموه  اللھم . يھوذا بن يعقوب

وأعتبر ذلك في الحاضر المشاھد . واآلالف فربما يكون وأما أن يتجاوز إلى ما بعدھما من عقود األعداد فبعيد

  .والقريب المعروف، تجد زعمھم باطال ونقلھم كاذبا

والذي ثبت في اإلسرائيليات أن جنود سليمان كانت اثني عشر ألفا خاصة، وأن مقرباته كانت ألفا وأربعمائة 

وفي أيام سليمان . ھذا ھو الصحيح من أخبارھم وال يلتفت إلى خرافات العامة منھم. فرس مرتبطة على أبوابه

ھذا، وقد نجد الكافة من أھل العصر إذا أفاضوا في .عليه السالم وملكه كان عنفوان دولتھم واتساع ملكھم

ألخبار عن جيوش المسلمين أو النصارى، الحديث عن عساكر الدول التي لعھدھم أو قريباً منه، وتفاوضوا في ا

أو اخذوا في إحصاء أموال الجبايات وخراج السلطان ونفقات المترفين وبضائع األغنياء الموسرين، توغلوا في 

فإذا استكشفت أصحاب الدواوين عن عساكرھم، . وتجاوزوا حدود العوائد، وطاوعوا وساوس اإلعراب  العدد

بضائعھم  وفوائدھم ،  واستجليت عوائد المترفين في نفقاتھم، لن تجد معشار  واستنبطت أحوال أھل الثروة في

وما ذاع إال لولوع النفس بالغرائب، وسھولة التجاوز على اللسان والغفلة على المتعقب والمنتقد، . ما يعدونه

إلى بحث حتى ال يحاسب نفسه على خطأ وال عمد، وال يطالبھا في الخبر بتوسط وال عدالة، وال يرجعھا 

وتفتيش، فترسل عنانه ويسيم في مراتع الكذب لسانه، ويتخذ آيات هللا ھزءاً، ويشتري لھو الحديث ليضل عن 

 .سبيل هللا، وحسبك بھا صفقة خاسرة

ومن األخبار الواھية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب انھم كانوا يغزون 

ن إلى إفريقية والبربر من بالد المغرب، وأن إفريقش بن قيس بن صيفي من أعاظم ملوكھم أول، من قراھم باليم

غزا أفريقية واثخن في البربر، وانه الذي سماھم بھذا االسم حين . وكان لعھد موسى عليه السالم او قبله بقليل

ئذ، وانه لما انصرف من المغرب ما ھذه البربرة ، فأخذ ھذا االسم عنه ودعوا به من حين: سمع رطانتھم وقال

حجز ھنالك قبائل من حمير فأقاموا بھا واختلطوا بأھلھا، ومنھم صنھاجة، وكتامة ومن ھذا ذھب الطبري 

والجرجاني والمسعودي  وبن الكلبي والبيلي إلى أن صنھاجة وكتامة من حمير وتأباه نسابة البربر، وھو 

من ملوكھم قبل إفريقش وكان على عھد سليمان عليه السالم، وذكر المسعودي أيضا أن ذا اإلذعار .الصحيح

غزا المغرب ودوخه، وكذلك ذكر مثله عن ياسر ابنه من بعده، وأنه بلغ وادي الرمل من بالد المغرب ولم يجد 

وكذلك يقولون في تبع اآلخر وھو اسعد أبو كرب، وكان على عھد يستاسف من . فيه مسلكا لكثرة الرمل، فرجع

ولقي الترك فھزمھم وأثخن، ثم غزاھم ثانية وثالثة كذلك،  رس الكيانية ، إنه ملك الموصل وأذربيجانملوك الف

وإنه بعد ذلك أغزى ثالثة من بنيه بالد فارس، وإلى بالد الصغد من بالد أمم الترك وراء النھر، وإلى بالد 

أخاه الثاني الذي غزا إلى سمرقند قد الروم، فملك األول البالد إلى سمرقند وقطع المفازة إلى الصين، فوجد 
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سبقه إليھا، فاثخنا في بالد الصين ورجعا جميعاً بالغنائم، وتركوا ببالد الصين قبائل من حمير فھم بھا إلى ھذا 

 .العھد، وبلغ الثالث إلى قسطنطينية فدرسھا ودوخ بالد الروم ورجع

وذلك أن . ط، وأشبه بأحاديث اقصص الموضوعةوھذه األخبار كلھا بعيدة عن الصحة، عريقة في الوھم والغل

وجزيرة العرب يحيط بھا البحر من . ملك التبابعة إنما كان بجزيرة العرب وقرارھم وكرسيھم بصنعاء اليمن

فبحر الھند من الجنوب، وبحر فارس الھابط منه إلى البصرة من المشرق، وبحر السويس الھابط : ثالث جھاتھا

فال يجد السالكون من اليمن . مصر من جھة المغرب، كما تراه في مصور الجغرافيا منه إلى السويس من أعمال

والمسلك ھناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين فما . إلى المغرب طريقا من غير السويس

متنع في ويبعد أن يمر بھذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير من أعماله، ھذا م. دونھما

وقد كان بتلك األعمال العمالقة وكنعان بالشام والقبط بمصر، ثم ملك العمالقة مصر وملك بنو إسرائيل .العادة

وأيضا فالشقة من .الشام، ولم ينقل قط أن التبابعة حاربوا أحدا من ھؤالء األمم وال ملكوا شيئا من تلك األعمال

عساكر كثيرة، فإذا ساروا في غير أعمالھم احتاجوا إلى إنتھاب البحر إلى المغرب بعيدة واألزودة والعلوفة لل

الزرع والنعم وانتھاب البالد فيما يمرون عليه، وال يكفي ذلك لألزودة وللعلوفة عادة، وإن نقلوا كفايتھم من ذلك 

ھا لتكون من أعمالھم فال تفي لھم الرواحل بنقله، فال بد وأن يمروا في طريقھم كلھا بأعمال قد ملكوھا ودوخو

تھيجھم فتحصل لھم الميرة بالمسالمة، فذلك  وإن قلنا أن تلك العساكر تمر بھؤالء األمم من غير أن. الميرة منھا

وأما وادي الرمل الذي يعجز السالك، فلم ، أبعد وأشد امتناعا، فدل على أن ھذه األخبار واھية أو موضوعة

طرقه من الركاب والقرى في كل عصر وكل جھة، يسمع قط ذكره في المغرب على كثرة سالكه ومن يقص 

وأما غزوھم بالد الشرق وأرض الترك، وإن كانت .وھو على ما ذكروه من الغرابة تتوافر الدواعي على نقله

ولم . طريقه أوسع من مسالك السويس، إال أن الشقة ھنا أبعد، وأمم فارس والروم معترضون فيھا دون الترك

ا بالد فارس وال بالد الروم، وإنما كانوا يحاربون أھل فارس على حدود بالد العراق ينقل قط أن التبابعة ملكو

وما بين البحرين والحيرة والجزيرة بين دجلة والفرات وما بينھما في األعمال، وقد وقع ذلك بين يدي اإلذعار 

ع ملوك الطوائف بعد منھم وكيكاوس من ملوك الكيانية، وبين  تبع األصغر أبي كرب ويستاسف منھم أيضا، وم

الكيانية والساسانية من بعدھم، بمجاوزة أرض فارس بالغزو إلى بالد الترك والتبت، وھو ممتنع عادة من أجل 

وھي . فاألخبار بذلك واھية مدخولة. األمم المعترضة منھم، والحاجة إلٮاألزودة والعلوفات مع بعد الشقة كما مر

وقول ابن إسحق في خبر . فيھا، فكيف وھي لم تنقل من وجه صحيحلو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قادحا 

وأما بالد الترك . أن تبعا اآلخر سار إلى المشرق محمول على العراق وبالد فارس: يثرب واألوس والخزرج

فال تثقن بما يلقى إليك من ذلك، وتأمل األخبار واعرضھا على . والتبت فال يصح غزوھم إليھا بوجه لما تقرر

 .وهللا الھادي إلى الصواب. نين الصحيحة يقع لك تمحيصھا بأحسن وجهالقوا

  فصل
أَلَْم َتَرى َكْيَف {: في قوله تعالى "والفجر" وأبعد من ذلك وأعرق في الوھم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة 

اسما لمدينة وصفت بأنھا ذات عماد أي } مَ إرَ {، فيجعلون لفظة ]7، 6: الفجر[} إَِرَم َذاِت اْلِعَمادِ . َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد 

وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن إرم ابنان ھما شديد وشداد ملكا من بعده، وھلك شديد فخلص الملك . أساطين

لشداد ودانت له ملوكھم وسمع وصف الجنة، فقال ألبنين مثلھا، فبنى مدينة إرم في صحارى عدن في مدة  

عمائة سنة، وأنھا مدينة عظيمة قصورھا من الذھب وأساطينھا من الزبرجد ثلثمائة سنة وكان عمره تس

ولما تم بناؤھا سار إليھا بأھل مملكته حتى إذا كان منھا على . والياقوت، وفيھا أصناف الشجر واألنھار المطردة
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لزمخشري ذكر ذلك الطبري والثعالبي وا. مسيرة يوم وليلة بعث هللا عليھم صيحة من السماء فھلكوا كلھم

وغيرھم من المفسرين وينقلون عن عبد هللا بن قالبة من الصحابة أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليھا وحمل 

منھا ما قدر عليه، وبلغ خبره إلى معاوية، فأحضره وقص عليه فبحث عن كعب األحبار وسأله عن ذلك فقال، 

أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى ، وسيدخلھا رجل من المسلمين في زمانك "إرم ذات العماد: "ھي

 .ھذا وهللا ذلك الرجل: عنقه خال، يخرج في طلب إبل له، ثم التفت فابصر ابن قالبة فقال

وصحارى عدن التي زعموا أنھا بنيت فيھا . وھذه المدينة لم يسمع لھا خبر من يومئذ في شيء من بقاع األرض

ألدالء تقص طرقھا من كل وجه، ولم ينقل عن ھذه المدينة ھي في وسط اليمن، وما زال عمرانھا متعاقبا وا

إال أن . ولو قالوا إنھا درست فيما درس من اآلثار لكان أشبه. خبر وال ذكرھا أحد من اإلخباريين وال من أمم

وقد ينتھي الھذيان . وبعضھم يقول إنھا دمشق، بناء على أن قوم عاد ملكوھا. ظاھر كالمھم أنھا موجودة

والذى حمل .مزاعم كلھا أشبه بالخرافات. ى أنھا غائبة، وإنما يعثر عليھا أھل الرياضة والسحرببعضھم إل

المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة اإلعراب في لفظه ذات العماد أنھا صفة إرم، وحملو العماد على 

ثم . افة من غير تنوينعلى اإلض" عاُد إرم"األساطين فتعين أن يكون بناء، ورشح لھم ذلك قراءة ابن الزبير 

وقفوا على تلك الحكايات التي ھي أشبه باألقاصيص الموضوعة والتي ھي أقرب إلى الكذب، المنقولة في عداد 

وإن أريد بھا األساطين فالبدع في وصفھم بأنھم أھل بناء . وإال فالعماد ھي عماد األخبية بل للخيام. المضحكات

وإن أضيفت كما في . تھم، ال أنه بناء خاص في مدينة معينة أو غيرھاوأساطين على العموم، بما اشتھر من قو

وأي . قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيلة إلى القبيلة، كما تقول قريش كنانة، وإلياس مضر، وربيعة نزار

عن مثلھا  ضرورة إلى ھذا المحمل البعيد الذي تمحلت لتوجيھه ألمثال ھذه الحكايات الواھية التي ينزه كتاب هللا

 .لبعدھا عن الصحة

ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين، ما ينقلونه كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من قصة العباسة أخته مع 

جعفر بن يحمى بن خالد مواله، وأنه لكلفه بمكانھما من معاقرته إياھما الخمر أذن لھما في عقد النكاح دون 

لسه، وأن العباسة تحيلت عليه في التماس الخلوة به، لما شغفھا من حبه الخلوة حرصا على اجتماعھما في مج

 .، فحملت ووشي بذلك للرشيد، فاستغضب)زعموا في حالة سكر(حتى واقعھا ، 

وھيھات ذلك من منصب العباسة في دينھا وأبويھا وجاللھا، وأنھا بنت عبد هللا بن عباس ليس بينھا وبينه إال 

ين وعظماء الملة من بعده والعباسة بنت محمد المھدي بن عبد هللا أبي جعفر أربعة رجال ھم أشراف الد

المنصور بن مجمد السجاد بن علي أبي الخلفاء، ابن عبد هللا ترجمان القران، ابن العباس عم النبي صلى هللا 

عمومته، وإمامة عليه وسلم، ابنة خليفة، أخت خليفة، محفوفة بالملك العزيز والخالفة النبوية وصحبة الرسول و

المالئكة من سائر جھاتھا، قريبة عھد ببداوة العروبية وسذاجة الدين، البعيدة عن  الملة ونور الوحي ومھبط

فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذھب عنھا، أو أين توجد الطھارة و الزكاء إذا . عوائد الترف ومراتع الفواحش

يى وتدنس شرفھا العربي بمولى من موالي العجم، بملكة جده من فقد من بيتھا، أو كيف تلحم نسبھا بجعفر بن يح

وغايته أن جذبت دولتھم بضبعه وضبع أبيه . الفرس أو بوالء جدھا من عمومة الرسول وأشراف قريش

وكيف يسوغ من الرشيد أن يصھر إلى موالي األعاجم على بعد . واستخلصتھم ورقتھم إلى منازل األشراف

نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف، وقاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه، ھمته، وعظم آبائه ولو 

وأين قدر . الستنكف لھا عن مثله مع مولى من موالي دولتھا، وفي سلطان قومھا، واستنكره  ولج في تكذيبه

  .العباسة والرشيد من الناس
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م أموال الجباية، حتى كان الرشيد يطلب اليسير وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادھم على الدولة، واحتجافھ

. من المال فال يصل إليه، فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه، ولم يكن له معھم تصرف في أمور ملكه

فعظمت آثارھم وبعد صيتھم، وعمروا مراتب الدولة وخططھا بالرؤساء من ولدھم وصنائعھم، واحتازوھا عن 

ويقال إنه كان بدار الرشيد من ولد يحيى بن خالد خمسة . ادة وحجابة وسيف وقلمسواھم، من وزارة وكتابة وقي

وعشرون رئيسا من بين صاحب سيف وصاحب قلم، زاحموا فيھا أھل الدولة بالمناكب، ودفعوھم عنھا بالراح، 

، من عشه وغلب على أمره  لمكان أبيھم يحيى من كفالة ھارون ولي عھد وخليفة، حتى شب في حجره ودرج

فتوجه اإليثار من السلطان إليھم وعظمت الدالة منھم، وانبسط الجاه عندھم، وانصرفت . وكان يدعوه يا أبت

نحوھم الوجوه، وخضعت لھم الرقاب، وقصرت عليھم اآلمال، وتخطت إليھم من أقصى التخوم ھدايا الملوك 

الجباية، وأفاضوا في رجال الشيعة  وتحف األمراء، وتسربت إلى خزائنھم في سبيل التزلف واالستمالة، أموال

وعظماء القرابة  العطاء، وطوقوھم المنن وكسبوا من بيوتات األشراف المعدم وفكوا العاني، ومدحوا بما لم 

يمدح به خليفتھم وأسنوا لعفاتھم الجوائز والصالت، واستولوا على القرى والضياع من الضواحي واألمصار في 

انة وأحقدوا الخاصة، وأغصوا أھل الوالية فكشفت لھم وجوه المنافسة والحسد، سائر الممالك حتى آسفوا البط

ودبت إلى مھادھم الوثير من الدولة عقارب السعاية ، حتى  لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين 

قارن ذلك و. عليھم، لم تعطفھم، لما وقر في نفوسھم من الحسد  عواطف الرحم، وال وزعتھم أواصر القرابة

عند مخدومھم نواشي الغيرة واالستنكاف من الحجر واألنفة، وكامن الحقود التي بعثتھا منھم صغائر الدالة، 

وانتھى بھا اإلصرار على شأنھم إلى كبائر المخالفة كقصتھم في يحيى بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علي 

ويحيى ھذا ھو الذي استنزله . ة الخارج على المنصوربن أبي طالب، أخي محمد المھدي  الملقب بالنفس الزكي

الفضل بن يحيى من بالد الديلم على أمان الرشيد بخطه، وبذل لھم فيه ألف ألف  درھم على ما ذكره ا لطبري، 

فحبسه مدة، ثم حملته الدالة على تخلية سبيله، . ودفعه الرشيد إلى جعفر، وجعل إعتقاله لداره  وإلى نظره

وسأله الرشيد عنه لما . بحل عقاله، حرما لدماء أھل البيت بزعمه، ودالة على السلطان في حكمهواالستبداد 

فأوجد السبيل بذلك على نفسه . أطلقته ، فأبدى له وجه االستحسان وأسرھا في نفسه: وشي به إليه، ففطن، وقال

ھبت سلفا ومثال لآلخرين وقومه، حتى ثل عرشھم، وألقيت عليھم سماؤھم، وخسفت األرض بھم وبدارھم، وذ

وانظر ما نقله .ومن تأمل أخبارھم، واستقصى سير الدولة وسيرھم وجد ذلك محقق األثر ممھد األسباب. أيامھم

ابن عبد ربه في مفاوضة الرشيد عم جده داود بن علي في شأن نكبتھم، وما ذكره في باب الشعراء من كتاب 

يحيى في سمرھم، تتفھم أنه إنما قتلتھم الغيرة والمنافسة في  العقد في محاورة األصمعي للرشيد وللفضل بن

وكذلك ما تحيل به أعداؤھم من البطانة فيما دسوه  للمغنين من الشعر احتياال . االستبداد من الخليفة فمن دونه

  :على إسماعه للخليفة وتحريك حفائظه لھم وھو قوله

  ما نجــــدوشفت أنفسنا م           ليت ھنداً أنجزتنا ما تعد

  إنما العاجز من ال يستبدواستبدت مرة واحــــدة           

حتى بعثوا بأمثال ھذه كامن غيرته، وسلطوا عليھم بأس " إي وهللا إني عاجز: "وأن الرشيد لما سمعھا قال

، واقتران وأما ما تموه  به الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر.انتقامه، نعوذ با من غلبة الرجال وسوء الحال

وأين ھذا من حال الرشيد وقيامه بما يجب لمنصب ". ما علمنا عليه من سوء"سكره بسكر الندمان،فحاش  

الخالفة من الدين والعدالة، وما كان عليه من صحابة العلماء واألولياء، ومحاوراته للفضيل بن عياض وابن 

عظھم ودعائه بمكة في طوافه، وما كان عليه من السماك والعمري ، ومكاتبته سفيان الثوري، وبكائه من موا
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حكى الطبري وغيره انه كان يصلي في . العبادة والمحافظة على أوقات الصلوات وشھود الصبح ألول وقتھا

ولقد زجر ابن أبي مريم مضحكه في سمره حين تعرض . كل يوم مائة ركعة نافلة، وكان يغزو عاما ويحج عاما

، وقال وهللا ما أدري لم؟ فما ]22: يس[} َوَما لِي اَل أَْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني{سمعه يقرا  له بمثل ذلك في الصالة لما

ً إياك إياك: تمالك الرشيد أن ضحك، ثم التفت إليه مغضبا، وقال والقرآن  يا ابن أبي مريم في الصالة أيضا

ب عھده من سلفه المنتحلين لذلك، ولم وأيضا فقد كان من العلم والسذاجة بمكان لقر.والدين، ولك ما شئت بعدھما

وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل . يكن بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن، إنما خلفه غالما

يا أبا عبد هللا إنه لم يبق على وجه األرض : "وھو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطإ. الخالفة وبعدھا

قد شغلتني الخالفة فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به، تجنب فيه رخص ابن عباس، أعلم مني ومنك، وإني 

ولقد أدركه ابنه المھدي ". فوهللا لقد علمني التصنيف يومئذ: "قال مالك". وشدائد ابن عمر، ووطئه للناس توطئة

بمجلسه يباشر ودخل عليه يوما وھو . أبو الرشيد ھذا وھو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال

يا أمير المؤمنين علّّي كسوة : الخياطين في إرقاع  الخلقان من ثياب عياله، فاستنكف المھدي من ذلك، وقال

فكيف . العيال عامنا ھذا من عطائي، فقال له لك ذلك ولم يصده عنه، وال سمح باإلنفاق فية من أموال المسلمين

أبوته، وما ربي عليه من أمثال ھذه السير في أھل بيته، والتخلق يليق بالرشيد على قرب العھد من ھذا الخليفة و

وقد كانت حالة األشراف من العرب الجاھلية في اجتناب الخمر معلومة، . بھا، أن يعاقر الخمر أو يجاھر بھا

ولم يكن الكرم شجرتھم، وكان شربھا مذمة عند الكثير منھم، والرشيد وآباؤه كانوا على ثبج من اجتناب 

وانظر ما نقله الطبري .مومات في دينھم ودنياھم، والتخلق بالمحامد و أوصاف الكمال ونزعات العربالمذ

والمسعودي في قصة جبريل بن بختيشوع الطبيب حين احضر له السمك في مائدته فحماه عنه، ثم أمر صاحب 

، فأعد ابن بختيشوع  المائدة بحمله إلى منزله وفطن الرشيد وارتاب به، ودس خادمه حتى عاينه يتناوله

خلط إحداھما باللحم المعالج بالتوابل والبقول والبوارد والحلوى : لالعتذار ثالث قطع من السمك في ثالثة أقداح

وقال في األول والثاني ھذا طعام أمير المؤمنين، أن . مثلجاً، وعلى الثالثة خمرا صرفا وصب على الثانية ماء

ھذا طعام ابن بختيشوع، ودفعھا إلى صاحب المائدة حتى إذا : ال في الثالثخلط السمك بغيره أو لم يخلطه، وق

انتبه الرشيد، وأحضره للتوبيخ، أحضر الثالثة األقداح، فوجد صاحب الخمر قد اختلط وأماع وتفتت، ووجد 

الخمر وتبين من ذلك أن حال الرشيد في اجتناب . فكانت له في ذلك معذرة. اآلخرين قد فسدا وتغيرت رائحتھما

كانت معروفة عند بطانته وأھل مائدته ولقد ثبت عنه أنه عھد بحبس أبي نواس لما بلغه من انھماكه في المعاقرة 

وفتاويھم  فيھا معروفة وأما ). 1(وإنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذھب أھل العراق.حتى تاب وأقلع

فلم يكن الرجل بحيث يواقع محرما من . بار الواھية فيھاالخمر الصرف فال سبيل إلى اتھامه به، وال تقليد األخ

ولقد كان أولئك القوم كلھم بمنحاة من ارتكاب السرف والترف في مالبسھم وزينتھم . أكبر الكبائر عند أھل الملة

ج فما ظنك بما يخر. وسائر متناوالتھم ، لما كانوا عليه من خشونة البداوة وسذاجة الدين التي لم يفارقوھا بعد

ولقد اتفق المؤرخون الطبري والمسعودي وغيرھم على أن .عن اإلباحة إلى الحظر، وعن الحلة إلى الحرمة

جميع من سلف من خلفاء بني أمية وبني العباس إنما كانوا يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة في المناطق 

المعتز بن المتوكل ثامن الخلفاء بعد والسيوف واللجم والسروج، وأن أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذھب ھو 

وھكذا كان حالھم أيضا في مالبسھم فما ظنك بمشاربھم؟ ويتبين ذلك بأتم من ھذا إذا فھمت طبيعة . الرشيد

وهللا الھادي إلى . الدولة في أولھا من البداوة والغضاضة كما نشرح في مسائل الكتاب األول أن شاء هللا
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ه ما ينقلونه كافة عن يحيى بن أكثم قاضي المأمون وصاحبه، وأنه كان يعاقر ويناسب ھذا أو قريب من.الصواب

 :الخمر وأنه سكر ليلة مع شربه، فدفن في الريحان حتى أفاق وينشدون على لسانه

  يا سيدي    وأمير  الناس   كلھم        قد جار في حكمه من كان يسقيني

  يب العقل والـديـــنإني غفلت عن الساقي فصيرني        كما تـراني سل

وأما . وشرابه إنما كان النبيذ؛ ولم  يكن محظورا عندھم. وحال ابن أكثم والمأمون في ذلك من حال الرشيد 

ونقل . ولقد ثبت أنه كان ينام معه في البيت . السكر فليس من شأنھم، وصحابته للمأمون إنما كانت خلة في الدين

به ذات ليله عطشان فقام يتحسس ويتلمس اإلناء مخافة أن يوقظ يحيى من فضائل المأمون وحسن عشرته أنه انت

وثبت أنھما كانا يصلين الصبح جماعة فأين ھذا من المعاقرة وأيضا فإن يحيى ابن أكثم كان من علية . ابن أكثم

مع، وقد أثنى عليه اإلمام أ حمد بن حنبل وإسماعيل القاضي، وخرج عنه الترمذي كتابه الجا.  أھل الحديث 

وكذلك ما ينبزه .وذكر المزني الحافظ أن البخاري  روى عنه في غير الجامع، فالقدح فيه قدح في جميعھم

المجان بالميل إلى الغلمان بھتانا على هللا وفرية على العلماء ويستندون في ذلك إلى أخبار القصاص الواھية 

ه للسلطان وكان مقامه من العلم والدين منزھا عن التي لعلھا من افتراء أعدائه فإنه كان محسودا في كماله وخلت

ولقد ذكر البن حنبل ما يرميه به الناس فقال سبحان هللا، سبحان هللا، ومن يقول ھذا؟ وأنكر ذلك . مثل ذلك

وأثنى عليه إسماعيل القاضي، فقيل له ما كان يقال فيه فقال معاذ هللا أن تزول عدالة مثله بتكذب . إنكارا شديدا

يحيي بن أكثم أبرأ إلى هللا من أن يكون فيه شيء  مما كان يرمى به من أمر الغلمان : وقال أيضا. اسدباغ وح

وذكره ابن . ولقد كنت اقف على سرائره فأجده شديد الخوف من هللا، لكنه كانت فيه دعابة وحسن خلق فرمي به

ومن أمثال ھذه الحكايات ما نقله ابن .نهال يشتغل بما يحكى عنه ألن أكثرھا ال يصح ع: حيان في الثقات ، وقال

عبد ربه صاحب العقد من حديث الزنبيل، في سبب إصھار المأمون إلى الحسن بن سھل في بنته بوران، وانه 

من  عثر في بعض الليالي في تطوافه بسكك بغداد في زنبيل مدلى من بعض السطوح بمعالق وجدل مغارة الفتل

ووصف من زينة فرشه وتنضيد . فاھتزت وذھب به  صعدا إلى مجلس شأنه كذا الحرير فاعتقده وتناول المعالق

أبنيته وجمال رؤيته ما يستوقف الطرف ويملك النفس، وأن امرأة برزت له من خلل الستور في ذلك المجلس 

 رائقة الجمال فتانة المحاسن، فحيته ودعته إلى المنادمة، فلم يزل يعاقرھا الخمر حتى الصباح، ورجع إلى

وأين ھذا كله من حال المأمون . أصحابه بمكانھم من انتظاره وقد شغفته حبا بعثه على اإلصھار إلى أبيھا

المعروفة في دينه وعلمه واقتفائه سنن الخلفاء الراشدين من آبائه، وأخذه بسير الخلفاء األربعة أركان الملة 

فكيف تصح عنه أحوال الفساق المستھترين في . ومناظرته للعلماء وحفظه لحدود هللا تعالى في صلواته وأحكامه

وأين ذلك من منصب ابنة الحسن بن . التطواف بالليل وطروق  المنازل وغشيان السمر، سبيل عشاق األعراب

وأمثال ھذه الحكايات كثيرة، وفي كتب المؤرخين .سھل وشرفھا وما كان بدار أبيھا من الصون والعفاف

والحديث بھا االنھماك في اللذات المحرمة، وھتك قناع المخدرات، ويتعللون معروفة، وإنما يبعث على وضعھا 

بالتأسي بالقوم فيما يأتونه من طاعة لذاتھم، فلذلك تراھم كثيرا ما يلھجون بأشباه ھذه األخبار وينقرون عنھا عند 

ة بھم المشھورة عنھم ولو ائتسوا بھم في غير ھذا من أحوالھم وصفات الكمال الالئق. تصفحھم ألوراق الدواوين

ولقد عذلت يوما بعض األمراء من أبناء الملوك في كلفه بتعلم الغناء وولوعه .لكان خيرا لھم لو كانوا يعلمون

أفال ترى إلى إبراھيم بن المھدي كيف كان : ليس ھذا من شأنك وال يليق بمنصبك، فقال لي: باألوتار، وقلت له

يا سبحان هللا، وھال تأسيت بأبيه أو بأخيه أو ما رأيت : زمانه؟ فقلت لهإمام  ھذه الصناعة ورئيس المغنين في 

  .كيف قعد ذلك بإبراھيم عن مناصبھم فصم عن عذلي وأعرض، وهللا يھدي من يشاء
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ومن األخبار الواھية ما يذھب إليه الكثير من المؤرخين واألثبات في العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاھرة 

يعتمدون . عليھم، والطعن في نسبھم إلى إسماعيل اإلمام ابن جعفر الصادق أھل البيت صلوات هللا من نفيھم عن

في ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا إليھم بالقدح فيمن ناصبھم، وتفننا في 

ن لشواھد الواقعات وأدلة الشمات بعدوھم، حسبما نذكر بعض ھذه األحاديث في أخبارھم، ويغفلون عن التفط

  .األحوال التي اقتضت خالف ذلك من تكذيب دعواھم والرد عليھم

فإنھم متفقون في حديثھم عن مبدإ دولة الشيعة أن أبا عبد هللا المحتسب لما دعا بكتامة للرضى من آل محمد،  

فسھما فھربا من المشرق محل واشتھر خبره وعلم تحويمه على عبيد هللا المھدي وابنه أبي القاسم، خشيا على أن

الخالفة واجتازا بمصر، وانھما خرجا من اإلسكندرية في زي التجار، ونمي خبرھما إلى عيسى النوشري عامل 

مصر واإلسكندرية، فسرح في طلبھما الخيالة حتى إذا أدركا خفي حالھما على تابعھما بما لبسوا به من الشارة 

عتضد أوعز إلى األغالبة أمراء إفريقية بالقيروان، وبني مدرار أمراء والزي، فأفلتوا إلى المغرب، وأن الم

سجلماسة بأخذ اآلفاق عليھما وإذكاء العيون في طلبھما، فعثر إليسع صاحب سجلماسة من آل مدرار على خفي 

  .مكانھما ببلده،واعتقلھما مرضاة للخليفة

عد ذلك ما كان من ظھور دعوتھم بالمغرب ثم كان ب. ھذا قبل أن تظھر الشيعة على األغالبة بالقيروان 

وقاسموا بني العباس في ممالك اإلسالم شق . وإفريقية، ثم باليمن، ثم باإلسكندرية، ثم بمصر والشام والحجاز

ولقد أظھر دعوتھم ببغداد وعراقھا األمير . اإلبلمة،  وكادوا يلجون عليھم مواطنھم ويزايلون من أمرھم

ديلم المتغلبين على خلفاء بني العباس في مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجم، البساسيري في من موالي ال

وما زال بنو العباس يغضون بمكانھم ودولتھم، وملوك بني أمية وراء . وخطب لھم على منابرھا حوال كامال

عتبر حال وا. وكيف يقع ھذا كله لدعي في النسب يكذب في انتحال األمر. منھم البحر ينادون بالويل والحرب

القرمطي إذ كان دعيا في انتسابه كيف تالشت دعوته وتفرقت اتباعه وظھر سريعا على خبثھم ومكرھم فساءت 

 :ولو كان أمر العبيديين كذلك لعرف ولو بعد مھلة. عاقبتھم، وذاقوا وبال أمرھم

  ومھما تكن عند امرىء من خليقة              وإن خالھا تخفٮعلى الناس تعلم

لت دولتھم نحوا من مائتين وسبعين سنة، وملكوا مقام إبراھيم عليه السالم ومصاله، وموطن الرسول فقد اتص

صلى هللا عليه وسلم  ومدفنه، وموقف الحجيج ومھبط المالئكة، ثم انقرض أمرھم، وشيعتھم في ذلك كله على 

ولقد خرجوا . يل بن جعفر الصادقأتم ما كانوا عليه من الطاعة لھم والحب فيھم واعتقادھم بنسب اإلمام إسماع

مراراً بعد ذھاب الدولة ودروس أثرھا، داعين إلى بدعتھم ھاتفين بأسماء صبيان من أعقابھم، يزعمون 

ولو ارتابوا في نسبھم لما ركبوا . استحقاقھم للخالفة، ويذھبون إلى تعيينھم بالوصية ممن سلف قبلھم من األئمة

فصاحب البدعة ال يلّبس في أمره وال يشّبه في بدعته وال يكذب نفسه فيما أعناق األخطار في االنتصار لھم، 

 .ينتحله

والعجب من القاضي أبي بكر الباقالني شيخ النظار من المتكلمين يجنح إلى ھذه المقالة المرجوحة، ويرى ھذا 

فليس ذلك بدافع في  فإن كان ذلك لما كانوا عليه من اإللحاد في الدين والتعمق في الرافضية،. الرأي الضعيف

صدر دعوتھم، وليس إثبات منتسبھم بالذي يغني عنھم من هللا شيئا في كفرھم، فقد قال تعالى لنوح عليه السالم 

ُه َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح َفاَل َتْسأَْلِني َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلمٌ {: في شأن ابنه ُه لَْيَس ِمْن أَْھلَِك إِنَّ صلى وقال ]. 46: ھود[} إِنَّ

 .>>يا فاطمة اعملي فلن اغني عنك من هللا شيئا<<: هللا عليه وسلم لفاطمة يعظھا
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ومتى عرف امرؤ قضية أو استيقن أمرا وجب عليه أن يصدع به، وهللا يقول الحق وھو يھدي السبيل، والقوم 

 ة بدعوتھم، وتكرركانوا في مجال لظنون الدول بھم وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتھم وانتشارھم في القاصي

 :خروجھم مرة بعد أخرى، فالذت رجاالتھم باالختفاء ولم يكادوا يعرفون، كما قيل

  فلو تسأل األيام ما اسمي ما درت             وأين مكاني ما عرفن مكانيا

ه من حتى لقد سمي محمد بن إسماعيل جد اإلمام عبيد هللا المھدي بالمكتوم، سمته بذلك شيعتھم لما اتفقوا علي

وازدلفوا . فتوسل شيعة بني العباس بذلك عند ظھورھم إلى الطعن في نسبھم. إخفائه حذرا من المتغلبين عليھم

بھذا الرأي القائل للمستضعفين من خلفائھم، واعجب به أولياؤھم وأمراء دولتھم المتولون لحروبھم مع األعداء 

والمدافعة لمن غلبھم على الشام ومصر والحجاز من  يدفعون به عن أنفسھم وسلطانھم معرة العجز عن المقاومة

البربر الكتامين شيعة العبيديين وأھل دعوتھم، حتى لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيھم عن ھذا النسب، وشھد بذلك 

عندھم من أعالم الناس جماعة منھم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وابن البطحاوي، ومن العلماء أبو حامل 

والقدوري والصيمري وابن األكفاني واألبيوردي وأبو عبد هللا بن النعمان فقيه الشيعة، وغيرھم من األسفراييني 

أعالم األمة ببغداد في يوم مشھود، وذلك سنة ستين وأربعمائة في أيام القادر، وكانت شھادتھم في ذلك على 

اعنون في ھذا النسب، فنقله السماع لما اشتھر وعرف بين الناس ببغداد، وغالبھا شيعة بني العباس الط

  .اإلخباريون كما سمعوه، ورووه حسبما وعوه، والحق من ورائه

وفي كتاب المعتضد في شأن عبيد هللا إلى ابن األغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة أصدق شاھد وأوضح  

وق للعالم تجلب إليه والدولة والسلطان س. فالمعتضد أقعد بنسب أھل البيت من كل أحد. دليل على صحة نسبھم

نفق فيھا نفق  بضائع العلوم والصنائع، وتلتمس فيه ضوال الحكم، وتحدى إليه ركائب الروايات واألخبار، وما

فإن تنزھت الدولة عن التعسف والميل والألفن والسفسفة وسلكت النھج األمم ولم تجر عن قصد . عند الكافة

ن المصفى وان ذھبت مع األغراض والحقود، وماجت بسماسرة السبيل نفق في سوقھا اإلبريز الخالص واللجي

 .والناقد البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملتمسه. البغيوالباطل، نفق البھرج والزائف

ومثل ھذا وابعد منه كثيرا ما يتناجى به الطاعنون في نسب إدريس بن إدريس بن عبد هللا بن حسن بن الحسن 

 عليھم أجمعين، اإلمام بعد أبيه بالمغرب األقصى ويعرضون تعريض الحسد بن علي بن أبي طالب رضوان هللا

بالتظنن في الحمل المخفف عن إدريس األكبر انه لراشد موالھم قبحھم هللا وأبعدھم، ما أجھلھم أما يعلمون أن 

البدو، وأن  إدريس األكبر كان أصھاره في البربر وأنه منذ دخل المغرب إلى أن توفاه هللا عز وجل عريق في

حال البادية في مثل ذلك غير خافية، إذ ال مكامن لھم يتأتى فيھا الريب، وأحوال حرمھم أجمعين بمرأى من 

جاراتھن ومسمع من جيرانھن لتالصق الجدران وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكن وقد كان راشد 

وقد اتفق برابرة . شيعتھم ومراقبة من كافتھميتولى خدمة الحرم أجمع من بعد مواله بمشھد من أوليائھم و

المغرب األقصى عامة على بيعة إدريس األصغر من بعد أبيه، وآتوه  طاعتھم عن رضا وإصفاق وبايعوه على 

ولو حدثوا أنفسھم بمثل ھذه الريبة، أو قرعت . الموت األحمر وخاضوا دونه بحار المنايا في حروبه وغزواته

كال وهللا إنما صدرت ھذه الكلمات . شح أو منافق مرتاب، لتخلف عن ذلك ولو بعضھمأسماعھم، ولو من عدو كا

  .من بني العباس أقتالھم ومن بني األغلب عمالھم، كانوا بإفريقية ووالتھم

وذلك أنه لما فر إدريس األكبر إلى المغرب من وقعة بلخ ، أوعز الھادي إلى األغالبة أن يقعدوا له بالمراصد 

العيون، فلم يظفروا به، وخلص إلى المغرب، فتم أمره وظھرت دعوته، وظھر الرشيد من بعد ذلك  ويذكوا عليه

على ما كان من واضح موالھم وعاملھم على اإلسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية وإدھانه في نجاة إدريس 
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ھر اللحاق به والبراءة من فقتله ودس الشماخ من موالي المھدي أبيه للتحيل على قتل إدريس، فاظ. إلى المغرب

ووقع . فاشتمل عليه إدريس وخلطه بنفسه وناوله الشماخ في بعض خلواته سّما استھلكه به. بني العباس مواليه

خبر مھلكه من بني العباس أحسن المواقع، لما رجوه من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتالع 

وإذا بالدعوة قد عادت، . ف إلدريس فلم يكن لھم إال كال والولما تأدى إليھم خبر الحمل المخل. جرثومتھا

والشيعة بالمغرب قد ظھرت، ودولتھم بإدريس بن إدريس قد تجددت، فكان ذلك عليھم أنكى من وقع السھام، 

فلم يكن منتھى قدرة الرشيد على إدريس . والھرم قد نزال بدولة العرب عن أن يسموا إلى القاصية.وكان الفشل

فعند ذلك فزعوا إلى . بمكانه من قاصية المغرب، واشتمال البربر عليه إال التحيل في إھالكه بالسموماألكبر 

أوليائھم من األغالبة بإفريقية في سد تلك الفرجة من ناحيتھم، وحسم الداء المتوقع بالدولة من قبلھم، واقتالع تلك 

فكان األغالبة عن برابرة المغرب . من خلفائھم العروق قبل أن تشبح منھم، يخاطبھم بذلك المأمون، ومن بعده

على ملوكھم أحوج، لما طرق الخالفة من انتزاء ممالك العجم على سدتھا،  األقصى أعجز، ولمثلھا من الزبون

وامتطائھم صھوة التغلب عليھا، وتصريفھم أحكامھا طوع أغراضھم في رجالھا وجبايتھا وأھل خططھا، وسائر 

 :ال شاعرھمنقضھا وإبرامھا كما ق

  خليفة في قفص                   بين وصيف وبغا

  يقول ما قاال له                    كما   تقول الببغا

فخشي ھؤالء األمراء األغالبة بوادر السعايات ، وتلوا بالمعاذير فطورا باحتقار المغرب وأھله، وطورا 

ه يخاطبونھم بتجاوزه حدود التخوم من عمله، باإلرھاب بشأن إدريس الخارج به ومن قام مقامه من أعقاب

وينفذون سكته في تحفھم وھداياھم ومرتفع جباياتھم ، تعريضا باستفحاله وتھويال باشتداد شوكته وتعظيما لما 

دفعوا إليه من مطالبته ومراسه ، وتھديدا بقلب الدعوة أن ألجئوا إليه، وطورا يطعنون في نسب إدريس بمثل 

تخفيضا لشأنه ال يبالون بصدقه من كذبه، لبعد المسافة، وأفن عقول من خلف من صبية  ذلك الطعن الكاذب،

ولم يزل ھذا دأبھم حتى انقضى أمر . بني العباس ومماليكھم العجم في القبول من كل فائل والسمع لكل ناعق

اعتدھا ذريعة إلى األغالبة ، فقرعت ھذه الكلمة الشنعاء أسماع الغوغاء، وصر عليھا بعض الطاعنين أذنه، و

وما لھم قبحھم هللا والعدول عن مقاصد الشريعة،فال تعارض فيھا بين المقطوع . النيل من خلفھم عند المنافسة

  .وإدريس ولد على فراش أبيه، والولد للفراش. والمظنون

وطھرھم على أن تنزيه أھل البيت عن مثل ھذا من عقائد أھل اإليمان، فا سبحانه قد أذھب عنھم الرجس 

ومن اعتقد خالف ھذا فقد باء بإثمه . ففراش إدريس طاھر من الدنس ومنزه عن الرجس بحكم القرآن. تطھيرا

سمعته أذناي من  وإنما أطنبت في ھذا الرد سدا ألبواب الريب ودفعا في صدر الحاسد، لما. وولج الكفر من بابه

زعمه عن بعض مؤرخي المغرب ممن انحرف عن أھل قائله المعتدي عليھم، القادح في نسبھم بفريته، وينقله ب

وإال فالمحل منزه عن ذلك معصوم منه، ونفي العيب حيث يستحيل العيب . البيت، وارتاب في اإليمان بسلفھم

ولتعلم أن أكثر الطاعنين في . لكني جادلت عنھم في الحياة الدنيا، وأرجو أن يجادلوا عني يوم القيامة. عيب

دة ألعقاب إدريس ھذا من منتم إلى أھل البيت أو دخيل فيھم، فإن ادعاء ھذا النسب الكريم نسبھم إنما ھم الحس

  .دعوى شرف عريض على األمم واألجيال من أھل اآلفاق، فتعرض التھمة فيه

ولما كان نسب بني إدريس ھؤالء بمواطنھم من فاس وسائر ديار المغرب، قد بلغ من الشھرة والوضوح مبلغا 

وال يطمع أحد في دركه، إذ ھو نقل األمة والجيل من الخلف عن األمة  والجيل من السلف، وبيت  ال يكاد يلحق

جدھم إدريس مختط فاس ومؤسسھا بين بيوتھم، ومسجده لصق محلتھم ودروبھم، وسيفه منتضى برأس المئذنة 
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وكادت تلحق بالعيان،  العظمى من قرار بلدھم، وغير ذلك من آثاره التي جاوزت أخبارھا حدود التواتر مرات،

فإذا نظر غيرھم من أھل ھذا النسب إلى ما أتاھم هللا من أمثالھا، وما عضد شرفھم النبوي من جالل الملك الذي 

كان لسلفھم بالمغرب، واستيقن أنه بمعزل عن ذلك، وانه ال يبلغ مد أحدھم وال نصيفه ، وأن غاية أمر المنتمين 

أمثال ھذه الشواھد أن يسلم لھم حالھم، ألن الناس مصدقون في أنسابھم،  إلى البيت الكريم ممن لم يحصل له

وبون ما بين العلم والظن واليقين والتسليم، فإذا علم ذلك من نفسه غص بريقه وود كثير منھم لو يردونھم عن 

ذا شرفھم ذلك سوقة و وضعاء حسدا من عند أنفسھم فيرجعون إلى العناد وارتكاب اللجاج والبھت بمثل ھ

فليس . الطعن الفائل والقول المكذوب تعلال بالمساواة في الظنة والمشابھة في تطرق االحتمال، وھيھاث لھم ذلك

المغرب فيما نعلمه من أھل ھذا البيت الكريم من يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس ھذا  في

يحيى الحوطي بن محمد يحيى العوام بن القاسم وكبراؤھم لھذا العھد بنو عمران بفاس من ولد . من آل الحسن

بن إدريس بن إدريس، وھم نقباء أھل البيت ھناك، والساكنون ببيت جدھم إدريس، ولھم السيادة على أھل 

ويلحق بھذه المقاالت الفاسدة والمذاھب .المغرب كافة، حسبما نذكرھم عند ذكر األدارسة أن شاء هللا تعالى

الرأي من فقھاء المغرب من القدح في اإلمام المھدي صاحب دولة الموحدين ونسبته إلى  الفائلة ما يتناوله ضعفة

الشعوذة والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق والنعي على أھل البغي قبله، وتكذيبھم لجميع مدعياته في 

قھاء على تكذيبه ما كمن في وإنما حمل الف. ذلك، حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أھل البيت

فإنھم لما رأوا من أنفسھم مناھضته في العلم والفتيا وفي الدين بزعمھم، ثم امتاز . نفوسھم من حسده على شأنه

عنھم بأنه متبوع الرأي مسموع القول موطؤ العقب نفسوا ذلك عليه وغضوا منه بالقدح في مذاھبه والتكذيب 

ملوك لمتونة أعدائه تجلة وكرامة لم تكن لھم من غيرھم، لما كانوا عليه  وأيضا فكانوا يؤنسون من. لمدعياته

فكان لحملة العلم بدولتھم مكان من الوجاھة واالنتصاب للشورى، كل في بلده . من السذاجة وانتحال الديانة

م فأصبحوا بذلك شيعة لھم وحربا لعدوھم ونقموا على المھدي ما جاء به من خالفھ. وعلى قدره في قومه

ومكان الرجل غير مكانھم وحاله على غير . والتثريب عليھم والمناصبة لھم، تشيعا للمتونة وتعصبا لدولتھم

وما ظنك برجل نقم على أھل الدولة ما نقم من أحوالھم وخالف اجتھاده فقھاؤھم، فنادى في قومه . معتقداتھم

سافلھا ، أعظم ما كانت قوة وأشد شوكة وأعز  جھادھم بنفسه، فاقتلع الدولة من أصولھا وجعل عاليھا  ودعا إلى

أنصارا وحامية، وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس ال يحصيھا إال خالقھا قد بايعوه على الموت، ووقوه 

بأنفسھم من الھلكة، وتقربوا إلى هللا تعالى بإتالف مھجھم في إظھار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة حتى 

العدوتين من الدول، وھو بحالة من التقشف والحصر والصبر على المكاره والتقلل من علت على الكلم، ودالت ب

الدنيا، حتى قبضه هللا وليس على شيء من الحظ والمتاع في دنياه، حتى الولد الذي ربما تجنح إليه النفوس، 

ظ من الدنيا في فليت شعري ما الذي قصد بذلك أن لم يكن وجه هللا، وھو لم يحصل له ح. وتخادع عن  تمنيه

وأما .سنة هللا التي قد خلت في عباده. ومع ھذا فلو كان قصده غير صالح لما تم أمره وانفسحت دعوته. عاجله

إنكارھم نسبه في أھل البيت فال تعضده حجة لھم، مع أنه أن ثبت انه ادعاه وانتسب إليه فال دليل يقوم على 

لوا أن الرئاسة ال تكون على قوم في غير أھل جلدتھم كما ھو وإن قا. بطالنه، ألن الناس مصدقون في أنسابھم

الصحيح حسبما يأتي في الفصل األول من ھذا الكتاب، والرجل قد رأس سائر المصامدة ودانوا باتباعه واالنقياد 

إليه وإلى عصابته من ھرغة حتى تم أمر هللا في دعوته، فاعلم أن ھذا النسب الفاطمي لم يكن أمر المھدي 

قف عليه وال اتبعه الناس بسببه، وإنما كان اتباعھم له بعصبية الھرغية والمصمودية ومكانه منھا ورسوخ يتو

. وكان ذلك النسب الفاطمي خفيا قد درس عند الناس وبقي عنده وعند عشيرته يتناقلونه بينھم. شجرته فيھا
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يضره االنتساب األول في عصبيته، إذ فيكون النسب األول كأنه انسلخ منه ولبس جلدة ھؤالء، وظھر فيھا فال 

وانظر قصة عرفجة وجرير في .ومثل ھذا واقع كثيرا إذ كان النسب األول خفيا. ھو مجھول عند أھل العصابة

رئاسة بجيلة وكيف كان عرفجة من األزد ولبس جلدة بجيلة حتى تنازع مع جرير رئاستھم عند عمر رضي هللا 

وقد كدنا أن نخرج عن غرض الكتاب .وهللا الھادي للصواب. الحق عنه، كما ھو مذكور، تتفھم منه وجه

باإلطناب في ھذه المغالط، فقد زلت أقدام كثير من األثبات والمؤرخين الحفاظ في مثل ھذه األحاديث واآلراء، 

ث وعلقت بأفكارھم ونقلھا عنھم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس، وتلقوھا ھم أيضا كذلك من غير بح

ً مختلطاً، وناظره مرتبكاً، وعد من مناحي  وال روية واندرجت في محفوظاتھم حتى صار فن التاريخ واھيا

فإذا يحتاج صاحب ھذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختالف األمم والبقاع .العامة

ل، واإلحاطة بالحاضر من ذلك، واألعصار في السير واألخالق والعوائد والنحل والمذاھب وسائر األحوا

ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينھما من الخالف، وتعليل المتفق منھا والمختلف، والقيام 

على أصول الدول والملل ومبادىء  ظھورھا، وأسباب حدوثھا ودواعي كونھا وأحوال القائمين بھا وأخبارھم، 

وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده . دث، واقفا على أصول كل خبرحتى يكون مستوعبا ألسباب كل حا

وما استكبر .من القواعد واألصول، فإن وافقھا وجرى على مقتضاھا كان صحيحا، وإال زيفه واستغنى عنه

 القدماء علم التاريخ إال لذلك، حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحق من قبلھما، وأمثالھم من علماء األمة

وقد ذھل الكثير عن ھذا السر فيه حتى صار انتحاله مجھلة، واستخف العوام ومن ال رسوخ له في المعارف 

وإلى . مطالعته وحمله والخوض فيه والتطفل عليه، فاختلط المرعي بالھمل واللباب بالقشر، والصادق بالكاذب

حوال في األمم واألجيال بتبدل األعصار ومن الغلط الخفي في التاريخ الذھول عن تبدل األ.هللا عاقبة األمور

ومرور األيام، وھو داء دوي شديد الخفاء إذ ال يقع إال بعد أحقاب متطاولة، فال يكاد يتفطن له إال اآلحاد من 

وذلك أن أحوال العالم واألمم وعوائدھم و،نحلھم ال تدوم على وتيرة واحدة ومنھاج مستقر، إنما ھو . أھل الخليقة

واألوقات واألمصار،  أليام واألزمنة وانتقال من حال إلى حال كما يكون ذلك في األشخاصاختالف على ا

وقد كانت في العالم أمم  .} سنة هللا التي قد خلت في عباده {فكذلك يقع في اآلفاق واألقطار واألزمنة والدول 

ى أحوال خاصة بھم في دولھم الفرس األولى والسريانيون والنبط والتبابعة وبنو إسرائيل والقبط، وكانوا عل

وممالكھم وسياستھم وصنائعھم ولغاتھم واصطالحاتھم وسائر مشاركاتھم مع أبناء جنسھم، وأحوال اعتمارھم 

ثم جاء من بعدھم الفرس الثانية والروم والعرب، فتبدلت تلك األحوال وانقلبت بھا . للعالم تشھد بھا آثارھم

ثم جاء اإلسالم بدولة مصر فانقلبت تلك األحوال . وإلى ما يباينھا أو يباعدھاالعوائد إلى ما يجانسھا أو يشابھھا، 

ثم درست دولة . أجمع انقالبة أخرى، وصارت إلى ما أكثره متعارف لھذا العھد، يأخذه الخلف عن السلف

جم العرب وأيامھم وذھبت األسالف الذين شيدوا عزھم، ومھدوا ملكھم، وصار األمر في أيدي سواھم من الع

مثل الترك بالمشرق والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال، فذھبت بذھابھم أمم وانقلبت أحوال وعوائد نسي شأنھا 

والسبب الشائع في تبدل األحوال والعوائد، أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه، كما يقال في .وأغفل أمرھا

لسلطان إذا استولوا على الدولة واألمر فال بد وان وأھل الملك وا. الناس على دين الملك: األمثال الحكمية

فيقع في عوائد الدولة بعض . يفزعوا إلى عوائد من قبلھم ويأخذوا الكثير منھا وال يغفلوا عوائد جيلھم مع ذلك

فإذا جاءت دولة أخرى من بعدھم ومزجت من عوائدھم وعوائدھا خالفت أيضا . المخالفة لعوائد الجيل األول

فما . ثم ال يزال التدريج في المخالفة حتى ينتھي إلى المباينة بالجملة. وكانت لألولى أشد مخالفةبعض الشيء، 

والقياس . دامت األمم واألجيال تتعاقب في الملك والسلطان، ال تزال المخالفة في العوائد واألحوال واقعة
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ول والغفلة عن قصده، وتعوج به والمحاكاة لإلنسان طبيعة معروفة، ومن الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذھ

السامع كثيرا من أخبار الماضين وال يتفطن لما وقع من تغير األحوال وانقالبھا،  عن مرامه، فربما يسمع 

فيجريھا ألول وھلة على ما عرف ويقيسھا بما شھد، وقد يكون الفرق بينھما كثيرا فيقع في مھواة من الغلط فمن 

ن أحوال الحجاج وأن أباه كان من المعلمين، مع أن التعليم لھذا العھد من جملة ھذا الباب ما ينقله المؤرخون م

فيتشوف الكثير . الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أھل العصبية، والمعلم مستضعف مسكين، منقطع الجذم

من الممكنات من المستضعفين أھل الحرف والصنائع المعاشية إلى نيل الرتب التي ليسوا لھا بأھل ويعدونھا 

فتذھب بھم وساوس المطامع، وربما انقطع حبلھا من أيديھم فسقطوا في مھواة الھلكة والتلف، وال يعلمون . لھم

استحالتھا في حقھم، وأنھم أھل حرف وصنائع للمعاش، وأن التعليم صدر اإلسالم والدولتين لم يكن كذلك، ولم 

ع من الشارع وتعليماً لما جھل من الدين على جھة البالغ ، فكان يكن العلم بالجملة صناعة، إنما كان نقال لما سم

، على معنى التبليغ الخبري ال ρأھل األنساب والعصبية الذين قاموا بالملة ھم الذين يعلمون كتاب هللا وسنة نبيه 

تلوا عليه على وجه التعليم الصناعي إذ ھو كتابھم المنزل على الرسول منھم وبه ھدايتھم واإلسالم دينھم، قا

وقتلوا، واختصوا به من بين األمم وشرفوا، فيحرصون على تبليغ ذلك وتفھيمه لألمة ، ال تصدھم عنه الئمة 

ويشھد لذلك بعث النبي كبار أصحابه مع وفود العرب يعلمونھم حدود اإلسالم . الكبر وال يزعھم عاذل األنفة

فلما استقر اإلسالم ووشجت عروق . شرة فمن بعدھمبعث في ذلك من أصحابه الع. وما جاء به من شرائع الدين

الملة حتى تناولھا األمم البعيدة من أيدي أھلھا، واستحالت بمرور األيام أحوالھا، وكثر استنباط األحكام الشرعية 

من النصوص لتعدد الوقائع وتالحقھا، فاحتاج ذلك القانون لمن يحفظه من الخطإ وصارالعلم ملكة يحتاج إلى 

 فأصبح من جملة الصنائع والحرف كما يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم واشتغل أھل العصبية بالقيامالتعلم 

بالملك والسلطان، فدفع للعلم من قام به من سواھم، وأصبح حرفة للمعاش، وشمخت أنوف المترفين وأھل 

. عند أھل العصبية والملكالسلطان عن التصدي للتعليم، واختص انتحاله بالمستضعفين وصار منتحله محتقرا 

والحجاج بن يوسف كان أبوه من سادات ثقيف وأشرافھم، ومكانھم من عصبية العرب ومناھضة قريش في 

ولم يكن تعليمه للقرآن على ما ھو األمر عليه لھذا العھد من أنه حرفة للمعاش، وإنما كان . الشرف ما علمت

ذا الباب أيضا ما يتوھمه المتصفحون لكتب التاريخ إذا على ما وصفناه من األمر األول في اإلسالم ومن ھ

سمعوا أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرئاسة في الحروب وقود العساكر، فتترامى بھم وساوس الھمم إلى 

مثل تلك الرتب، يحسبون أن الشأن في خطة القضاء لھذا العھد على ما كان عليه من قبل يظنون بابن أبي عامر 

المستبد عليه وابن عباد من ملوك الطوائف بإشبيلية إذا سمعوا أن آباءھم كانوا قضاة أنھم مثل  صاحب ھشام

القضاة لھذا العھد، وال يتفطنون لما وقع في رتبة القضاء من مخالفة العوائد كما نبينه في فصل القضاء من 

الدولة األموية باألندلس وأھل وابن أبي عامر وابن عباد كانا من قبائل العرب القائمين ب. الكتاب األول

عصبيتھا، وكان مكانھم فيھا معلوماً، ولم يكن نيلھم لما نالوه من الرئاسة والملك بخطة القضاء كما ھي لھذا 

العھد، بل إنما كان القضاء في األمر القديم ألھل العصبية من قبيل الدولة ومواليھا، كما ھي الوزارة لعھدنا 

لعساكر في الطوائف وتقليدھم عظائم األمور التي ال تقلد إال لمن له الغنى فيھا وانظر خروجھم با. بالمغرب

بالعصبية فيغلط السامع في ذلك ويحمل األحوال على غير ما ھي واكثر ما يقع في ھذا الغلط ضعفاء البصائر 

لتھم بھا، لفقدان العصبية في مواطنھم منذ أعصار بعيدة، لفناء العرب ودو من أھل األندلس لھذا العھد

وخروجھم عن ملكة أھل العصبيات من البربر، فبقيت أنسابھم العربية محفوظة، والذريعة إلى العز من العصبية 
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والتناصر مفقودة، بل صاروا من جملة الرعايا المتخاذلين الذين تعبدھم القھر، ورئموا للمذلة، يحسبون أن 

لب والتحكم، فتجد أھل الحرف والصنائع منھم متصدين أنسابھم مع مخالطة الدولة ھي التي يكون لھم بھا الغ

فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية ودولھم بالعدوة الغربية، وكيف يكون التغلب بين . لذلك ساعين في نيله

ومن ھذا الباب أيضا ما يسلكه المؤرخون عند ذكر .األمم والعشائر، فقلما يغلطون في ذلك ويخطئون في اعتباره

نسق ملوكھا فيذكرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه وحاجبه ووزيره، كل ذلك الدول و

تقليد لمؤرخي الدولتين من غير تفطن لمقاصدھم والمؤرخون لذلك العھد كانوا يضعون تواريخھم ألھل الدولة، 

وا على منوالھم، حتى في اصطناع وأبناؤھا متشوفون إلى سير أسالفھم ومعرفة أحوالھم ليقتفوا آثارھم وينسج

الرجال من خلف دولتھم وتقليد الخطط والمراتب ألبناء صنائعھم وذويھم والقضاة أيضا كانوا من أھل عصبية 

وأما حين تباينت الدول، وتباعد ما بين . الدول وفي عداد الوزراء كما ذكرناه لك فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله

قوتھا وغلبتھا،  الملوك بأنفسھم خاصة ونسب الدول بعضھا من بعض فيالعصور، ووقف الغرض على معرفة 

ومن كان يناھضھا من األمم أو يقصر عنھا، فما الفائدة للمصنف في ھذا العھد في ذكر األبناء والنساء ونقش 

إنما الخاتم واللقب والقاضي والوزير والحاجب من دولة قديمة ال يعرف فيھا أصولھم وال أنسابھم و مقاماتھم 

حملھم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين األقدمين والذھول عن تحري األغراض من التاريخ، اللھم 

إال ذكر الوزراء الذين عظمت آثارھم وعفت على الملوك أخبارھم، كالحجاج وبني المھلب والبرامكة وبني 

كير اإللماع بآبائھم واإلشارة إلى أحوالھم سھل بن نوبخت وكافور اإلخشيدي وابن أبي عامر وأمثالھم فغير ن

ولنذكر ھنا فائدة نختم كالمنا في ھذا الفصل بھا، وھي أن التاريخ إنما ھو ذكر .النتظامھم في عداد الملوك

فأما ذكر األحوال العامة لآلفاق واألجيال واألعصار فھو أس للمؤرخ تنبني . األخبار الخاصة بعصر أو جيل

وقد كان الناس يفردونه بالتأليف كما فعله المسعودي في كتاب مروج . تبين به أخبارهعليه أكثر مقاصده وت

ً وذكر نحلھم وعوائدھم  ً وشرقا الذھب، شرح فيه أحوال األمم واآلفاق لعھده عصر الثالثين والثالثمائة غربا

للمؤرخين  ووصف البلدان والجبال والبحار والممالك والدول وفرق شعوب العرب والعجم، فصار إماما

ثم جاء البكري من بعده ففعل مثل ذلك في . يرجعون إليه، وأصال يعولون في تحقيق الكثير من أخبارھم عليه

المسالك والممالك خاصة دون غيرھا من األحوال، ألن األمم واألجيال لعھده لم يقع فيھا كثير انتقال وال عظيم 

انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاھدوه وتبدلت بالجملة،  تغير وأما لھذا العھد وھو آخر المائة الثامنة فقد

واعتاض من أجيال البربر أھله على القدم بمن طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروھم 

وغلبوھم وانتزعوا منھم عامة األوطان وشاركوھم فيما بقي من البلدان لملكھم، ھذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً 

ً في منتصف ھذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف، الذي تحيف األمم وذھب بل الجيل، وطوى كثيرا وغر با

العمران ومحاھا، وجاء للدول على حين ھرمھا وبلوغ الغاية من مداھا، فقلص من ظاللھا وفل من  من محاسن

ض عمران األرض بانتقاض حدھا، وأوھن من سلطانھا، وتداعت إلى التالشي واالضمحالل أموالھا، وانتق

البشر، فخربت األمصار والمصانع، ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل، 

وكأنما نادى . وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب، لكن على نسبته ومقدار عمرانه. وتبدل الساكن

وإذا تبدلت األحوال . وهللا وارث األرض ومن عليھا. فبادر باإلجابةلسان الكون في العالم بالخمول واالنقباض 

فاحتاج . جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله، وتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد، ونشأة مستأنفة وعالم محدث

سلك المسعودي لھذا العھد من يدون أحوال الخليقة واآلفاق وأجيالھا والعوائد والنحل التي تبدلت إلھلھا، ويقفو م

لعصره ليكون أصال يقتدي به من يأتي من المؤرخين من بعده وأنا ذاكر في كتابي ھذا ما أمكنني منه في ھذا 
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القطر المغربي إما صريحا أو مندرجا في أخباره وتلويحا، الختصاص قصدي في التأليف بالمغرب، وأحوال 

ار، لعدم اطالعي على أحوال المشرق وأممه، وأن أجياله وأممه، وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه من األقط

األخبار المتناقلة ال تفي كنه ما أريده منه والمسعودي إنما استوفى ذلك لبعد رحلته وتقلبه في البالد، كما ذكر في 

كتابه، مع أنه لما ذكر المغرب قصر في استيفاء أحواله، وفوق كل ذي علم عليم، ومرد العلم كله إلى هللا، 

عاجز قاصر، واالعتراف متعين واجب، ومن كان هللا في عونه تيسرت عليه المذاھب وأنجحت له  والبشر

ونحن آخذون بعون هللا فيما رمناه من أغراض التأليف، وهللا المسدد والمعين وعليه . المساعي والمطالب

رب إذا عرضت في التكالن وقد بقي علينا أن نقدم مقدمة في كيفية وضع الحروف التي ليست من لغات الع

  .كتابنا ھذا

إعلم أن الحروف في النطق كما يأتي شرحه بعد، ھي كيفيات األصوات الخارجة من الحنجرة تعرض من  

الحنك والحلق واألضراس، أو بقرع الشفتين أيضا، فتتغاير  تقطيع الصوت بقرع اللھاة وأطراف اللسان مع

متمايزة في السمع، وتتركب منھا الكلمات الدالة على ما كيفيات األصوات بتغاير ذلك القرع، وتجيء الحروف 

فقد يكون إلمة من الحروف ما ليس ألمة . وليست األمم كلھا متساوية في النطق بتلك الحروف. في الضمائر

ونجد للعبرانيين حروفا ليست . والحروف التي نطقت بھا العرب ھي ثمانية وعشرون حرفا كما عرفت. أخرى

تنا أيضا حروف ليست في لغتھم، وكذلك اإلفرنج والترك والبربر وغير ھؤالء من العجم ثم أن في لغتنا، وفي لغ

أھل الكتاب من العرب اصطلحوا في الداللة على حروفھم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميزة 

ذي ليس بأشخاصھا، كوضع ألف وباء وجيم وراء وطاء إلى آخر الثمانية والعشرين، وإذا عرض لھم الحرف ال

من حروف لغتھم بقي مھمال عن الداللة الكتابية مغفال عن البيان، وربما يرسمه بعض الكتاب بشكل الحرف 

ولما كان كتابنا . وليس ذلك بكاف في الداللة، بل ھو تغيير للحرف من أصله. الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده

في أسمائھم أو بعض كلماتھم حروف ليست من لغة  مشتمال على أخبار البربر وبعض العجم، وكانت تعرض لنا

كتابتنا وال اصطالح أوضاعنا، اضطررنا إلى بيانه ولم نكتف برسم الحرف الذي يليه كما قلناه، إلنه عندنا غير 

فاصطلحت في كتابي ھذا على أن أضع ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفين اللذين . واف بالداللة عليه

ط القارئ بالنطق به بين مخرجي ذينك الحرفين، فتحصل تأديته وإنما اقتبست ذلك من رسم أھل يكتنفانه، ليتوس

المصحف حروف اإلشمام، كالصراط في قراءة خلف، فإن النطق بصاده فيھا معجم متوسط بين الصاد والزاي، 

فكذلك رسمت أنا . فوضعوا الصاد ورسموا في داخلھا شكل الزاي، ودل ذلك عندھم على التوسط بين الحرفين

كل حرف يتوسط بين حرفين من حروفنا ، كالكاف المتوسطة عند البربر بين الكاف الصريحة عندنا والجيم أو 

القاف، مثل اسم بلكين فأضعھا كافا وأنقطھا بنقطة الجيم واحدة من أسفل أو بنقطة القاف واحدة من فوقأو 

وما . وھذا الحرف أكثر ما يجيء في لغة البربر. أو القافاثنتين، فيدل ذلك على أنه متوسط بين الكاف والجيم 

جاء من غيره فعلى ھذا القياس أضع الحرف المتوسط بين حرفين من لغتنا بالحرفين معا، ليعلم القارئ أنه 

ولو وضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفناه من . متوسط فينطق به كذلك ، فنكون قد دللنا عليه

  .فاعلم ذلك، وهللا الموفق للصواب بمنه وفضله. لى مخرج الحرف الذي من لغتنا وغيرنا لغة القوممخرجه إ
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  الكتاب األول

وما يعرض فيھا من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع  في طبيعة العمران في الخليقة
  والعلوم ونحوھا وما لذلك من العلل واألسباب

يقة التاريخ أنه خبر عن االجتماع اإلنساني الذي ھو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة إعلم أنه إنما كانت حق

ذلك العمران من األحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضھم على بعض، وما 

لمعاش والعلوم ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبھا، وما ينتحله البشر بأعمالھم ومساعيھم من الكسب وا

ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله . والصنائع، وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من األحوال

فمنھا التشيعات لآلراء والمذاھب، فإن النفس إذا كانت على حال االعتدال في قبول الخبر . أسباب تقتضيه

وإذا خامرھا تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقھا . ذبهأعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من ك

من األخبار ألول وھلة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتھا عن االنتقاد والتمحيص، فتقع في 

ومن األسباب المقتضية للكذب في األخبار أيضا الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى . قبول الكذب ونقله

ومنھا الذھول عن المقاصد، فكثير من الناقلين ال يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل . تجريحالتعديل وال

ومنھا توھم الصدق وھو كثير، وإنما يجيء في األكثر من جھة . الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب

من التلبيس والتصنع، فينقلھا المخبر  ومنھا الجھل بتطبيق األحوال على الوقائع ألجل ما يداخلھا. الثقة بالناقلين

في األكثر ألصحاب التجلة والمراتب  ومنھا تقرب الناس. كما رآھا، وھي بالتصنع على غير الحق في نفسه

بالثناء والمدح وتحسين األحوال وإشاعة الذكر بذلك، فيستفيض األخبار بھا على غير حقيقة، فالنفوس 

ى الدنيا وأسبابھا من جاه أو ثروة وليسوا في األكثر براغبين في الفضائل مولعةبحب الثناء، والناس متطلعون إل

ومن األسباب المقتضية له أيضا وھي سابقة على جميع ما تقدم الجھل بطبائع األحوال . وال متنافسين في أھلھا

ا يعرض له في العمران، فإن كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعال ال بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيم

من أحواله، فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث واألحوال في الوجود ومقتضياتھا، أعانه ذلك في تمحيص 

وكثيرا ما يعرض للسامعين .الخبر على تمييز الصدق من الكذب، وھذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض

مسعودي عن اإلسكندر لما صدته دواب البحر عن كما نقله ال. قبول األخبار المستحيلة وينقلونھا وتؤثر عنھم

بناء اإلسكندرية، وكيف اتخذ تابوت الخشب وفي باطنه صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحر، حتى كتب 

صور تلك الدواب الشيطانية التي رآھا، وعمل تماثيلھا من أجساد معدنية، ونصبھا حذاء البنيان، ففرت تلك 

ا، وتم له بناؤھا، في حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة من قبل اتخاذه الدواب حين خرجت وعاينتھ

التابوت الزجاجي، ومصادمة البحر وأمواجه بجرمه، ومن قبل أن الملوك ال تحمل أنفسھا على مثل ھذا الغرر، 

فه، وال ومن اعتمده منھم فقد عرض نفسه للھلكة وانتقاض العقدة واجتماع الناس إلى غيره، وفي ذلك إتال

ينتظرون به رجوعه، عن غروره ذلك طرفة عين، ومن قبل أن الجن ال يعرف لھا صور وال تماثيل تختص 

بھا، إنما ھي قادرة على التشكل، وما يذكر من كثرة الرؤوس لھا فإنما المراد به البشاعة والتھويل ال أنه 

وھو أن . طريق الوجود أبين من ھذا كلهوالقادح المحيل لھا من . وھذه كلھا قادحة في تلك الحكاية.حقيقة

المنغمس في الماء ولو كان في الصندوق قد يضيق عليه الھواء للتنفس الطبيعي وتسخن روحه بسرعة لقلته، 

وھذا ھو السبب في ھالك أھل . القلبي، ويھلك مكانة فيفقد صاحبه الھواء البارد المعدل لمزاج الرئة والروح

ن الھواء البارد، والمتدلين في اآلبار والمطامير العميقة المھوى إذا سخن ھواؤھا الحمامات إذا أطبقت عليھم ع
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وبھذا السبب يكون موت الحوت إذا فارق . بالعفونة ولم تداخلھا الرياح فتخلخلھا، فإن المتدلي فيھا يھلك لحينه

بارد، والھواء الذي خرج إليه  البحر، فإن الھواء ال يكفيه في تعديل رئته إذ ھو حار بإفراط، والماء الذي يعدله

ومن األخبار .حار، فيستولي الحار على روحه الحيواني ويھلك دفعة ومنه ھالك المصعوقين وأمثال ذلك

المستحيلة ما نقله المسعودي أيضا في تمثال الزرزور الذي برومة تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من السنة 

ومنھا ما نقله .وانظر ما أبعد ذلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت. حاملة للزيتون، ومنه يتخذون زيتھم

. البكري في بناء المدينة المسماة ذات األبواب تحيط بأكثر من ثالثين مرحلة وتشتمل على عشرة آالف باب

والمدن إنما اتخذت للتحصن واالعتصام كما يأتي  وھذه خرجت عن أن يحاط بھا فال يكون فيھا حصن وال 

صم وكما نقله المسعودي أيضا في حديث مدينة النحاس وأنھا مدينة كل بنائھا نحاس بصحراء سجلماسة  ، معت

ظفر  بھا موسى بن نصير في غزوته إلى المغرب، وأنھا مغلقة األبواب، وأن الصاعد إليھا من أسوارھا إذا 

. ادة من خرافات القصاصأشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه فال يرجع آخر الدھر، في حديث مستحيل ع

ثم أن ھذه األحوال التي ذكروا . وصحراء سجلماسة قد نفضھا الركاب واألدالء  ولم يقفوا لھذه المدينة على خبر

عنھا كلھا مستحيل عادة مناف ألمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطھا ، وأن المعادن غاية الموجود منھا أن 

وأمثال ذلك كثير، وتمحيصه .ييد مدينة منھا فكما تراه من االستحالة والبعديصرف في اآلنية والخرثي، وأما تش

إنما ھو بمعرفة طبائع العمران، وھو أحسن الوجوه وأوثقھا في تمحيص األخبار وتمييز صدقھا من كذبھا وھو 

مكن أو على التمحيص بتعديل الرواة، وال يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه م سابق

ولقد عد أھل النظر من المطاعن في الخبر . وأما إذا كان مستحيال فال فائدة للنظر في التعديل والتجريح. ممتنع

وإنما كان التعديل والتجريح ھو المعتبر في صحة األخبار . استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما ال يقبله العقل

ع العمل بھا حتى حصل الظن بصدقھا، وسبيل صحة الظن الشرعية، ألن معظمھا تكاليف إنشائية أوجب الشار

فلذلك . وأما اإلخبار عن الواقعات فال بد في صدقھا وصحتھا من اعتبار المطابقة.الثقة بالرواة بالعدالة والضبط

وجب أن ينظر في إمكان وقوعه، وصار في ذلك أھم من التعديل ومقدما عليه، إذ فائدةاإلنشاء مقتبسة منه فقط 

وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في اإلخبار باإلمكان . ة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقةوفائد

واالستحالة أن ننظر في االجتماع البشري الذي ھو العمران، ونميز ما يلحقه من األحوال لذاته وبمقتضى 

فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز وإذا . طبعه، وما يكون عارضا ال يعتد به وما ال يمكن أن يعرض له

وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء . الحق من الباطل في األخبار والصدق من الكذب بوجه برھاني ال مدخل للشك فيه

وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى . من األحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه

وكان ھذا علم .وھذا ھو غرض ھذا الكتاب األول من تأليفنا. دق والصواب فيما ينقلونهبه المؤرخون طريق الص

فإنه ذو موضوع وھو العمران البشري واالجتماع اإلنساني وذو مسائل، وھي بيان ما يلحقه من . مستقل بنفسه

واعلم أن الكالم .ياوھذا شان كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقل. العوارض واألحوال لذاته واحدة بعد أخرى

وليس . في ھذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، غزير الفائدة، أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص

النافعة في استمالة  من علم الخطابة الذي ھو أحد العلوم المنطقية، فإن موضوع الخطابة إنما ھو األقوال المقنعة

ا من علم السياسة المدنية، إذ السياسة المدنية ھي تدبير المنزل أو وال ھو أيض. الجمھور إلى رأي أو صدھم عنه

فقد . المدينة بما يجب بمقتضى األخالق والحكمة، ليحمل الجمھور على منھاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه

ولعمري لم أقف على . وكأنه علم مستنبط النشأة.خالف موضوعه موضوع ھذين الفنين اللذين ربما يشبھانه

ما أدري ألغفلتھم عن ذلك وليس الظن بھم أو لعلھم كتبوا في ھذا الغرض . م في منحاه ألحد من الخليقةالكال
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واستوفوه ولم يصل إلينا فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع اإلنساني متعددون، وما لم يصل إلينا من العلوم 

محوھا عند الفتح وأين علوم الكلدانيين فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضي هللا عنه ب. أكثر مما وصل

والسريانيين وأھل بابل، وما ظھر عليھم من آثارھا ونتائجھا وأين علوم القبط ومن قبلھم وإنما وصل إلينا علوم 

أمة واحدة وھم يونان خاصة، لكلف المأمون بإخراجھا من لغتھم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبذل 

وإذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعة يصفح أن يبحث عما .على شيء من علوم غيرھم ولم نقف. األموال فيھا

لكن الحكماء . يعرض لھا من العوارض لذاتھا، وجب أن يكون باعتبار كل مفھوم وحقيقة علم من العلوم يخصه

كانت مسائله في لعلھم إنما الحظوا في ذلك العناية بالثمرات، وھذا إنما ثمرته في األخبار فقط كما رأيت، وإن 

َوَما أُوِتيُتْم {ذاتھا وفي اختصاصھا شريفة لكن ثمرته تصحيح األخبار وھي ضعيفة، فلھذا ھجروه، وهللا اعلم ، 

وھذا الفن الذٮالح لنا النظر فيه نجد منه مسائل تجري بالعرض ألھل العلوم ] 85: اإلسراء[} ِمْن اْلِعْلِم إاِلَّ َقلِياًل 

مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة : من جنس مسائله بالموضوع والطلب في براھين علومھم، وھي

من أن البشر متعاونون في وجودھم، فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع، ومثل ما يذكر في أصول الفقه، في 

، وتبيان العبارات باب إثبات اللغات، أن الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون واالجتماع

مفسد للنوع، وأن  أخف، ومثل ما يذكره الفقھاء في تعليل األحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط لألنساب

القتل أيضا مفسد للنوع، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع، وغير ذلك من سائر المقاصد 

ى المحافظة على العمران، فكان لھا النظر فيما يعرض له، وھو ظاھر الشرعية في األحكام، فإنھا كلھا مبنية عل

وكذلك أيضا يقع إلينا القليل من مسائله في كلمات متفرقة لحكماء .من كالمنا ھذا في ھذه المسائل الممثلة

أيھا الملك ": فمن كالم الموبذان بھرام بن بھرام في حكاية البوم التي نقلھا المسعودي. الخليقة، لكنھم لم يستوفوه

إن الملك ال يتم عزه إال بالشريعة والقيام  بطاعته، والتصرف تحت أمره ونھيه، وال قوام للشريعة إال بالملك 

وال عز للملك إال بالرجال، وال قوام للرجال إال بالمال، وال سبيل إلى المال إال بالعمارة، وال سبيل للعمارة إال 

ومن كالم أنو شروان ". بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيما وھو الملك بالعدل، والعدل الميزان المنصوب 

الملك بالجند، والجند بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل، : "في ھذا المعنى بعينه

بنفسه  والعدل بإصالح العمال، وإصالح العمال باستقامة الوزراء، ورأس الكل بافتقاد الملك حال رعيته

وفي الكتاب المنسوب ألرسطو في السياسة، المتداول بين الناس ".واقتداره على تأديبھا حتى يملكھا وال تملكه 

جزء صالح منه، إال انه غير مستوف وال معطى حقه من البراھين ومختلط بغيره، وقد أشار في ذلك الكتاب 

جعلھا في الدائرة القريبة التي أعظم القول فيھا، وھو إلى ھذه الكلمات التي نقلناھا عن الموبذان وأنوشروان،  و

العالم بستان سياجه الدولة، الدولة سلطان تحيا به السنة، السنة سياسة يسوسھا الملك، الملك نظام يعضده : "قوله

وام الجند، الجند أعوان يكفلھم المال، المال رزق تجمعه الرعية، الرعية عبيد يكنفھم العدل، العدل مألوف وبه ق

فھذه ثمان كلمات حكمية سياسية ارتبط بعضھا ببعض، . ثم ترجع إلى أول الكالم... " العالم، العالم بستان

. وارتدت أعجازھا على صدورھا، واتصلت في دائرة ال يتعين طرفھا، فخر بعثوره عليھا، وعظم من فوائدھا

صفح والتفھم، عثرت في أثنائه على تفسير تأملت كالمنا في فصل الدول والملك، وأعطيته حقه من الت وأنت إذا

ھذه الكلمات، وتفصيل إجمالھا مستوفى بينا بأوعب بيان وأوضح دليل وبرھان، أطلعنا هللا عليه من غير تعليم 

وكذلك تجد في كالم ابن المقفع، وما يستطرد في رسائله من ذكر السياسات الكثير من . أرسطو وال إفادة موبذان

غير مبرھنة كما برھناه ، إنما يجليھا في الذكر على منحى الخطابة في أسلوب الترسل وبالغة مسائل كتابنا ھذا 

وكذلك  حوم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك، وبوبه على أبواب تقرب من أبواب . الكالم
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مسائل، وال أوضح األدلة إنما كتابنا ھذا ومسائله، لكنه لم يصادف فيه الرمية وال أصاب الشاكلة ، وال استوفى ال

يبوب الباب للمسالة، ثم يستكثر من األحاديث واآلثار، وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس مثل بزرجمھر 

والموبذان وحكماء الھند والمأثور عن دانيال وھرمس وغيرھم من أكابر الخليقة، وال يكشف عن التحقيق قناعا 

إنما ھو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ، وكأنه حوم على الغرض ولم  وال يرفع بالبراھين الطبيعية حجابا،

ونحن ألھمنا هللا إلى ذلك إلھاما، وأعثرنا على علم جعلنا سن .يصادفه، وال تحقق قصده، وال استوفى مسائله

فإن كنت قد استوفيت مسائله، وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه، فتوفيق من هللا . نكره وجھينة خبره

وإن فاتني شيء في إحصائه واشتبھت بغيره مسائله، فللناظر المحقق إصالحه ولي الفضل ألني نھجت . وھداية

ونحن اآلن نبين في ھذا الكتاب ما يعرض للبشر في .وهللا يھدي بنوره من يشاء. له السبيل وأوضحت له الطريق

جوه برھانية يتضح بھا التحقيق في اجتماعھم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع بو

متميزا عن سائر الحيوانات  لما كان اإلنسان:معارف الخاصة والعامة، وتدفع بھا األوھام وترفع الشكوك ونقول

إنھا العلوم والصنائع التي ھي نتيجة الفكر الذي تميز به عن الحيوانات، وشرف بوصفه . بخواص اختص بھا

لى الحكم الوازع والسلطان القاھر، إذ ال يمكن وجوده دون ذلك، من بين ومنھا الحاجة إ. على المخلوقات

. الحيوانات كلھا إال ما يقال عن النحل والجراد، وھذه وإن كان لھا مثل ذلك فبطريق إلھامي ال بفكر وروية

تقار إلى ومنھا السعي في المعاش واالعتمال في تحصيله من وجوھه واكتساب أسبابه، لما جعل هللا فيه من االف

]. 50: طه[} أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َھَدى{: الغذاء في حياته وبقائه، وھداه إلى التماسه وطلبه، قال تعالى

ومنھا العمران وھو التساكن والتنازل في مصر أو حلة لألنس بالعشير واقتضاء الحاجات، لما في طباعھم من 

ذا العمران ما  يكون بدويا، وھو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال ومن ھ. التعاون على المعاش كما نبينه 

وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال ومنه ما يكون حضريا، وھو الذي باألمصار والقرى والمدن 

وله في كل ھذه األحوال أمور تعرض من حيث االجتماع عروضا . والمدر لالعتصام بھا والتحصن بجدرانھا

في العمران البشري على الجملة  -األول:له، فال جرم انحصر الكالم في ھذا الكتاب في ستة فصولذاتيا 

في الدول  - والثالث.في العمران البدوي وذكر القبائل واألمم الوحشية -والثاني.وأصنافه وقسطه من األرض

في  -والخامس.ن واألمصارفي العمران الحضري والبلدا - والرابع.والخالفة والملك وذكر المراتب السلطانية

وقد قدمت العمران البدوي ألنه .في العلوم واكتسابھا وتعلمھا -والسادس.الصنائع والمعاش والكسب ووجوھه

سابق على جميعھا كما نبين لك بعد، وكذا تقديم الملك على البلدان واألمصار، وأما تقديم المعاش فان المعاش 

وجعلت الصنائع مع الكسب ألنھا منه  ي، والطبيعي أقدم من الكماليضروري طبيعي وتعلم العلم كمالي أو حاج

  .وهللا الموفق للصواب والمعين عليه. ببعض الوجوه ومن حيث العمران، كما نبين لك بعد

  الجملة وفيه مقدمات عليفي العمران البشري : من الكتاب األول الباب األول

، أي ال بد "اإلنسان مدني بالطبع : "الحكماء عن ھذا بقولھم ويعبر.  في أن االجتماع اإلنساني ضروري: األولى

وبيانه أن هللا سبحانه خلق اإلنسان وركبه . له من االجتماع الذي ھو المدنية في اصطالحھم وھو معنى العمران

على صورة ال يصح حياتھا وبقاؤھا إال بالغذاء، وھداه إلى التماسه بفطرته، وبما ركب فيه من القدرة على 

إال أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غير موفية له بمادة حياته . حصيلهت

ولو فرضنا منه اقل ما يمكن فرضه وھو قوت يوم من الحنطة مثال، فال يحصل إال بعالج كثير من الطحن . منه

ن وآالت ال تتم إال بصناعات متعددة من وكل واحد من ھذه األعمال الثالثة يحتاج إلى مواعي. والعجن والطبخ-
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ھب أنه يأكله حبا من غير عالج، فھو أيضا يحتاج في تحصيله حبا إلى أعمال أخرى . حداد ونجار وفاخوري

ويحتاج كل واحد من ھذه . أكثر من ھذه، من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غالف السنبل

فال . ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد. ر من األولى بكثيرإلى آالت متعددة وصنائع كثيرة أكث

بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولھم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة 

ألن هللا . جنسه وكذلك يحتاج كل واحد منھم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى االستعانة بأبناء. ألكثر منھم بأضعاف

حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة  سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلھا، وقسم القدر بينھا جعل

أكمل من حظ اإلنسان، فقدرة الفرس مثال أعظم بكثير من قدرة اإلنسان وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة األسد 

طبيعيا في الحيوان جعل لكل واحد منھا عضوا يختص بمدافعته ما  ولما كان العدوان. والفيل أضعاف من قدرته

فاليد مھيأة للصنائع بخدمة الفكر . وجعل لإلنسان عوضا من ذلك كله الفكر واليد. يصل إليه من عادية غيره

مثل الرماح التي : والصنائع تحصل له اآلالت التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع

وب عن القرون الناطحة والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة، والتراس النائبة عن البشرات الجاسية إلى تن

فالواحد من البشر ال تقاوم قدرته قدرة واحد من . غير ذلك مما ذكره جالينوس في كتاب منافع األعضاء

تفي قدرته أيضا باستعمال اآلالت  الحيوانات العجم سيما المفترسة فھو عاجز عن مدافعتھا وحده بالجملة وال

. المعدة للمدافعة لكثرتھا وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لھا فال بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه

وما لم يكن ھذا التعاون فال يحصل له قوت وال غذاء، وال تتم حياته لما ركبه هللا تعالى عليه من الحاجة إلى 

وال يحصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السالح فيكون فريسة للحيوانات، ويعاجله الھالك الغذاء في حياته 

وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء والسالح للمدافعة، وتمت حكمة هللا . عن مدى حياته، ويبطل نوع البشر

جودھم وما أراده هللا من فإذن ھذا االجتماع ضروري للنوع اإلنساني وإال لم يكمل و. في بقائه وحفظ نوعه

وفي ھذا الكالم نوع .اعتمار العالم بھم واستخالفه إياھم وھذا ھو معنى العمران الذي جعلناه موضوعا لھذا العلم

وھذا وإن لم يكن واجبا على صاحب الفن، لما تقرر في الصناعة . إثبات للموضوع في فنه الذي ھو موضوع له

بات الموضوع في ذلك العلم فليس أيضا من الممنوعات عندھم فيكون المنطقية انه ليس على صاحب علم إث

ثم أن ھذا االجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بھم، .إثباته من التبرعات، وهللا الموفق بفضله

ح التي وليست آلة السال. بعضھم عن بعض لما في طباعھم الحيوانية من العدوان والظلم فال بد من وازع يدفع

فال بد من شيء . جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنھم كافية في دفع العدوان عنھم ألنھا موجودة لجميعھم

. وال يكون من غيرھم لقصور جميع الحيوانات عن مداركھم وإلھاماتھم. آخر يدفع عدوان بعضھم عن بعض

واليد القاھرة، حتى ال يصل أحد إلى غيره  فيكون ذلك الوازع واحدا منھم يكون له عليھم الغلبة والسلطان

وقد يوجد في بعض . وقد تبين لك بھذا أنه خاصة لإلنسان طبيعية وال بد لھم منھا. بعدوان وھذا ھو معنى الملك

الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في النحل والجراد لما استقرئ فيھا من الحكم واالنقياد واالتباع 

ھا متميز عنھم في خلقه وجثمانه إال أن ذلك موجود لغير اإلنسان بمقتضى الفطرة والھداية ال لرئيس من أشخاص

وتزيد الفالسفة على ھذا البرھان حيث يحاولون ".أعطى كل شيء خلقه ثم ھدى: "بمقتضى الفكرة والسياسة

لى غايته وأنه ال بد للبشر من إثبات النبوة بالدليل العقلي، وأنھا خاصة طبيعية لإلنسان، فيقررون ھذا البرھان إ

وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند هللا يأتي به واحد من البشر وأنه . الحكم الوازع، ثم يقولون بعد ذلك

ال بد أن يكون متميزا عنھم بما يودع هللا فيه من خواص ھدايته ليقع التسليم له والقبول منه، حتى يتم الحكم فيھم 

وھذه القضية للحكماء غير برھانية بما كما تراه إذ الوجود وحياة البشر قد . ال تزييفوعليھم من غير إنكار و
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فأھل . تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه، أو بالعصبية التي يقتدر بھا على قھرھم وحملھم على جادته

أكثر أھل العالم ومع ذلك فقد الكتاب والمتبعون لألنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لفم كتاب فإنھم 

. كانت لھم الدول واآلثار فضال عن الحياة وكذلك ھي لھم لھذا العھد في األقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب

وبھذا يتبين لك غلطھم في وجوب النبوات وأنه ليس . بخالف حياة البشر فوضى دون وازع لھم البتة فإنه يمتنع

  .وهللا ولي التوفيق والھداية. ھو مذھب السلف من  األمة بعقلي وإنما مدركه الشرع كما

  واإلشارة إلى بعض ما فيه من البحار واألنھار واألقاليم في قسط  العمران من األرض: المقدمة الثانية

إعلم أنه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العالم أن شكل األرض كروي وأنھا محفوفة بعنصر الماء 

فانحسر الماء عن بعض جوانبھا، لما أراد هللا من تكوين الحيوانات فيھا وعمرانھا  . نبة طافية عليهكأنھا ع

وقد يتوھم من ذلك أن الماء تحت األرض ؛ وليس بصحيح؛ وإنما . بالنوع البشري الذي له الخالفة على سائرھا

ما فيه من الثقل؛ وما عدا ذلك من النحت الطبيعي قلب األرض، ووسط كرتھا الذي ھو مركزھا، والكل يطلبه ب

وإن قيل في شئ منھا أنه تحت االرض فباإلضافة إلى جھة . وأما الماء المحيط بھا فھو فوق األرض. جوانبھا 

وأما الذي انحسر عنه الماء من األرض فھو النصف من سطح كرتھا في شكل دائرة أحاط العنصر . أخرى منه

مي البحر المحيط، ويسمى أيضا لبالية بتفخيم الالم الثانية، ويسمى المائي بھا من جميع جھاتھا بحرا يس

ثم أن ھذا المنكشف من األرض للعمران فيه . أوقيانوس ، أسماء أعجمية، ويقال له البحر األخضر واألسود

 القفار والخالء أكثر من عمرانه والخالي من جھة الجنوب منه أكثر من جھة الشمال، وإنما المعمور منه قطعة

خط االستواء، ومن جھة الشمال  أميل إلى الجانب الشمالي على شكل مسطح كروي ينتھي من جھة الجنوب إلى

وھذه الجبال . إلي خط كروي ووراءه الجبال الفاصلة بينه وبين الماء العنصري الذي بينما سد يأجوج ومأجوج

. يضا بقطعتين من الدائرة المحيطةوينتھي من المشرق والمغرب إلى عنصر الماء أ. مائلة إلى جھة المشرق

وھذا المنكشف من األرض قالوا ھو مقدار النصف من الكرة أو أقل والمعمور منه مقدار ربعه وھو المنقسم 

وخط االستواء يقسم األرض بنصفين من المغرب إلى المشرق، وھو طول األرض وأكبر خط .باألقاليم السبعة

ئرة معدل النھار أكبر خط في الفلك ومنطقة البروج منقسمة بثلثمائة في كرتھا كما أن منطقة فلك البروج ودا

وستين درجة، والدرجة من مسافة االرض خمسة وعشرون فرسخا، والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع في ثالثة 

أميال، ألن الميل أربعة إال ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعاً، واإلصبع لمست حبات شعير مصفوفة 

وبين دائرة معدل النھار التي تقسم الفلك بنصفين وتسامت خط االستواء . لى بعض ظھراً لبطنملصق بعضھا إ

لكن العمارة في الجھة الشمالية من خط االستواء اربع . من االرض، وبين كل واحد من القطبين تسعون درجة

جنوبية خالء كلھا لشدة الحر وستون درجة والباقي منھا خالء عمارة فيه لشدة البرد والجمود، كما كانت الجھة ال

ثم أن المخبرين عن ھذا المعمور وحدوده وما فيه من األمصار والمدن .كما نبين ذلك كله أن شاء هللا تعالى

من " روجار"بطليموس في كتاب الجغرافيا، وصاحب كتاب : والجبال والبحار واألنھار والقفار والرمال مثل

يسمونھا األقاليم السبعة بحد وھمية بين المشرق والمغرب متساوية في بعده، قسموا ھذا المعمور بسبعة اقسام 

العرض مختلفة في الطول فاإلقليم األول أطول مما بعده وكذا الثاني إلى آخرھا فيكون السابع اقصر لما اقتضاه 

شرة اجزاء وكل واحد من ھذه االقاليم عندھم منقسم بع. الدائرة الناشئة من انحسار الماء عن كرة االرض  وضع

 .وفي كل جزء الخبر عن أحواله  وأحوال عمرانه. من المغرب إلى المشرق على التوالي
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  :البحار

ويبدأ في . وذكروا أن ھذا البحر المحيط يخرج منه من جھة المغرب في اإلقليم الرابع البحر الرومي المعروف

سمى الزقاق ثم يذھب مشرقا خليج متضايق في عرض اثني عشرميال  أو نحوھا ما بين طنجة وطريف وب

ونھايتھا في آخر الجزء الرابع من اإلقليم الرابع على ألف فرسخ ومائة وستين . وينفسح إلى عرض ستمائة ميل

وعليه من جھة الجنوب سواحل المغرب، أولھا طنجة عند . فرسخا من  مبدئه وعليه ھنالك سواحل الشام

ومن جھة الشمال سواحل القسطنطينية عند الخليج، ثم البنادقة، ثم . الخليج، ثم إفريقية، ثم برقة إلى اإلسكندرية

ويسمى ھذا البحر الرومي والشامي وفيه . رومة، ثم اإلفرنجة ثم األندلس إلى طريف عند الزقاق قبالة طنجة

ويخرج منه في جھة : قالوا.جزر كثيرة عامرة كبار مثل اقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية ودانية

احدھما مسامت للقسطنطينية، يبدأ من ھذا البحر متضايقا في عرض رمية . مال بحران آخران من خليجينالش

فيتصل بالقسطنطينية ثم ينفسح في عرض أربعة أميال، ويمر في جريه ستين ميال، : السھم، ويمر ثالثة بحار

وھو بحر ينحرف من ھنالك  ويسمى خليج القسطنطينية ثم يخرج من فوھة عرضھا ستة أميال، فيمد بحر نيطش

في مذھبه إلى ناحية الشرق فيمر بأرض ھريقلية، وينتھي إلى بالد الخزرية على ألف وثالثمائة ميل من فوھته، 

والبحر الثاني من خليجي ھذا البحر الرومي وھو . وعليه من الجانبين أمم من الروم والترك وبرجان والروس

سمت الشمال، فإذا انتھى إلى سمت الجبل انحرف في سمت المغرب  بحر البنادقة يخرج من بالد الروم على

وعلى حافتيه من البنادقة والروم . إلى بالد البنادقة، وينتھي إلي بالد إنكالية على ألف ومائة ميل من مبدإه

وينساح من ھذا البحر المحيط أيضا من الشرق وعلى ثالث عشرة : قالوا.وغيرھم أمم، ويسمى خليج البنادقة

رجة في الشمال من خط االستواء بحر عظيم متسع يمر إلى الجنوب قليال حتى ينتھي إلى اإلقليم األول، ثم د

يمر فيه مغربا إلى أن ينتھي في الجزء الخامس منه إلى بالد الحبشة والزنج، وإلى بالد باب المندب منه على 

وعليه من جھة . لھندي والحبشيأربعة آالف فرسخ وخمسمائة فرسخ من مبدئه ويسمى البحر الصيني وا

الجنوب بالد الزنج وبالد بربر التي ذكرھا امرؤ القيس في شعره، وليسوا من البربر الذين ھم قبائل المغرب، 

وعليه من جھة الشمال . ثم بلد مقدشو، ثم بلد سفالة، وأرض الواق واق، وأمم آخر ليس بعدھم إال القفار والخالء

ند ثم السند؛ ثم سواحل اليمن من االحقاف وزبيد وغيرھا، ثم بالد الزنج عند نھايته الصين من عند مبدئه ثم الھ

ويخرج من ھذا البحر الحبشي بحران آخران احدھما يخرج من نھايته عند باب المندب : قالوا. وبعدھم الحبشة

ة القلزم في الجزء الخامس فيبدأ متضايقا، ثم يمر مستبحرا إلى ناحية الشمال ومغربا قليال إلى أن ينتھي إلى مدين

من اإلقليم الثاني على ألف وأربعمائة ميل من مبدئه، ويسمى بحر القلزم وبحر السويس وبينه وبين فسطاط 

وعليه من جھة الشرق سواحل اليمن ثم الحجاز وجدة، ثم مدين وأيلة وفاران . مصر من ھنالك ثالث مراحل

اب وسواكن وزيلع، ثم بالد الحبشة عند مبدئه، وآخره عند عند نھايته ومن جھة الغرب سواحل الصعيد وعيذ

وما زال الملوك في اإلسالم وقبله يرومون . القلزم يسامت البحر الرومي عند العريش وبينھما نحو ست مراحل

والبحر الثاني من ھذا البحر الحبشي، ويسمى الخليج األخضر، يخرج ما بين بالد . خرق ما بينھما ولم يتم ذلك

واألحقاف من اليمن ويمر إلى ناحية الشمال مغربا قليال إلى أن ينتھي إلى األبلة من سواحل البصرة في  السند

وعليه من . الجزء السادس من اإلقليم الثاني على أربعمائة فرسخ وأربعين فرسخاً من مبدئه ويسمى بحر فارس

ومن جھة الغرب سواحل البحرين جھة الشرق سواحل السند ومكران وكرمان وفارس، واألبلة عند نھايته 

وفيما بين بحر فارس والقلزم جزيرة العرب كأنھا داخل من . واليمامة وعمان والشحر، واألحقاف عند مبدئه
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البر في البحر يحيط بھا البحر الحبشي من الجنوب وبحر القلزم من الغرب، وبحر فارس من الشرق وتفضي 

وھنالك الكوفة والقادسية وبغداد وإيوان . لف وخمسمائة ميل بينھماإلى العراق فيما بين الشام والبصرة على أ

وفي جزيرة العرب بالد الحجاز في جھة . ووراء ذلك أمم األعاجم من الترك والخزر وغيرھم. كسرى والحيرة

الغرب منھا، وبالد اليمامة والبحرين وعمان جھة الشرق منھا، وبالد اليمن في جھة الجنوب منھا، وسواحله 

وفي ھذا المعمور بحر آخر منقطع من سائر البحار في ناحية الشمال بأرض الديلم : قالوا.ى البحر الحبشيعل

يسمى بحر جرجان وطبرستان، طوله ألف ميل في عرض ستمائة ميل في غربيه أذربيجان والديلم، وفي شرقيه 

ذه جملة البحار المشھورة ھ.أرض الترك وخوارزم، وفي جنوبية طبرستان، وفي شمالية أرض الخزر والالن

 .التي ذكرھا أھل الجغرافيا

  :األنھار

وفي ھذا الجزء المعمور أنھار كثيرة أعظمھا أربعة أنھار وھي النيل والفرات ودجلة ونھر بلخ المسمى : قالوا

الجزء الرابع من فأما النيل فمبدأهُ من جبل عظيم وراء خط االستواء بست عشرة درجة على سمت . جيحون

وال يعلم فى األرض جبل أعلى منه تخرج منه عيون كثيرة فيصب بعضھا " جبل القمر"ليم األول ويسمى اإلق

فى بحيرة ھناك وبعضھا فى أخرى ثم تخرج أنھار من البحيرتين فتصب كلھا فى بحيرة واحدة عند خط 

احية الشمال على مراحل من الجبل ، ويخرج من ھذه البحيرة نھران يذھب أحدھما إلى ناالستواء على عشر 

سمته ويمر ببالد النوبة ثم بالد مصر فإذا جاوزھا تشعب في شعب متقاربة يسمى كل واحد منھا خليجاً وتصب 

وعليه الصعيد من شرقية والواحات من غربيه " نيل مصر " كلھا في البحر الرومي عند اإلسكندرية ويسمى 

، " نھر السودان " أن يصب في البحر المحيط وھو  ويذھب اآلخر منعطفا إلى المغرب ثم يمر على سمته إلى

وأما الفرات فمبدؤه من بالد أرمينية في الجزء السادس من اإلقليم الخامس ويمر .وأممھم كلھم على ضفتيه 

جنوباً في أرض الروم وملطية إلى منبج ثم يمر بصفين ثم بالرقة ثم بالكوفة إلى أن ينتھى إلى البطحاء التي بين 

اسط ومن ھناك يصب في البحر الحبشى تنجلب إليه في طريقه أنھار كثيرة ويخرج منه أنھار أخرى البصرة وو

ً وتمر على سمت الجنوب بالموصل .تصب في دجلة  وأما دجلة فمبدؤھا عين ببالد خالط من أرمينية أيضا

ر فارس وھو في وأذربيجان وبغداد إلى واسط فتتفرق إلى خلجان كلھا تصب في بحيرة البصرة وتفض إلى بح

الشرق على يمين الفرات وينجلب إليه أنھار كثيرة عظيمة من كل جانب ، وفيما بين الفرات ودجلة من أوله 

جزيرة الموصل قبالة الشام من عدوتى الفرات وقبالة أذربيجان من عدوة دجلة وأما نھر جيحون فمبدؤه من بلخ 

كثيرة وتجلب إليه أنھار عظام ويذھب من الجنوب إلى في الجزء الثامن من اإلقليم الثالث من عيون ھناك 

الشمال فيمر ببالد خراسان ثم يخرج منھا إلى بالد خوارزم في الجزء الثامن من اإلقليم الخامس فيصب في 

بحيرة الجر جانية التي بأسفل مدينتھا وھى مسيرة شھر في مثله وإليھا ينصب نھر فرغانة والشاش اآلتى من 

غربى نھر جيحون بالد خراسان وخوارزم وعلى شرقيه بالد بخارى وترمذ و سمرقند ، ومن  بالد الترك وعلى

وقد ذكر ذلك كله بطليموس في كتابه .ھنالك إلى ما وراءه بالد الترك وفرغانة والخزلجية وأمم األعاجم 

ودية واستوفوا رجار وصوروا في الجغرافيا جميع ما في المعمور من الجبال والبحار واأل والشريف في كتاب

ما ال حاجة لنا به ؛ لطوله ؛ وألن عنايتنا في األكثر إنما ھى بالمغرب ، الذي ھو وطن البربر،  من ذلك

  .وباألوطان التي للعرب من المشرق ، وهللا الموفق 
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ً   تكملة لھذه المقدمة الثانية في من الربع الجنوبي وذكر السبب  في أن الربع الشمالى من األرض أكثر عمرانا
  ذلك

ً مما بعدھما وما  ونحن نرى بالمشاھدة واألخبار المتواترة أن األول والثانى من األقاليم المعمورة أقل عمرانا

وجد من عمرانه فيتخلله الخالء والقفار والرمال والبحر الھندي الذي في الشرق منھما ، وأمم ھذين اإلقليمين 

نه كذلك ، والثالث والرابع وما بعدھما بخالف ذلك فالقفار فيھا وأناسيھما ليست لھم الكثرة البالغة وأمصاره ومد

قليلة والرمال كذلك أبى معدومة وأممھا وأناسيھا تجوز الحد من الكثرة وأمصارھا ومدنھا تجاوز الحد عدداً 

والعمران فيھا مندرج ما بين الثالث والسادس والجنوب خالء كله وقد ذكر كثير من الحكماء أن ذلك إلفراط 

الحر وقلة ميل الشمس فيھا عن سمت الرؤوس فلنوضح ذلك ببرھانه ويتبين منه سبب كثرة العمارة فيما بين 

إن قطبى الفلك الجنوبى والشمالى إذا كانا على : الثالث والرابع من جانب الشمال إلى الخامس والسابع ، فنقول 

" المارة من المشرق إلى المغرب وتسمى  األفق فھنالك دائرة عظيمة تقسم الفلك بنصفين ھى أعظم الدوائر

وقد تبين في موضعه من الھيئة أن الفلك األعلى متحرك من المشرق إلى المغرب حركة " دائرة معدل النھار 

يومية يحرك بھا سائر األفالك التي في جوفه قھراً وھذه الحركة محسوسة ، وكذلك تبين أن للكواكب في أفالكھا 

ة وھي من المغرب إلى المشرق وتختلف آمادھا باختالف حركة الكواكب السرعة حركة مخالفة لھذه الحرك

" والبطء وممرات ھذه الكواكب في أفالكھا توازيھا كلھا دائرة عظيمة من الفلك األعلى تقسمه بنصفين وھى 

ً وھى على ما تبين في موضعه مقاطعة لدائرة معدل النھا" دائرة فلك البروج ر على منقسمة باثنى عشر برجا

أول الحمل وأول الميزان فتقسمھما دائرة معدل النھار بنصفين نصف مائل : نقطتين متقابلتين من البروج ھما 

من : عن معدل النھار إلى الشمال وھو من أول الحمل إلى آخر السنبلة، ونصف مائل عنه إلى الجنوب وھو 

جميع نواحى األرض كان على سطح األرض  أول الميزان إلى آخر الحوت ، وإذا وقع القطبان على األفق في

ووقع ھذا الخط " خط االستواء" خط واحد يسامت دائرة معدل النھار يمر من المغرب إلى المشرق ويسمى 

بالرصد على ما زعموا في مبدأ اإلقليم األول من األقاليم السبعة والعمران كله قى الجھة الشمالية عنه والقطب 

المعمور بالتدريج إلى أن ينتھى ارتفاعه إلى أربع وستين درجة وھنالك ينقطع  الشمالى يرتفع عن آفاق ھذا

وإذا ارتفع على األفق تسعين درجة وھى التي بين القطب ودائرة معدل النھار .العمران وھو آخر اإلقليم السابع 

األفق  صار القطب على سمت الرءوس وصارت دائرة معدل النھار على األفق وبقيت ستة من البروج فوق

وھى الشمالية وستة تحت األفق وھى الجنوبية والعمارة فيما بين األربعة والستين إلى التسعين ممتنعة ، ألن 

الحر والبرد حينئذ ال يحصالن ممتزجين لبعد الزمان بينھما فال يحصل التكوين فإذا الشمس تسامت الرءوس 

امتة إلى رأس السرطان ورأس الجدى وبكون على خط االستواء في رأس الحمل والميزان ثم تميل عن المس

نھاية ميلھا عن دائرة معدل النھار أربعا وعشرين درجة ثم إذا ارتفع القطب الشمالى عن األفق مالت دائرة 

معدل النھار عن سمت الرؤوس بمقدار ارتفاعه وانخفض القطب الجنوبى كله بمقدار متساو في الثالثة وھو 

، وإذا مالت دائرة معدل النھار عن سمت الرءوس علت عليھا البروج "عرض البلد" المسمى عند أھل المواقيت 

الشمالية مندرجة في مقدار علوھا إلى رأس السرطان وانخفضت البروج الجنوبية من األفق كذلك إلى رأس 

أبعد الشمالية  الجدى النحرافھا إلى الجانبين في أفق االستواء كما قلناه فال يزال األفق الشمالى يرتفع حتى يصير

البلد أربعاً وعشرين في الحجاز وما يليه ، . وھو رأس السرطان في سمت الرءوس وذلك حيث يكون عرض 

وھذا ھو الميل الذي إذا مال رأس السرطان عن معدل النھار في أفق االستواء ارتفع بارتفاع القطب الشمالى 
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ً فإذا ارتفع القطب أكثرمن أربع وعشرين  نزلت الشمس عن المسامتة وال تزال في انخفاض حتى صار مسامتا

إلى أن يكون ارتفاع القطب أربعاً وستين ويكون انخفاض الشمس عن المسامتة كذلك وانخفاض القطب الجنوبى 

ثم إن الشمس عند .عن األفق مثلھا فينقطع التكوين إلفراط البرد والجمد وطول زمانه غير ممتزج بالحر 

ث األشعة على األرض على زوايا قائمة وفيما دون المسامتة على زوايا منفرجة المسامتة وما يقاربھا تبع

وحادة، وإذا كانت زوايا األشعة قائمة عظم الضوء وانتشر بخالفه في المنفرجة والحادة فلھذا يكون الحر عند 

  .  المسامتة وما يقرب منھا كثر منه فيما بعد ؛ ألن الضوء سبب الحر والتسخين 

متة في خط االستواء تكون مرتين في السنة عند نقطتى الحمل والميزان وإذا مالت فغير بعيد وال ثم إن المسا

يكاد الحر يعتدل في آخر ميلھا عند رأس السرطان والجدي إال إن صعدت إلى المسامتة فتبقى األشعة القائمة 

ط في شدتھا وكذا ما دامت الشمس الزوايا تلح على ذلك األفق ويطول مكثھا أو يدوم فيشتعل الھواء حرارة ويفر

تسامت مرتين فيما بعد خط االستواء إلى عرض أربعة وعشرين فان األشعة ملحة على األفق في ذلك بقريب 

ألنه إذا أفرط الحر  من إلحاحھا في خط االستواء وإفراط الحر يفعل في الھواء تجفيفاً ويبساً يمنع من التكوين ؛

تكوين في المعدن والحيوان والنبات ؛ إذ التكوين ال يكون إال بالرطوبة ، ثم إذا جفت المياه والرطوبات وفسد ال

مال رأس السرطان عن سمت الرءوس في عرض خمسة وعشرين فما بعده نزلت الشمس عن المسامتة فيصير 

د في شدته لقلة قليالً فيكون التكوين ويتزايد على التدريج إلى أن يفرط البر الحر إلى االعتدال أو يميل عنه ميالً 

فساد التكوين من جھة شدة الحر أعظم منه  وكون األشعة منفرجة الزوايا فينقص التكوين ويفسد إال أن الضوء

فلذلك كان العمران في  من جھة شدة البرد ؛ ألن الحر أسرع تأثيراً في التجفيف من تأثير البرد في الجمد ؛

ابع والخامس متوسطا العتدال الحر بنقصان الضوء وفى السادس اإلقليم األول والثانى قليالً وفى الثالث والر

والسابع كثير النقصان الحر ، وأن كيفية البرد ال تؤثر عند أولھا في فساد التكوين كما يفعل الحر ؛ إذ ال تجفيف 

مالي أكثر فيھا إال عند اإلفراط بما يعرض لھا حينئذ من اليبس كما بعد السابع فلھذا كان العمران في الربع الش

ومن ھنا أخذ الحكماء خالء خط االستواء وما وراءه وأورد عليھم أنه معمور بالمشاھدة .وأوفر وهللا أعلم

واألخبار المتواترة فكيف يتم البرھان على ذلك ؛ والظاھر أنھم لم يريدوا امتناع العمران فيه بالكلية إنما أداھم 

الحر والعمران فيه إما ممتنع أو ممكن أقلى وھو كذلك ، فان خط البرھان إلى أن فساد التكوين فيه قوى بإفراط 

وقد زعم ابن رشد أن خط االستواء معتدل .االستواء والذى وراءه وإن كان فيه عمران كما نقل فھو قليل جدا 

 وأن ما وراءه في الجنوب بمثابة ما وراء في الشمال فيعمر منه ما عمر من ھذا والذى قاله غير ممتنع من جھة

وإنما امتنع فيما وراء خط االستواء في الجنوب من جھة أن العنصر المائي غمر وجه األرض  فساد التكوين

ھنالك إلى الحد الذي كان مقابله من الجھة الشمالية قابالً للتكوين ولما امتنع المعتدل لغيبة الماء تبعه ما 

من جھة االمتناع ، وأما القول بامتناعه في خط سواه،ألن العمران متدرج ويأخذ في التدريج من جھة الوجود ال 

 .االستواء فيرده النقل المتواتر ، وهللا أعلم 

ثم نأخذ في تفصيل الكالم عليھا  "رو جار " ولنرسم بعد ھذا الكالم صورة الجغرافيا كما رسمھا صاحب كتاب 

  .إلى آخره 
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  تفصيل الكالم على ھذه الجغرافيا

المعمور كما تقدم ذكره على سبعة أقسام من الشمال إلى الجنوب يسمون كل قسم  اعلم أن الحكماء قسموا ھذا

ً فانقسم المعمور من األرض كله على ھذه السبعة األقاليم كل واحد منھا آخذ من الغرب إلى الشرق  منھا إقليما

يس وراءه فاألول منھا مار من المغرب إلى المشرق مع خط االستواء بحده من جھة الجنوب ول.على طوله 

ھنالك إال القفار والرمال وبعض عمارة إن صحت فھى كال عمارة ويليه من جھة شماليه اإلقليم الثانى ثم الثالث 

كذلك ثم الرابع والخامس والسادس والسابع وھو آخر العمران من جھة الشمال وليس وراء السابع إال الخالء 

ا وراء اإلقليم األول في جھة الجنوب إال أن الخالء في جھة والقفار إلى أن ينتھى إلى البحر المحيط كالحال فيم

الشمال أقل بكثير من الخالء الذي في جھة الجنوب ، ثم إن أزمنة الليل والنھار تتفاوت في ھذه األقاليم بسبب 

ھى ميل الشمس عن دائرة معدل النھار وارتفاع القطب الشمالى عن آفاقھا فيتفاوت قوس النھار والليل لذلك وينت

طول الليل والنھار في آخر اإلقليم األول وذلك عند حلول الشمس برأس الجدي لليل وبرأس السرطان للنھار كل 

واحد منھما إلى ثالث عشرة ساعة وكذلك في آخر اإلقليم الثانى مما يلى الشمال فينتھى طول النھار فيه عند 

ة ساعة ونصف ساعة ومثله أطول الليل عند حلول الشمس برأس السرطان وھو منقلبھا الصيفى إلى ثالث عشر

منقلبھا الشتوى برأس الجدى ويبقى لألقصر من الليل والنھار ما يبقى بعد الثالث عشرة ونصف من جملة أربع 

وعشرين الساعات الزمانية لمجموع الليل والنھار وھى دورة الفلك الكاملة وكذلك في آخر اإلقليم الثالث مما 

ونصف ساعة وفى آخر  يان إلى أربع عشرة ساعة وفى آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعةيلى الشمال أيضا ينتھ

الخامس إلى خمس عشرة ساعة وفى آخر السادس إلى خمس عشرة ساعة ونصف وفى آخر السابع إلى ست 

 عثرة ساعة وھنالك ينقطع العمران فيكون تفاوت ھذه األقاليم في األطول من ليلھا ونھارھا بنصف ساعة لكل

وأما عرض . إقليم يتزايد من أوله في ناحية الجنوب إلى آخره في ناحية الشمال موزعة على أجزاء ھذا البعد 

البلدان في ھذه األقاليم فھو عبارة عن بعد ما بين سمت رأس البلد ودائرة معدل النھار الذي ھو سمت رأس خط 

د ويرتفع القطب الشمالى عنه وھو ثالثة أبعاد االستواء وبمثله سواء ينخفض القطب الجنوبى عن أفق ذلك البل

والمتكلمون على ھذه الجغرافيا قسموا كل واحد من ھذه األقاليم  .متساوية تسمى عرض البلد كما مر ذلك قبل 

السبعة في طوله من المغرب إلى المشرق بعشرة أجزاء متساوية ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منھا من 

بال واألنھار والمسافات بينھا نى المسالك ونحن اآلن نوجز القول في ذلك ونذكر مشاھير البلدان واألمصار والج

والذى ألفه " نزھة المشتاق " البلدان واألنھار بى البحار في كل جزء منھا ونحاذى بذلك ما وقع في كتاب 

عليه بصقلية بعد  زخار عندما كان نازالً◌ً  العلوي اإلدريسي الحموي لملك صقلية من اإلفرنج وھو زخار بن

خروج صقلية من إمارة مالقة وكان تأليفه للكتاب في منتصف المائة السادسة وجمع له كتبا جمة للمسعودى 

وابن خرداذبه والحوقلى والقدرى وابن إسحاق المنجم وبطليموس وغيرھم ونبدأ منھا باإلقليم األول إلى آخرھا، 

 .وهللا سبحانه وتعالى يعصمنا بمنه وفضله 

وفيه من جھة غربية الجزائر الخالدات التي منھا بدأ بطليموس يأخذ أطوال البالد وليست في :  قليم األولاإل

إنھا معمورة وقد بلغنا أن : بسيط اإلقليم وإنما ھى في البحر المحيط جزر متكثرة كبرھا وأشھرھا ثالثة ويقال 

أسراھم بسواحل  نموا منھم وسبوا وباعوا بعضسفائن من اإلفرنج مرت بھا في أواسط ھذه المائة وقاتلوھم فغ

المغرب األقصى وصاروا إلى خدمة السلطان فلما تعلموا اللسان العربى أخبروا عن حال جزائرھم وأنھم 

يحتفرون األرض للزراعة بالقرون وأن الحديد مفقود بأرضھم وعيشھم من الشعير وماشيتھم المعز وقتالھم 
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دتھم السجود للشمس إذا طلعت وال يعرفون دينا ولم تبلغھم دعوة وال يوقف بالحجارة يرمونھا إلى خلف وعبا

على مكان ھذه الجزائر إال بالعثور ال بالقصد إليھا ، ألن سفر السفن في البحر إنما ھو بالرياح ومعرفة جھات 

ف المھب وعلم وإذا اختل. مھابھا وإلى أين يوصل إذا مرت على االستقامة من البالد التي في ممر ذلك المھب 

حيث يوصل على االستقامة حوذى به القلع محاذاة يحمل السفينة بھا على قوانين في ذلك محصلة عند النواتية 

والمالحين الذين ھم رؤساء السفن في البحر والبالد التي في حافات البحر الرومي وفى عدوته مكتوبة كلھا في 

في سواحل البحر على ترتيبھا ومھاب الرياح وممراتھا صحيفة على شكل ما ھى عليه في الوجود وفى وضعھا 

وعليھا يعتمدون في أسفارھم ، وھذا كله  "الكنباص " على اختالفھا مرسوم معھا في تلك الصحيفة ويسمونھا 

مفقود في البحر المحيط فلذلك ال تلج فيه السفن ؛ ألنھا إن غابت عن مرأى السواحل فقل أن تھتدى إلى الرجوع 

ما ينعقد في جو ھذا البحر وعلى سطح مائه من األبخرة الممانعة للسفن في مسيرھا وھى لبعدھا ال إليھا مع 

تدركھا أضواء الشمس المنعكسة من سطح األرض فتحللھا فلذلك عسر االھتداء إليھا وصعب الوقوف على 

القمر كما ذكرناه ويسمى وأما الجزء األول من ھذا اإلقليم ففيه مصب النيل اآلتى من مبدئه عند جبل .خبرھا 

نيل السودان وبذھب إلى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك وعلى ھذا النيل مدينة سال وتكرور وغانة 

وكلھا لھذا العھد في مملكة ملك مالى من أمم السودان وإلى بالدھم تسافر تجار المغرب األقصى وبالقرب منھا 

الملثمين ومفاوز يجولون فيھا وفى جنوبى ھذا النيل قوم من السودان من شماليھا بالد لمتونة وسائر طوائف 

لملم وھم كفار ويكتوون في وجوھھم وأصداغھم وأھل غانة والتكرور يغيرون عليھم ويسبونھم  يقال لھم

ويبيعونھم للتجار فيجلبونھم إلى المغرب وكلھم عامة رقيقھم وليس وراءھم في الجنوب عمران يعتبر إال أناسى 

رب إلى الحيوان العجم من الناطق يسكنون الفيافى والكھوف ويأكلون العشب والحبوب غير مھيأة وربما يكل أق

وفواكه بالد السودان كلھا من قصور صحراء المغرب مثل توات .بعضھم بعضا وليسوا في عداد البشر 

فون ببنى صالح وقال صاحب ملك دولة لقوم من العلويين يعر: وتكدرارين ووركالن فكان في غانة فيما يقال 

إنه صالح بن عبد هللا بن حسن بن الحسن وال يعرف صالح ھذا في ولد عبد هللا بن حسن وقد  "روجار"كتاب 

وفى شرقى ھذا البلد في الجزء الثالث من ھذا " .مالى"ذھبت ھذه الدولة لھذا العھد وصارت غانة لسلطان 

بال ھنالك ويمر مغربا فيغوص في رمال الجزء الثانى وكان ملك على نھر ينبع من بعض الج" كوكو"اإلقليم بلد 

ً بنفسه ثم استولى عليھا سلطان مالى وأصبحت في مملكته وخربت لھذا العھد من أجل فتنة وقعت  كوكو قائما

ھناك نذكرھا عند ذكر دولة مالى في محلھا من تاريخ البربر وفى جنوبى بلد كوكو بالد كاتم من أمم السودان 

وفى شرقى بالد ونغارة وكاتم بالد زغاوة وتاجرة المتصلة بأرض .ھم ونغارة على ضفة النيل من شماليه وبعد

النوبة في الجزء الرابع من ھذا اإلقليم وفيه يمر نيل مصر ذاھبا من مبدإه عند خط االستواء إلى البحر الرومى 

اء بست عشرة درجة واختلفوا في ضبط في الشمال ، ومخرج ھذا ،النيل من جبل القمر الذي فوق خط االستو

" ھذه اللفظة فضبطھا بعضھم بفتح القاف والميم نسبة إلى قمر السماء لشدة بياضه وكثرة ضوءه وفى كتاب 

، الياقوت بضم القاف وسكون الميم نسبة إلى قوم من أھل الھند وكذا ضبطه ابن سعيد، فيخرج من "المشترك 

منھا في بجيرة وبينھما ستة أميال ويخرج من كل واحدة من البحيرتين  ھذا الجبل عشر عيون تجتمع كل خمسة

واحدة في أسفلھا جبل معترض يشق البحيرة من ناحية الشمال ، وينقسم  ثالثة أنھار تجتمع كلھا في بطيحة

باً السودان مغرباً حتى يصب في البحر المحيط ويخرج الشرقى منه ذاھ ماؤھا بقسمين فيمر الغربى منه إلى بالد

إلى الشمال على بالد الحبشة، والنوبة وفيھا بينھما وينقسم في أعلى أرض مصر فيصب ثالثة من جداوله في 

البحر الرومى عند اإلسكندرية ورشيد ودمياط ويصب واحد في بحيرة ملحة قبل أن يتصل بالبحر في وسط ھذا 
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الواحات إلى أسوان وحاضرة بالد النوبة مدينة اإلقليم األول ، وعلى ھذا النيل بالد النوبة والحبشة وبعض بالد 

دنقلة وھى في غربى ھذا النيل وبعدھا علوة وبالق وبعدھما جبل الجنادل على ست مراحل من بالق في الشمال 

وھو جبل عال من جھة مصر ومنخفض من جھة النوبة فينفذ فيه النيل ويصب في مھوى بعيد صباً مھوالً فال 

بل يحول الوسق من مراكب السودان فيحمل على الظھر إلى بلد أسوان قاعدة الصعيد يمكن أن تسلكه المراكب 

وكذا وسق مراكب الصعيد إلى فوق الجنادل وبين الجنادل وأسوان اثنتا عشرة مرحلة والواحات في غربيھا 

منه بالد وفى وسط ھذا اإلقليم في الجزء الخامس .عدوة النيل وھى اآلن خراب وبھا آثار العمارة القديمة 

الحبشة على واد يأتى من وراء خط االستواء ذاھباً إلى أرض النوبة فيصب ھناك في النيل الھابط إلى مصر ، 

وذكر أنه ليس  "الجغرافيا "وقد وھم فيه كثير من الناس وزعموا أنه من نيل القمر وبطليموس ذكره في كتاب 

ينتھى بحر الھند الذي يدخل من ناحية الصين ويغمر . من ھذا النيل ، وإلى وسط ھذا اإلقليم في الجزء الخامس

عامة ھذا اإلقليم إلى ھذا الجزء الخامس فال يبقى فيه عمران إال ما كان في الجزائر التي في داخله وھى متعددة 

تنتھى إلى ألف جزيرة أو فيما على سواحله الجنوبية وھى آخر المعمور في الجنوب أو فيما على سواحله : يقال 

 .جھة الشمال وليس منھا فىء ھذا اإلقليم األول إال طرف من بالد الصين في جھة الشرق وفى بالد اليمنمن 

وفى الجزء السادس من ھذا اإلقليم فيما بين البحرين الھابطين من ھذا البحر الھندى إلى جھة الشمال وھما بحر 

من وبالد الشحر في شرقيھا على ساحل ھذا وبحر  فارس وفيما بينھما جزيرة العرب وتشتمل على بالد الي قلزم

البحر الھندى وعلى بالد الحجاز واليمامة وما إليھما كما نذكره في اإلقليم الثانى وما بعده ، فأما الذي على 

ساحل ھذا البحر من غربيه فبلد زالع من أطراف بالد الحبشة ومجاالت البجة في شمالى الحبشة ما بين جبل 

صعيد وبين بحر القلزم الھابط من البحر الھندى وتحت بالد زالع من جھة الشمال في ھذا العالقى في أعالى ال

الجزء خليج باب المندب يضيق البحر الھابط ھنالك بمزاحمة جبل المندب المائل في وسط البحر الھندى ممتداً 

إلى أن يصير في  مع ساحل اليمن من الجنوب إلى الشمال في طول اثنى عشر ميالً فيضيق البحر بسبب ذلك

وعليه تمر مراكب اليمن إلى ساحل السويس قربيا من " المندب  باب" عرض ثالثة أميال أو نحوھا ويسمى 

مصر وتحت باب المندب جزيرة سواكن ودھلك وقبالته من غربيه مجاالت البجة من أمم السودان كما ذكرناه 

د على بن يعقوب وفى جھة الجنوب من بلد زالع ومن شرقيه في ھذا الجزء تھائم اليمن ومنھا على ساحله بل

وعلى ساحل ھذا البحر من غربيه قرى بربر يتلو بعضھا بعضا وينعطف مع جنوبيه إلى آخر الجزء السادس 

ويليھا ھنالك من جھة شرقيھا بالد الزنج ثم بالد سفالة على ساحله الجنوبى في الجزء السابع من ھذا اإلقليم 

ن ساحله الجنوبى بالد الواق واق متصلة إلى آخر الجزء العاشر من ھذا اإلقليم عند وفى شرقى بالد سفالة م

. وأما جزائر ھذا البحر فكثيرة من أعظمھا جزيرة سرنديب مدورة الشكل. مدخل ھذا البحر من البحر المحيط 

ھي جزيرة مستطيلة ليس في األرض أعلى منه وھى قبالة سفالة ، ثم جزيرة القمر و: وبھا الجبل المشھور يقال 

تبدأ من قبالة أرض سفالة وتذھب إلى الشرق منحرفة بكثير إلى الشمال إلى أن تقرب من سواحل أعالى الصين 

ويحتف بھا في ھذا البحر من جنوبيھا جزائر الواق واق ومن شرقيھا جزائر السيالن إلى جزائر أخر في ھذا 

معادن الذھب والزمرد ، وعامة أھلھا على دين : ه وفيھا يقال واألفاوي البحر كثيرة العدد ، وفيھا أنواع الطيب

الجغرافيا ، وعلى  -المجوسية وفيھم ملوك متعددون ، وبھذه الجزائر من أحوال العمران عجائب ذكرھا أھل 

الضفة الشمالية من ھذا البحر في الجزء السادس من ھذا اإلقليم بالد اليمن كلھا فمن جھة بحر القلزم بلد زبيد 

والمھجم وتھامة اليمن وبعدھا بلد صعدة مقر اإلمامة الزيدية وھى بعيدة عن البحر الجنوبى وعن البحر الشرقى 

وفيما بعد ذلك مدينة عدن وفى شماليھا صنعاء وبعدھما إلى المشرق أرض األحقاف وظفار وبعدھا أرض 
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من الجزء السادس ھى التي  حضرموت ثم بالد الشحر ما بين البحر الجنوبى وبحر فارس ، وھذه القطعة

انكشف عنھا البحر من أجزاء ھذا اإلقليم الوسطى وينكشف بعدھا قليل من الجزء التاسع وأكثر منه من العاشر 

فيه أعالى بالد الصين ومن مدنه الشھيرة خانكو وقبالتھا من جھة الشرق جزائر السيالن وقد تقدم ذكرھا ، وھذا 

 .وهللا سبحانه وتعالى ولى التوفيق بمنه وفضله آخر الكالم في اإلقليم األول ، 

  ياإلقليم الثان

وھو متصل باألول من جھة الشمال وقبالة المغرب منه في البحر المحيط جزيرتان من الجزائر الخالدات التي 

مر ذكرھا وفى الجزء األول والثانى منه في الجانب األعلى منھما أرض قنورية وبعدھا في جھة الشرق أعالى 

ض غانة ثم مجاالت زغاوة من السودان وفى الجانب األسفل منھما صحراء نستر متصلة من الغرب إلى أر

الشرق ذات مفاوز تسلك فيھا التجار ما بين بالد المغرب وبالد السودان وفيھا مجاالت الملثمين من صنھاجة 

المفاوز شرقا أرض فزان وعلى سمت ھذه .وھم شعوب كثيرة ما بين كزولة ولمتونة ومسراتة ولمطة ووريكة

ثم مجاالت أزكار من قبائل البربر ذاھبة إلى أعالى الجزء الثالث على سمتھا في الشرق وبعدھا من ھذا الجزء 

وفى . الشمال منه بقية أرض وذان ،وعلى سمتھا شرقاً أرض سنترية وتسمى الواحات الداخلة. الثالث وھي جھة

اجويين ثم يعترض في وسط ھذا الجزء بالد الصعيد حافات النيل الجزء الرابع من أعاله بقية أرض من الب

جبل : الذاھب من مبدإه في اإلقليم األول إلى مصبه في البحر فيمر في ھذا الجزء بين الجبلين الحاجزين وھما 

الواحات من غربيه، وجبل المقطم من شرقيه وعليه من أعاله بلد إسنا وأرمنت ويتصل كذلك حفافيه إلى أسيوط 

وقوص ثم إلى صول ويفترق النيل ھنالك على شعبين ينتھى األيمن منھما في ھذا الجزء عند الالھون واأليسر 

وفى الشرق من جبل المقطم صحارى عيذاب ذاھبة في الجزء .عند دالص وفيما بينھما أعالى ديار مصر

ى في الجنوب إلى جھة الشمال الخامس إلى أن تنتھى إلى بحر السويس وھو بحر القلزم الھابط من البحر الھند

وفى عدوته الشرقية من ھذا الجزء أرض الحجار من جبل يلملم إلى بالد يثرب، وفى وسط الحجاز مكة شرفھا 

وفى الجزء السادس من غربيه .هللا وفى ساحلھا مدينة جدة تقابل بلد عيذاب في العدوة الغربية من ھذا البحر 

جرش ألى عكاظ من الشمال وتحت نجد من ھذا الجزء بقية أرض الحجاز؛ بالد نجد أعالھا في الجنوب وتبالة و

وعلى سمتھا في الشرق بالد نجران وخيبر وتحتھا أرض اليمامة وعلى سمت نجران في الشرق أرض سبأ 

وينتھى إلى بحر فارس وھو البحر الثانى الھابط من البحر الھندى إلى الشمال كما . ومأرب ثم أرض الشحر

ي ھذا الجزء بانحراف إلى الغرب فيمر ما بين شرقيه وجوفيه قطعة مثلثة عليھا من أعاله مدينة مر، ويذھب ف

قلھات وھى ساحل الشحر ثم تحتھا على ساحله بالد عمان ثم بالد البحرين وھجر منھا في آخر الجزء وفى 

دس ويغمر بحر الھند الجزء السابع في األعلى من غربيه قطعة من بحر فارس تتصل بالقطعة األخرى في السا

جانبه األعلى كله وعليه ھنالك بالد السند إلى بالد مكران ويقابلھا بالد الطوبران وھى من  السند أيضاً فيتصل 

السند كله في الجانب الغربى من ھذا الجزء وتحول المفاوز بينه وبين أرض الھند ويمر فيه نھره اآلتى من 

ى في الجنوب وأول بالد الھند على ساحل البحر الھندى وفى سمتھا ناحية بالد الھند ويصب في البحر الھند

. المعظم عندھم، ثم إلى أسفل من السند، ثم إلى أعالى بالد سجستان شرقاً بالد بلھرا وتحتھا الملتان بالد الصنم

ً بالد القندھار ثم بالد م نيبار وفى وفى الجزء الثامن من غربيه بقية بالد بلھرا من الھند وعلى سمتھا شرقا

الجانب األعلى على ساحل البحر الھندى وتحتھا في الجانب األسفل أرض كابل وبعدھا شرقا إلى البحر المحيط 

وفى الجزء التاسع ثم في الجانب الغربى .بالد القنوج ما بين قشمير الداخلة وقشمير الخارجة عند آخر اإلقليم
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قى فيتصل من أعاله إلى العاشر وتبقى في أسفل ذلك منه بالد الھند األقصى ويتصل فيه إلى الجانب الشر

 الجانب قطعة من بالد الصين فيھا مدينة شيغون ثم تتصل بالد الصين في الجزء العاشر كله إلى البحر المحيط،

 .وهللا ورسوله أعلم وبه سبحانه التوفيق وھو ولى الفضل والكرم 

  اإلقليم الثالث

أعاله جبل درن معترض فيه  ي الجزء األول منه وعلى نحو الثلث منفف. وھو متصل بالثاني من جھة الشمال

ويسكن ھذا الجبل من البربر أمم ال يحصيھم إال خالقھم . من غربيه عند البحر المحيط إلى الشرق عند آخره

تصل وفي القطعة التي بين ھذا الجبل واإلقليم الثاني وعلى البحر المحيط منھا رباط ماسة، وي. حسبما يأتي ذكره

به شرقاً بالد سوس ونول، وعلى سمتھا شرقاً بالد درعة، ثم بالد سجلماسة ثم قطعة من صحراء نستر المفازة 

وھذا الجبل مطل على ھذه البالد كلھا في ھذا الجزء، وھو قليل الثنايا والمسالك . التي ذكرناھا في اإلقليم الثاني

وفي ھذه الناحية منه أمم . فتكثر ثناياه ومسالكه إلى أن ينتھيفي ھذه الناحية الغربية إلى أن يسامت وادي ملوية 

. المصامدة ثم ھنتانة ثم تينملك، ثم كدميوة، ثم مشكورة وھم آخر المصامدة فيه، ثم قبائل صنھاجة وھم صنھاجة

وبعد . ويتصل به ھنالك من جوفيه جبل اوراس وھو جبل كتامة. وفي آخر ھذا الجزء منه بعض قبائل زناتة

ثم إن جبل درن ھذا من جھة غربيه فط ل على بالد المغرب . أمم أخرى من البرابرة نذكرھم في أماكنھم ذلك

وعلي البحر المحيط منھا رباط .األقصى وھي في جوفيه ففي الناحية الجنوبية منھا بالد مراكش وأغمات وتادال

وھذه ھي التي تسمى . وقصر كتامةوفي الجوف عن بالد مراكش بالد فاس ومكناسة وتازا . اسفى ومدينة سال

وفي سمت ھذه . أصيال؛ والعرايش: وعلى ساحل البحر المحيط منھا بلدان. المغرب األقصى في عرف أھلھا

ً بالد المغرب األوسط وقاعدتھا تلمسان، وفي سواحلھا على البحر الرومي بلد ھنين ووھران  البالد شرقا

لبحر المحيط من خليج طنجة في الناحية الغربية من اإلقليم الن ھذا البحر الرومي يخرج من ا. والجزائر

ً فينتھي إلى بالد الشام، فإذا خرج من الخليج المتضايق غير بعيد انفسح جنوبا وشماالً  الرابع، ويذھب مشرقا

بالد ثم يتصل ب. فلھذا كان على ساحله من ھذا اإلقليم الثالث الكثير من بالده. فدخل في اإلقليم الثالث والخامس

وفي آخر الجزء األول، وعلى . الجزائر من شرقيھا بالد بجاية في ساحل البحر، ثم قسطنطينية في الشرق منھا

ً إلى جنوب المغرب األوسط بلد أشير، ثم بلد المسيلة ثم  مرحلة من ھذا البحر في جنوب ھذه البالد ومرتفعا

وذلك عند آخر ھذا الجزء من جھة . الزاب وقاعدتھا بسكرة تحت جبل اوراس المتصل بدرن كما مر

والجزء الثاني من ھذا اإلقليم على ھيئة الجزء األول، ثم جبل درن على نحو الثلث من جنوبه ذاھباً فيه .الشرق

فالقطعة الجنوبية عن جبل درن . ويغمر البحر الرومي مسافة من شماله. من غرب إلى شرق فيقسمه بقطعتين

ً أرض ودان التي بقيتھا في اإلقليم الثاني غربيھا كله مفاوز، وفي الشرق من ھا بلد عذامس ، و في سمتھا شرقا

والقطعة الجوفية عن جبل درن ما بينه وبين البحر الرومي في الغرب منھا جبل اوراس وتبسة . كما مر

ً بالدأ قريقية  فعلى ساحل البحر مد. وعلى ساحل البحر بلد بونة. واألوبس ينة ثم في سمت ھذه البالد شرقا

. توزر؛ وقفصة؛ ونفزاوة: وفي جنوب ھذه البالد تحت جبل درن بالد الجريد. تونس، ثم سوسة؛ ثم المھدية

وعلى سمت ھذه البالد كلھا شرقا بلد . وفيما بينھا وبين السواحل مدينة القيروان وجبل وسالت وسبيطلة

ئل ھوارة متصلة بجبل درن، وفي وبإزائھا في الجنوب جبل دمر ونقرة من قبا. طرابلس على البحر الرومي

وآخر ھذا الجزء في الشرق سويقة ابن مشكورة على . مقابلة غذامس التي مر ذكرھا في آخر القطعة الجنوبية

وفي الجزء الثالث من ھذا اإلقليم يمر أيضاً فيه جبل درن،  وفي جنوبھا مجاالت العرب في أرض ودان. البحر
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ويذھب على سمته إلى أن يدخل في البحر الرومي ويسمى ھنالك طرف  آخره إلى الشمال إال انه ينعطف عند

فالذي وراء الجبل في . والبحر الرومي من شماليه يغمر طائفة منه إلى أن يضايق ما بينه وبين جبل درن. أوثان

الجنوب وفي الغرب منه بقية ارض ودان ومجاالت العرب فيھا، ثم زويلة ابن الخطاب، ثم رمال وقفار إلى 

ثم خالء وقفار تجول فيھا . وفيما بين الجبل والبحر في الغرب منه بلد سرت على البحر. خر الجزء في الشرقآ

شرق المنعطف من الجبل  ثم أجدابية، ثم برقة عند منعطف الجبل ثم طلمسة على البحر ھنالك، ثم في. العرب

م وفي األعلى من غربيه صحارى مجاالت ھيب ورواحة إلى آخر الجزء وفي الجزء الرابع من ھذا اإلقلي

ثم يدخل البحر الرومي في ھذا الجزء فيغمر طائفة منه إلى الجنوب، . برقيق، وأسفل منھا بالد ھيب ورواحة

وعلى سمتھا شرقا بالد الفيوم . حتى يزاحم طرفه األعلى، ويبقى بينه وبين آخر الجزء قفار تجول فيھا العرب

الذي يمر على الالھون من بالد الصعيد في الجزء الرابع من اإلقليم  وھي على مصب أحد الشعبين من النيل

ويصب في بحيرة فيوم وعلى سمته شرقا ارض مصر ومدينتھا الشھيرة على الشعب الثاني الذي يمر . الثاني

ويفترق ھذا الشعب افتراقة ثانية من تحت مصر على شعبين . بدالص من بالد الصعيد عند آخر الجزء الثاني

. جميعھا في البحر الرومي وينقسم األيمن منھما من قرمط بشعبين آخرين ويصب. ن من شنطوف وزفتيآخري

فعلى مصب الغربي من ھذا الشعب بلد اإلسكندرية، وعلى مصب الوسط بلد رشيد، وعلى مصب الشرقي بلد 

حشوة عمرانا وفلجاً وفي وبين مصر والقاھرة، وبين ھذه السواحل البحرية أسافل الديار المصرية كلھا م. دمياط

ألن بحر القلزم ينتھي من الجنوب وفي  الجزء الخامس من ھذا اإلقليم بالد الشام، وأكثرھا على ما أصف، وذلك

الغرب منه عند السويس، ألنة في ممر؛ مبتدىء من البحر الھندي إلى الشمال ينعطف آخذاً إلى جھة الغرب، 

وعلى ھذه القطعة . يلة فينتھي في الطرف الغربي منه إلى السويسفتكون قطعة من انعطافه في ھذا الجزء طو

ومن ھنالك ينعطف بساحله إلى الجنوب . بعد السويس فاران ثم جبل الطور ثم أيلة مدين ثم الحوراء في آخرھا

وفي الناحية الشمالية من ھذا الجزء قطعة . في ارض الحجاز كما مر في اإلقليم الثاني في الجزء الخامس منه

من البحر الرومي غمرت كثيراً من غربيه عليھا الفرما والعريش، وقارب طرفھا بلد القلزم، فيضايق ما بينھما 

وفي غربي ھذا الباب فحص التيه أرض جرداء ال تنبت؛ . من ھنالك، وبقي شبه الباب مفضيا إلى ارض الشام

وفي . ام أربعين سنة كما قضه القرآنكانت مجاالً لبني إسرائيل بعد خروجھم من مصر وقبل دخولھم إلى الش

. ھذه القطعة من البحر الرومي في ھذا الجزء طائفة من جزيرة قبرص وبقيتھا في اإلقليم الرابع كما نذكره

وعلى ساحل ھذه القطعة عند الطرف المتضايق لبحر السويس بلد العريش، وھو آخر الديار المصرية، 

ط ھذه القطعة في انعطافھا من ھنالك إلى اإلقليم الرابع عند طرابلس وعسقالن؛ وبينھما طرف ھذا البحر ثم تنح

ففي شرقه غزة ثم . وعلى ھذه القطعة اكثر سواحل الشام. وھنالك ينتھي البحر الرومي في جھة الشرق. وغزة

ر ثم كذلك بلد عكاء ثم صور ثم صيدا ثم ينعطف البح. عسقالن، وبانحراف يسير عنھا إلى الشمال بلد قيسارية

ويقابل ھذه البالد الساحلية من ھذه القطعة في ھذا الجزء جبل عظيم يخرج من . إلى الشمال في اإلقليم الرابع

القلزم، ويذھب في ناحية الشمال منحرفاً إلى الشرق إلى أن يجاوز ھذا الجزء ويسمى جبل  ساحل أيلة من بحر

لة العقبة التي يمر عليھا الحجاج من مصر إلى ففي طرفه عند أي. اللكام؛ وكأنه حاجز بين ارضي مصر والشام

مكة، ثم بعدھا في ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصالة والسالم عند جبل السراة يتصل من عند جبل اللكام 

وفي شرقه ھنالك بلد الحجر وديار ثمود . المذكور من شمال العقبة ذاھبا على سمت الشرق، ثم ينعطف قليال

وفيما . وفوقھا جبل رضوى، وحصون خيبر في جھة الجنوب عنھا. دل وھي أسافل الحجازوتيماء ودومة الجن

وفي شمال جبل السراة مدينة القدس عند جبل اللكام ثم األردن ثم . بين جبل السراة وبحر القلزم صحراء تبوك
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. وھي آخر الحجازوفي سمتھا شرقا دومة الجندل آخر ھذا الجزء . وفي شرقيھا بالد الغور إلى أذرعات. طبرية

وعند منعطف جبل اللكام إلى الشمال من آخر ھذا الجزء مدينة دمشق مقابلة صيدا وبيروت من القطعة البحرية، 

وعلى سمت دمشق في الشرق مدينة بعلبك، ثم مدينة حمص في الجھة . وجبل اللكام يعترض بينھا وبينھا

عن بعلبك وحمص بلد تدمر ومجاالت البادية إلى آخر وفي الشرق . الشمالية آخر الجزء عند منقطع جبل اللكام

الجزء وفي الجزء السادس من أعاله مجاالت اإلعراب تحت بالد نجد واليمامة ما بين جبل العرج والصمان 

وفي أسافل ھذا الجزء تحت المجاالت بلد الحيرة والقادسية ومغايض . إلى البحرين وھجر على بحر فارس

ً مدينة البصرةوفيما بعدھا شرق. الفرات وفي ھذا الجزء ينتھي بحر فارس عند عبادان واألبلة من أسافل . ا

ويصب فيه عند عبادان نھر دجلة بعد أن ينقسم بجداول كثيرة وتختلط به جداول أخرى من . الجزء من شماله

متضايقة وھذه القطعة من البحر متسعة في أعاله . الفرات، ثم تجتمع كلھا عند عبادان وتصب في بحر فارس

وعلى عدوتھا الغربية منه أسافل البحرين . في آخره في شرقيه وضيقة عند منتھاه مضايقة للحد الشمالي منه

وھجر واألحساء، وفي غربھا أخطب والصمان وبقية ارض اليمامة، وعلى عدوته الشرقية سواحل فارس من 

ً أعالھا، وھو من عند آخر الجزء من الشرق على طرف قد امتد من ھذا  ووراءه إلى الجنوب في . البحر مشرقا

وفي . ھذا الجزء جبال القفص من كرمان وتحت ھرمز على الساحل بلد سيراف ونجيرم على ساحل ھذا البحر

شرقيه إلى آخر ھذا الجزء وتحت ھرمز بالد فارس مثل سابور ودار أبجرد ونسا واصطخر والشاھجان 

ى الشمال عند طرف البحر بالد خوزستان، ومنھا األھواز وتحت بالد فارس إل. وشيراز وھي قاعدتھا كلھا

وفي شرقي . وتستر وصدى وسابور والسوس ورام ھرمز؛ وغيرھا وأرجان وھي حد ما بين فارس وخوزستان

بالد خوزستان جبال األكراد متصلة إلى نواحي أصبھان وبھا مساكنھم ومجاالتھم وراءھا في ارض فارس، 

سابع في األعلى منه من المغرب بقية جبال القفص، ويليھا من الجنوب والشمال وفي الجزء ال.وتسمى الرسوم

وتحت ارض كرمان إلى . بالد كرمان ومكران، ومن مدنھا الرودان والشيرجان وجيرفت ويزدشير والبھرج

 ثم في. الشمال بقية بالد فارس إلى حدود أصبھان، ومدينة أصبھان في طرف ھذا الجزء ما بين غربه وشماله

وأرض كوھستان في الشمال . المشرق عن بالد كرمان وبالد فارس ارض سجستان وكوھستان في الجنوب

ويتوسط بين كرمان وفارس وبين سجستان وكوھستان، في وسط ھذا الجزء المفاوز العظمى القليلة . عنھا

ومن مشاھير . وأما كوھستان فھي من بالد خراسان. ومن مدن سجستان بست والطاق. المسالك لصعوبتھا

وفي الجزء الثامن من غربه وجنوبه مجاالت الحلج من أمم الترك متصلة .بالدھا سرخس وقوھستان آخر الجزء

وفي الشمال عن ھذه المجاالت جبال الغور وبالدھا . بأرض سجستان من غربھا وبأرض كابل الھند من جنوبھا

أستراباذ، ثم في الشمال غرباً إلى آخر الجزء بالد وفي آخر الغور من الشمال بالد . وقاعدتھا غزنة فرضة الھند

وتنتھي خراسان . وبھا أسفراين وقاشان وبوشنج ومرو الروذ والطالقان والجوزجان. ھراة أوسط خراسان

وعلى ھذا النھر من بالد خراسان من غربيه مدينة بلخ، وفي شرقيه مدينة ترمذ، . جيحون ھنالك إلى نھر

وھذا النھر، نھر جيحون، مخرجه من بالد وجار في حدود بذخشان مما . كة التركومدينة بلخ كانت كرسي ممل

ً إلى وسط الجزء، . يلي الھند ويخرج من جنوب ھذا الجزء وعند آخره من الشرق فينعطف عن قرب مغربا

ويسمى ھنالك نھر خرناب؛ ثم ينعطف إلى الشمال حتى يمر بخراسان، ويذھب على سمته إلى أن يصب في 

ويمده عند انعطافه في وسط الجزء من الجنوب إلى الشمال . خوارزم في اإلقليم الخامس كما نذكرهبحيرة 

خمسة أنھار عظيمة من بالد الختل والوحش من شرقيه، وانھار أخرى من جبال البتم من شرقيه أيضاً وجوفي 

وخشاب، يخرج من بالد التبت،  الجبل حتى يتسع ويعظم بما ال كفاء له، ومن ھذه األنھار الخمسة الممدة له نھر
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ً بانحراف إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع  وھي بين الجنوب والشرق من ھذا الجزء فيمر مغربا

قريبا من شمال ھذا الجزء يعترضه في طريقه جبل عظيم يمر من وسط الجنوب في ھذا الجزء، ويذھب مشرقاً 

زء التاسع قريباً من شمال ھذا الجزء، فيجوز بالد التبت إلى القطعة بانحراف إلى الشمال، إلى أن يخرج إلى الج

ويحول بين الترك وبين بالد الختل؛ وليس فيه إال مسلك واحد في وسط الشرق . الشرقية الجنوبية من ھذا الجزء

ً كسد يأجوج ومأجوج ن فإذا خرج نھر وخشاب م. من ھذا الجزء جعل فيه الفضل بن يحيى سدا وبنى فيه بابا

بالد التبت واعترضه ھذا الجبل فيمر تحته في مدى بعيد إلى أن يمر في بالد الوخش، ويصب في نھر جيحون 

وفي الشرق عن بالد الغور فيما بينھا . عند حدود بلخ، ثم يمر ھابطاً إلى الترمذ في الشمال إلى بالد الجوزجان

ة ھنالك من النھر بالد الختل وأكثرھا جبال، وفي العدوة الشرقي. وبين نھر جيحون بالد الناسان من خراسان

وبالد الوخش، ويحدھا من جھة الشمال جبال البتم تخرج من طرف خراسان غربي نھر جيحون، وتذھب 

به  ويمر تحته نھر وخشاب كما قلناه فيتصل. مشرقة إلى أن يتصل طرفھا بالجبل العظيم الذي خلفه بالد التبت

ھر جيحون بين ھذه الجبال، وأنھار أخرى تصب فيه منھا نھر بالد الوخش ويمر ن. عند باب الفضل بن يحيى

يصب فيه من الشرق تحت الترمذ إلى جھة الشمال، ونھر بلخ يخرج من جبال البتم من مبدإه عند الجوزجان 

وفي شرقي النھر من ھنالك أرض . وعلى ھذا النھر من غربيه بالد آمد من خراسان. ويصب فيه من غربيه

ً الصغد  ً إلى اخر الجزء شرقا وفي بالد الترك  . وأسروشنة من بالد الترك، وفي شرقھا ارض فرغانة أيضا

وفي الجزء التاسع من غربيه أرض التبت إلى وسط الجزء، وفي جنوبيھا بالد .تحوزھا جبال البتم إلى شمالھا

بالد التبت بالد الخزلجية من وفي أسفل ھذا الجزء شماال عن . الھند وفي شرقيھا بالد الصين إلى آخر الجزء

ً وشماال ً إلى آخر الجزء شرقاً، . بالد الترك إلى آخر الجزء شرقا ويتصل بھا من غربيھا ارض فرغانة أيضا

وفي الجزء العاشر في الجنوب منه جميعا .ومن شرقيھا أرض التغرغر من الترك إلى آخر الجزء شرقاً وشماال

ً إلى آخر . بالد التغرغر وفي الشمال بقية. بقية الصين وأسافله ً عنھم بالد خرخير من الترك أيضا ثم شرقا

 ً وقبالتھا في البحر المحيط جزيرة الياقوت . وفي الشمال من ارض خرخير بالد كتمان من الترك. الجزء شرقا

وفي . في وسط جبل مستدير ال منفذ منه إليھا وال مسلك؛ والصعود إلى أعاله من خارجه صعب في الغاية

. يرة حيات قتالة وحصى من الياقوت كثيرة؛ فيحتال أھل تلك الناحية في استخراجه بما يلھمھم هللا إليهالجز

أمم ال  -فيما وراء خراسان والجبال كلھا مجاالت للترك - وأھل ھذه البالد في ھذا الجزء التاسع والعاشر

ل وطوائفھم كثيرة ال يحصيھم إال تحصى؛ وھم ظواعن رحالة أھل إبل وشاة وبقر وخيل للنتاج والركوب واألك

ويغزون الكفار منھم الدائنين بالمجوسية، فيبيعون  - نھر جيحون -خالقھم وفيھم مسلمون مما يلي بالد النھر

 .رقيقھم لمن يليھم ويخرجون إلى بالد خراسان والھند والعراق

  اإلقليم الرابع

عة من البحر المحيط مستطيلة من أوله جنوباً قط والجزء األول منه في غربيه يتصل بالثالث من جھة الشمال

إلى آخره شماالً وعليھا في الجنوب مدينة طنجة، ومن ھذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط إلى البحر 

الرومي في خليج متضايق بمقدار اثني عشر ميالً ما بين طريف والجزيرة الخضراء شماالً وقصر المجاز 

 ً إلى أن ينتھي إلى وسط الجزء الخامس من ھذا اإلقليم، وينفسح في ذھابه بتدريج وسبتة جنوباً؛ ويذھب مشرقا

ً من اإلقليم الثالث والخامس كما سنذكره . إلى أن يغمر األربعة أجزاء واكثر الخامس ويغمر عن جانبيه طرفا

ً " البحر الشامي"ويسمى ھذا البحر  مايرقة، ثم  وفيه جزائر كثيرة أعظمھا في جھة الغرب يابسة، ثم. أيضا
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أقريطش ثم قبرص كما نذكرھا كلھا في أجزائھا التي  منرقة، ثم سردانية ثم صقلية وھي أعظمھا، ثم بلونس، ثم

ويخرج من ھذا البحر الرومي عند آخر الجزء الثالث منه، وفي الجزء الثالث من اإلقليم الخامس، . وقعت فيھا

عند وسط الجزء من جوفيه، ويمر مغرباً إلى أن ينتھي في  خليج البنادقة، يذھب إلى ناحية الشمال، ثم ينعطف

ويخرج منه أيضاً في آخر الجزء الرابع شرقاً من اإلقليم الخامس خليج القسطنطنية، . الجزء الثاني من الخامس

ً في عرض رمية السھم إلى آخر اإلقليم ثم يفضي إلى الجزء الرابع من اإلقليم . يمر في الشمال متضايقا

وينعطف إلى بحر نيطش ذاھباً إلى الشرق في الجزء الخامس كله ويصف السادس من اإلقليم السادس السادس، 

وعندما يخرج ھذا البحر الرومي من البحر المحيط في خليج طنجة، وينفسح إلى . كما نذكر ذلك في أماكنه

طنجة على مجمع البحرين، اإلقليم الثالث يبقى في الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة من ھذا الجزء فيھا مدينة 

ثم يغمر ھذا البحر بقية ھذا الجزء شرقاً، ويخرج . وبعدھا مدينة سبتة على البحر الرومي ثم قطاون ثم باديس

وأكثر العمارة في ھذا الجزء في شماله وشمال الخليج منه، وھي كلھا بالد األندلس الغربية، ومنھا . إلى الثالث

ومي، أولھا طريف عند مجمع البحرين، وفي الشرق منھا على ساحل البحر ما بين البحر المحيط والبحر الر

ً . الرومي الجزيرة الخضراء ثم مالقة، ثم المنقب ثم المرية وعلى مقربة  وتحت ھذه من لدن البحر المحيط غربا

 منه شريش، ثم لبلة، وقبالتھا فيه جزيرة قادس، وفي الشرق عن شريش ولبلة أشبيلية، ثم استجة وقرطبة

ومديلة، ثم غرناطة وجيان وائدة، ثم وادياش وبسطة، وتحت ھذه شنتمرية وشلب على البحر المحيط غرباً، 

وتحت ھذه أشبونة على البحر . وفي الشرق عنھما بطليوس وماردة ويابرة، ثم غافق وبزجالة، ثم واحة رياح

. ر المذكور، ثم قنطرة السيفالمحيط غرباً، وعلى نھر باجة، وفي الشرق عنھا شنترين وموزية على النھ

ً مع آخر الجزء من  ويسامت أشبونة من جھة الشرق جبل الشارات، يبدأ من المغرب ھنالك، ويذھب مشرقا

وتحت ھذا الجبل طلبيرة في الشرق من فورنة، ثم طليطلة، . شماليه فينتھي إلى مدينة سالم فيما بعد النصف منه

. ول ھذا الجبل فيما بينه وبين أشبونة بلد قلمرية، وھذه غربي األندلسوعند أ. ثم وادي الحجارة ثم مدينة سالم

وأما شرقي األندلس فعلى ساحل البحر الرومي منھا بعد المرية قرطاجنة، ثم لفتة، ثم دانية، ثم بلنسية إلى 

. لسطرطوشة آخر الجزء في الشرق، وتحتھا شماالً ليورقة وشقورة تتاخمان بسطة وقلعة رياح من غرب األند

ثم تحت ھذه . ثم مرسية شرقاً، ثم شاطبة تحت بلنسية شماالً، ثم شقر ثم طرطوشة، ثم طركونة آخر الجزء

. شماالً أرض منجالة وريدة متاخمان لشقورة وطليطلة من الغرب، ثم أفراغة شرقاً تحت طرطوشة وشماالًعنھا

والجزء الثاني من ھذا .جزء شرقاً وشماالً ثم في الشرق عن مدينة سالم قلعة أيوب ثم سرقسطة ثم الردة آخر ال

والسالك . اإلقليم غمر الماء جميعه إال قطعة من غربيه في الشمال،فيھا بقعة جبل البرنات ومعناه جبل الثنايا

يخرج إليه من آخر الجزء األول من اإلقليم الخامس، يبدأ من الطرف المنتھي من البحر المحيط عند آخر ذلك 

ً وشرق ً عن الجزء الجزء جنوبا اً، ويمر في الجنوب بانحراف إلى الشرق فيخرج في ھذا اإلقليم الرابع منحرفا

األول منه إلى ھذا الجزء الثاني، فيقع فيه قطعة منه، تفضي ثناياھا إلى البر المتصل، وتسفى ارض غشكونية، 

وفي ھذا . ونة ثم أربونةوعلى ساحل البحر الرومي من ھذه القطعة مدينة برشل. وفيه مدينة خريدة وقرقشونة

ففي غربيه جزيرة سردانية، وفي . الجزء جزائر كثيرة، والكثير منھا غير مسكون لصغرھا البحر الذي غمر

شرقيه جزيرة صقلية متسعة األقطار يقال إن دورھا سبعمائة ميل، وبھا مدن كثيرة مشاھيرھا سرقوسة وبلرم 

والجزء .أفريقية، وفيما بينھما جزيرة أعدوش ومالطة وطرابغة ومازر ومسيني وھذه الجزيرة تقابل أرض

ً بالبحر إال ثالث قطع من ناحية الشمال الغربية منھا أرض قلورية؛  الثالث من ھذا اإلقليم مغمور أيضا

والجزء الرابع من ھذا اإلقليم مغمور أيضاً بالبحر كما .والوسطى من أرض أبكيردة؛ والشرقية من بالدا لبنادقة
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والمعمور منھا جزيرة بلونس في الناحية الغربية . كثيرة وأكثرھا غير مسكون كما في الثالث مر وجزائره

والجزء الخامس من ھذا .الشمالية، وجزيرة أقريطش مستطيلة من وسط الجزء إلى ما بين الجنوب والشرق منه

إلى آخر الجزء في الشمال، اإلقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة بين الجنوب والغرب،ينتھي الضلع الغربي منھا 

وينتھي الضلع الجنوبي منھا إلى نحو الثلثين من الجزء، ويبقى في الجانب الشرقي من الجزء قطعة نحو الثلث، 

ً مع البحر كما قلناه وفي النصف الجنوبي منھا أسافل الشام، ويمر في . يمر الشمالي منھا إلى الغرب منعطفا

ى آخر الشام في الشمال فينعطف من ھنالك ذاھبا إلى القطر الشرقي وسطھا جبل اللكام إلى أن ينتھي إل

ويجوز من عند منعطفه . الشمالي، ويسمى بعد انعطافه جبل السلسلة، ومن ھنالك يخرج إلى اإلقليم الخامس

ويقوم من عند منعطفه من جھة المغرب جبال متصلة بعضھا ببعض . قطعة من بالد الجزيرة إلى جھة الشرق

وبين ھذه الجبال ثنايا . نتھي إلى طرف خارج من البحر الرومي متأخر إلى آخر الجزء من الشمالإلى ان ي

. تسفى الدروب وھي التي تفضي إلى بالد األرمن وفي ھذا الجزء قطعة منھا بين ھذه الجبال وبين جبل السلسلة

رض فيھا بين البحر الرومي وآخر فأما الجھة الجنوبية التي قدمنا أن فيھا أسافل الشام، وان جبل اللكام معت

ساحل البحر منه بلد أنطرطوس في أول الجزء من الجنوب متاخمة لغزة الجزء من الجنوب إلى الشمال، فعلى 

وطرابلس على ساحله من اإلقليم الثالث، وفي شمال أنطرطوس جبلة ثم الالذقية ثم إسكندرونة ثم سلوقية 

لكام المعترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته فيصاقبه من بالد الشام من وأما جبل ال. وبعدھا شماالً بالد الروم

أعلى الجزء جنوباً من غربيه حصن الحواني وھو للحشيشة اإلسماعيلية؛ ويعرفون لھذا العھد بالفداوية، ويسمى 

. صوقبالة ھذا الحصن في شرق الجبل بلد سلمية في الشمال عن حم. وھو قبالة أنطرطوس" مصيات "الحصن 

ويقابلھا في شرق الجبل المعرة، وفي شرقھا المراغة، . وفي الشمال عن مصيات بين الجبل والبحر بلد أنطاكية

. ويحاذيھا من غرب الجبل قنسرين ثم عين زربة. وفي شمال أنطاكية المصيصة ثم أذنة ثم طرسوس آخر الشام

وأما الدروب فعن يمينھا ما بينھا وبين . شامويقابل عين زربة منبج آخر ال. وقبالة قنسرين في شرق الجبل حلب

وفي ساحل البحر منھا بلد أنطاكية . البحر الرومي بالد الروم التي ھي لھذا العھد للتركمان وسلطانھا ابن عثمان

وأما بالد األرمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيھا بلد مرعش وملطية والمعرة إلى آخر . والعاليا

ويخرج من الجزء الخامس في بالد األرمن نھر جيحان ونھر سيحان في شرقيه فيمر بھا . يالجزء الشمال

ً إلى الشمال ومغرباً  ً حتى يتجاوز الدروب، ثم يمر بطرسوس ثم بالمصيصة، ثم ينعطف ھابطا جيحان جنوبا

ة ومرعش ويمر نھر سيحان مؤا زيا لنھر جيحان فيحاذي المعر. حتى يصب في البحر الرومي جنوب سلوقية

ويتجاوز جبال الدروب إلى أرض الشام، ثم يمر بعين زربة ويحوز عن نھر جيحان ثم ينعطف إلى الشمال 

ً فيختلط بنھر جيحان عند المصيصة وأما بالد الجزيرة التي يحيط بھا منعطف جبل اللكام . ومن غربھا مغربا

وج والرھا ثم نصيبين ثم سميساط وآمد تحت إلى جبل السلسلة ففي جنوبھا بلد الرافضة والرقة، ثم حران ثم سر

وآخر الجزء من شماله وھو أيضاً آخر الجزء من شرقيه، ويمر في وسط ھذه القطعة نھر الفرات . جبل السلسلة

ونھر دجلة يخرجان من اإلقليم الخامس ويمران في بالد األرمن جنوباً إلى أن يتجاوزا جبل السلسلة؛ فيمر نھر 

اط وسروج وينحرف إلى الشرق فيمر بقرب الرافضة والرقة ويخرج إلى الجزء الفرات من غربي سميس

ً إلى الجزء ا لسادس. السادس ً إلى الشرق فيخرج قريبا وفي الجزء .ويمر دجلة في شرق آمد وينعطف قريبا

ق إلى السادس من ھذا اإلقليم من غربيه بالد الجزيرة، وفي الشرق منھا بالد العراق متصلة بھا تنتھي في الشر

ً إلى الغرب، . قرب آخر الجزء ً من جنوب الجزء منحرفا ويعترض من آخر العراق ھنالك جبل أصبھان ھابطا

ً إلى أن يخرج من الجزء السادس، ويتصل على  فإذا انتھى إلى وسط الجزء من آخره في الشمال يذھب مغربا
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تين غربية وشرقية، ففي الغربية من سمته بجبل السلسلة في الجزء الخامس، فينقطع ھذا الجزء السادس بقطع

أما الفرات فأول ما يخرج إلى السادس يمر . جنوبيھا مخرج الفرات من الخامس، وفي شماليھا مخرج دجلة منه

بقرقيسيا ويخرج من ھنالك جدول إلى الشمال ينساب في أرض الجزيرة ويغوص في نواحيھا، ويمر من 

يمر بقرب الخابور إلى غرب الرحبة؛ ويخرج منه جداول من قرقيسيا غير بعيد، ثم ينعطف إلى الجنوب ف

ً ويبقى صفين في غربيه ً وينقسم بشعوب فيمر بعضھا بالكوفة، وبعضھا . ھنالك، يمر جنوبا ثم ينعطف شرقا

ً في جنوب الجزء إلى اإلقليم الثالث، فيغوص ھنالك في شرق  بقصر ابن ھبيرة وبالجامعين، و تخرج جميعا

ويخرج الفرات مر الرحبة مشرقاً على سمته إلى ھيت من شمالھا يمر إلى الزاب واألنبار من . الحيرة والقادسية

وأما نھر دجلة فإذا دخل من الجزء الخامس إلى ھذا الجزء يمر مشرقاً . جنوبھما، يصب في دجلة عند بغداد

ر على شمالھا، ثم على سمته ومحاذيا لجبل السلسلة المتصل بجبل العراق على سمته يمر بجزيرة ابن عم

الحديثة فينعطف جنوباً وتبقى الحديثة في شرقه والزاب الكبير والصغير  بالموصل كذلك وتكريت، وينتھي إلى

كذلك، ويمر على سمت جنوباً وفي غرب القادسية إلى أن ينتھي إلى بغداد ويختلط بالفرات، ثم يمر جنوباً على 

ً وجداوله، ثم يجتمع ويصب غرب جرجرايا إلى أن يخرج من الجزء إلى اإلق ليم الثالث فتنتشر ھنالك شعوبا

. وفيما بين نھر الدجلة والفرات قبل مجمعھما ببغداد ھي بالد الجزيرة. ھنالك في بحر فارس عند عبادان

ويختلط بنھر دجلة بعد مفارقته ببغداد نھر آخر يأتي من الجھة الشرقية الشمالية منه وينتھي إلى بالد النھروان 

ويبقى ما بين ھذا النھر وبين . لة بغداد شرقاً ثم ينعطف جنوباً، ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى اإلقليم الثالثقبا

وأما القطعة الغربية من الجزء . جبل العراق واألعاجم بلد جلوالء، وفي شرقھا عند الجبل بلد حلوان وصيمرة

ً إلى آخر الجزء  وفي . ويسمى جبل شھرزور ويقسمھا بقطعتينفيعترضھا جبل يبدأ من جبل األعاجم مشرقا

الجنوب من ھذه القطعة الصغرى بلد خونجان في الغرب والشمال عن أصبھان، وتسمى ھذه القطعة بلد 

ً عند ملتقى الجبلين، والدينور شرقاًعند آخر  الھلوس، وفي وسطھا بلد نھاوند وفي شمالھا بلد شھرزور غربا

طرف من بالد أرمينية قاعدتھا المراغة، والذي يقابلھا من جبل العراق  وفي القطعة الصغرى الثانية. الجزء

وفي آخر ھذه القطعة من . يسمى باريا وھو مساكن لألكراد، والزاب الكبير والصغير الذي على دجلة من ورائه

ة من بحر وفي الزاوية الشرقية الشمالية من ھذا الجزء قطع. جھة الشرق بالد أذربيجان ومنھا تبريز والبندقان

وفي الجزء السابع من ھذا اإلقليم من غربه وجنوبه معظم بالد الھلوس، وفيھا ھمذان .نيطش وھو بحر الخزر

وقزوين وبقيتھا في اإلقليم الثالث وفيھا ھنالك أصبھان، ويحيط بھا من الجنوب جبل يخرج من غربھا ويمر 

لرابع ويتصل بجبل العراق في شرقيه الذي مر ذكره باإلقليم الثالث؛ ثم ينعطف من الجزء السادس إلى اإلقليم ا

ويھبط ھذا الجبل المحيط بأصبھان من اإلقليم الثالث إلى . ھنالك، وانه محيط ببالد الھلوس في القطعة الشرقية

جھة الشمال، ويخرج إلى ھذا الجزء السابع فيحيط ببالد الھلوس من شرقھا وتحته ھنالك قاشان ثم قم، وينعطف 

ً إلى الشمال، حتى في قرب ال ً ومنحرفا نصف من طريقه مغربا بعض الشيء؛ ثم يرجع مستديرا فيذھب مشرقا

يخرج إلى اإلقليم الخامس، ويشتمل على منعطفه واستدارته على بلد الري في شرقيه، ويبدأ من منعطفه جبل 

نب جبل الري المتصل آخر يمر غرباً إلى آخر الجزء، ومن جنوبه من ھنالك قزوين، ومن جانبه الشمالي وجا

معه ذاھباً إلى الشرق والشمال إلى وسط الجزء، ثم إلى اإلقليم الخامس بالد طبرستان فيما بين ھذه الجبال وبين 

ويدخل من اإلقليم الخامس في ھذا الجزء، في نحو النصف من غربه إلى شرقه، . قطعة من بحر طبرستان

ً وبانحراف قليل إلى  وعند انعطافه إلى الغرب. ويعترض عند جبل الري جبل متصل يمر على سمته مشرقا

ويبقى بين جبل الري وھذا الجبل من عند مبدأھما  بالد جرجان . الجنوب حتى يدخل في الجزء الثامن من غربه
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ووراء ھذا الجبل قطعة من ھذا الجزء فيھا بقية المفازة التي بين فارس . فيما بين الجبلين، ومنھا بسطام

وحافات ھذا الجبل من شرقيه إلى آخر . ي شرقي قاشان، وفي آخرھا عند الجبل بلد أستراباذوخراسان وھي ف

. ففي جنوب الجبل وشرق المفازة بلد نيسابور ثم مرو الشاھجان آخر الجزء. الجزء بالد نيسابور من خراسان

 ً وفي . جبلوكل ھذه تحت ال. وفي شماله وشرقي جرجان بلد مھرجان وخازرون وطوس آخر الجزء شرقا

وفي الجزء الثامن من .الشمال عنھا بالد نسا؛ ويحيط بھا عند زاوية الجزئين الشمالي والشرقي مفاوز معطلة

ً من الجنوب إلى الشمال في عدوته الغربية رمم وآمل من بالد . ھذا اإلقليم وفي غربيه نھر جيحون ذاھبا

زاوية الغربية الجنوبية منه جبل أستراباذ ويحيط بال. خراسان، والظاھرية والجرجانية من بالد خوارزم

قبله، ويخرج في ھذا الجزء من غربيه ويحيط بھذه الزاوية، وفيھا بقية بالد ھراة،  المعترض في الجزء السابع

وفي شرقي نھر . ويمر الجبل في اإلقليم الثالث بين ھراة والجوزجان حتى يتصل بجبل البتم كما ذكرناه ھنالك

ء وفي الجنوب منه بالد بخارى ثم بالد الصغد وقاعدتھا سمرقند ثم بالد أسروشنة ومنھا جيحون من ھذا الجز

 ً ثم في الشمال عن إيالق أرض . وفي الشمال عن سمرقند وأشروسنة أرض إيالق. خجندة آخر الجزء شرقا

ة، ويخرج الشاش إلى آخر الجزء شرقاً، ويأخذ قطعة من الجزء التاسع في جنوب لك القطعة بقية أرض فرغان

من تلك القطعة التي في الجزء التاسع نھر الشاش يمر معترضاً في الجزء الثامن إلى أن ينصب في نھر جيحون 

ويختلط معه في أرض إيالق نھر يأتي من . عند مخرجه من ھذا الجزء الثامن في شماله إلى اإلقليم الخامس

. تلط معه قبل مخرجه من الجزء التاسع نھر فرغانةالجزء التاسع من اإلقليم الثالث من تخوم بالد التبت؛ ويخ

ً إلى الجنوب حتى  ً ومنحرفا وعلى سمت نھر الشاش جبل جبراغون، يبدأ من اإلقليم الخامس وينعطف شرقا

يخرج إلى الجزء التاسع محيطاً بأرض الشاش، ثم ينعطف في الجزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة ھناك إلى 

وبينه . وبين نھر الشاش وطرف ھذا الجبل في وسط ھذا الجزء بالد فاراب. الثالث جنوبه فيدخل في اإلقليم

وفي زاوية ھذا الجزء  الشمال والشرق أرض خجندة وفيھا بلد . وبين أرض بخارى وخوارزم مفاوز معطلة

ي وفي الجزء التاسع من ھذا اإلقليم في غربيه بعد أرض فرغانة والشاش أرض إلى لجنة ف.إسبيجاب وطراز

ويتصل في الجزء العاشر كله إلى . وفي شرق الجزء كله أرض الكيماكية. الجنوب وأرض الخليجية في الشمال

وھذه األمم كلھا . جبل قوقياً آخر الجزء شرقاً وعلى قطعة من البحر المحيط ھنالك، وھو جبل يأجوج ومأجوج

 .من شعوب الترك، انتھى

  اإلقليم الخامس

وشرقه ألن البحر المحيط بھذه الجھة الغربية دخل في  مور بالماء إال قليالً من جنوبهالجزء األول منه أكثره مغ

فأما المنكشف من جنوبه فقطعة على شكل مثلث . اإلقليم الخامس والسادس والسابع عن الدائرة المحيطة باإلقليم

ن محيطان بزاوية المثلث ويحيط بھا البحر من جھتين كأنھما ضلعا. متصلة من ھنالك باألندلس وعليھا بقيتھا

ً عنھا،  ففيھا من بقية غرب األندلس سعيور على البحر عند أول الجزء من الجنوب والغرب، وسلمنكة شرقا

. وفي الشرق عن سلمنكة آيلة آخر الجنوب، وأرض قشتالة شرقاً عنھا، وفيھا مدينة شقونية. وفي جوفھا سمورة

وفيھا على البحر . الشمال أرض جليقية إلى زاوية القطعةوفي شمالھا أرض ليون وبرغشت، ثم وراءھا في 

وفيھا من شرق بالد األندلس مدينة شطلية عند آخر . المحيط في آخر الضلع الغربي بلد شنتياقو، ومعناه يعقوب

وفي غرب . وفي شمالھا وشرقھا وشقة وبنبلونة على شمتھا شرقاً وشماالً . الجزء في الجنوب وشرقاً عن قشتالة

ويعترض وسط ھذه القطعة جبل عظيم محاذ للبحر وللضلع . نة قشتالة ثم ناجزة فيما بينھا وبين برغشتبنبلو
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الشمالي الشرقي منه وعلى ترب، ويتصل به وبطرف البحر عند بنبلونة في جھة الشرق الذي ذكرنا من قبل أن 

األندلس من جھة الشرق وثناياه يتصل في الجنوب بالبحر الرومي في اإلقليم الرابع، ويصير حجراً على بالد 

فمنھا من اإلقليم الرابع برشلونة وأربونة على ساحل البحر . لھا أبواب تفضي إلى بالد غشكونية من أمم الفرنج

وأما . ومنھا من اإلقليم الخامس طلوشة شماالً عن خريدة. الرومي، وخريدة وقرقشونة وراءھما في الشمال

ً المنكشف في ھذا الجزء من جھة ال . شرق فقطعة على شكل مثلث مستطيل زاويته الحادة وراء البرنات شرقا

وفي آخر ھذه القطعة في . وفيھا على البحر المحيط على رأس القطعة التي يتصل بھا جبل البرنات بلد نيونة

 وفي الجزء الثاني في الناحية. الناحية الشرقية الشمالية من الجزء أرض بنطو من الفرنج إلى آخر الجزء

وفي شرق بالد غشكونية في . منه أرض غشكونية، وفي شمالھا أرض بنطو وبرغشت، وقد ذكرناھما الغربية

شمالھا قطعة ارض من البحر الرومي دخلت في ھذا الجزء كالضرس مائلًة إلى الشرق قليالً، وصارت بالد 

د جنوة وعلى سمتھا في وعلى رأس ھذا؛ القطعة شماالً بال. غشكونية في غربھا داخلة في جون من البحر

وفي الشرق عن طرف جنوة الخارج من البحر . وفي شماله وعلى سمته أرض برغونة. الشمال جبل نيت جون

الرومي طرف اخر خارج منه يبقى بينھما جون داخل من البر في البحر في غربيه نيس وفي شرقيه مدينة 

وفيھا من المباني الضخمة والھياكل الھائلة . ظمرومة العظمى كرسي ملك اإلفرنجة ومسكن البابا بطركھم األع

ومن عجائبھا النھر الجاري في وسطھا من المشرق إلى المغرب . والكنائس العادية ما ھو معروف األخبار

وفي الشمال عن . مفروشا قاعه ببالط النحاس، وفيھا كنيسة بطرس وبولس من الحواريين وھما مدفونان بھا

وعلى ھذا الطرف من البحر الذي في جنوبه رومة بالد نابل في . إلى آخر الجزءبالد رومة بالد أقرنصيصة 

وفي شمالھا طرف من خليج البنادقة دخل في ھذا . الجانب الشرقي منه متصلة ببلد قلورية من بالد الفرنج

كثير من بالد  الجزء من الجزء الثالث مغرباً ومحاذياً للشمال من ھذا الجزء، وانتھى إلى نحو الثلث منه، وعليه

وفي شماله بالد أنكالية في اإلقليم . البنادقة دخل في ھذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر المحيط

وفي الجزء الثالث من ھذا اإلقليم في غربيه بالد قلورية بين خليج البنادقة والبحر الرومي يحيط بھا من .السادس

البحر الرومي في جون بين طرفين خرجا من البحر على سمت شرقيه يوصل من برھا في اإلقليم الرابع في 

وفي شرقي بالد قلورية بالد أنكيردة في جون بين خليج البنادقة والبحر الرومي، ويدخل . الشمال إلى ھذا الجزء

خليج البنادقة من  ويحيط به في شرقيه. طرف من ھذا الجزء في الجون في اإلقليم الرابع وفي البحر الرومي

ويخرج على سمته . الرومي ذاھباً إلى سمت الشمال، ثم ينعطف إلى الغرب محاذياً آلخر الجزء الشمالي البحر

من اإلقليم الرابع جبل عظيم يؤازيه ويذھب معه في الشمال، ثم يغرب معه في اإلقليم السادس إلى أن ينتھي 

على ھذا الخليج وبينه وبين ھذا الجبل ما و. قبالة خليج في شماليه في بالد أنكالية من أمم اللمانيين كما نذكر

داما ذاھبين إلى الشمال بالد البنادقة، فإذا ذھبا إلى المغرب فبينھما بالد حروايا ثم بالد األلمانيين عند طرف 

وفي الجزء الرابع من ھذا اإلقليم قطعة من البحر الرومي خرجت إليه من اإلقليم الرابع مضرسة كفھا .الخليج

ويخرج منھا إلى الشمال وبين كل ضرسين منھا طرف من البحر في الجون بينھما، وفي آخر . ربقطع من البح

ً قطع من البحر ويخرج منھا إلى الشمال خليج القسطنطينية، يخرج من ھذا الطرف الجنوبي . الجزء شرقا

 ً إلى بحر ويذھب على سمت الشمال إلى أن يدخل في اإلقليم السادس، وينعطف من ھنالك عن قرب مشرقا

وبلد القسطنطينية في . نيطش في الجزء الخامس وبعض الرابع قبله، والسادس بعده من اإلقليم السادس كما نذكر

وھي المدينة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة وبھا من آثار . شرقي ھذا الخليج عند آخر الجزء من الشمال

ما بين البحر الرومي وخليج القسطنطينية من ھذا  والقطعة التي. البناء والضخامة ما كثرت عنه األحاديث
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وفي شرقي ھذا الخليج إلى آخر الجزء . الجزء، وفيھا بالد مقدونية التي كانت لليونانيين ومنھا ابتداء ملكھم

قطعة من أرض باطوس، وأظنھا لھذا العھد مجاالت للتركمان، وبھا ملك ابن عثمان وقاعدته بھا بورصة؛ 

وفي الجزء الخامس من ھذا اإلقليم من .روم وغلبھم عليھا األمم إلى أن صارت للتركمانوكانت من قبلھم لل

غربيه وجنوبه أرض باطوس، وفي الشمال عنھا إلى آخر الجزء بالد عمورية، وفي شرقي عمورية نھر قباقب 

الجزء  الذي يمد الفرات؛ يخرج من جبل ھنالك ويذھب في الجنوب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من ھذا

وھنالك في غربيه آخر الجزء في مبدأ نھر سيحان ثم نھر جيحان غربيه . الثاني إلى ممره في اإلقليم الرابع

وفي شرقه ھنالك مبدأ نھر الدجلة الذاھب على سمته، وفي موازاته حتى . الذاھبين على سمته وقد مر ذكرھما

ن ھذا الجزء وراء الجبل الذي يبدأ منه نھر دجلة وفي الزاوية التي بين الجنوب والشرق م. يخالطه عند بغداد

إحداھما غربية جنوبية وفيھا أرض باطوس : ونھر قباقب الذي ذكرناه يقسم ھذا الجزء بقطعتين. بلد ميافارقين

كما قلناه وأسافلھا إلى آخر الجزء شماالً، ووراء الجبل الذي يبدأ منه نھر قباقب أرض عمورية كما قلناه؛ 

نية شرقية شمالية على الثلث في الجنوب منھا مبدأ الدجلة والفرات، وفي الشمال بالد البيلقان والقطعة الثا

وفي . متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب، وھي عريضة، وفي آخرھا عند مبدإ الفرات بلد خرشنة

السادس من ھذا اإلقليم وفي الجزء .الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من بحر نيطش الذي يمده خليج القسطنطينية

وفيھا بلد أردن في . في جنوبه وغربه بالد أرمينية متصلة إلى ان يتجاوز وسط الجزء إلى جانب الشرق

وفي شرق أردن مدينة خالط ثم بردعة، وفي جنوبھا بانحرافي إلى . الجنوب والغرب وفي شمالھا تفليس ودبيل

وفيھا ھنالك بلد المراغة في شرقي . ية إلى اإلقليم الرابعومن ھنالك مخرج بالد أرمين. الشرق مدينة أرمينية

ويتاخم بالد أرمينية في ھذا الجزء وفي . جبل األكراد المسمى بأرمى، وقد مر ذكره في الجزء السادس منه

اإلقليم الرابع قبله من جھة الشرق فيھا بالد أذربيجان، وآخرھا في ھذا الجزء شرقا بالد أردبيل على قطعة من 

وعليه من شماله في الجزء . طبرستان دخلت في الناحية الشرقية من الجزء السابع، ويسمى بحر طبرستان بحر

ويبدأ من عند آخر ھذه القطعة البحرية في الشمال جبال يتصل بعضھا . قطعة من بالد الخزر وھم التركمان

ويخرج إلى اإلقليم الرابع . ينببعض على سمت الغرب إلى الجزء الخامس، فتمر منعطفة ومحيطة ببلد ميافارق

وبين ھذه الجبال . عند آمد، ويتصل بجبل السلسلة في أسافل الشام، ومن ھنالك يتصل بجبل اللكام كما مر

ففي جنوبيھا بالد األبواب متصلة في الشرق إلى . الشمالية في ھذا الجزء ثنايا كاألبواب تفضي من الجانبين

الغرب من ناحية جنوبيھا ببلد  وتتصل بالد األبواب في. مدينة باب األبواببحر طبرستان، وعليه من ھذه البالد 

وفي شمال ھذه . وبينھما في الشرق وبين بالد أذربيجان الجنوبية بالد الزاب متصلة إلى بحر طبرستان. أرمينية

اوية الجزء كله وفي ز. الجبال قطعة من ھذا الجزء في غربھا مملكة السرير في الزاوية الغربية الشمالية منھا

قطعة أيضا من بحر نيطش الذي يمده خليج القسطنطينية، وقد مر ذكره ويحص بھذه القطعة من بحر نيطش 

بالد السرير وعليھا منھا بلد أطرابزيدة وتتصل بالد السرير بين جبل األبواب والجھة الشمالية من الجزء إلى 

ً إلى جبل حاجز بينھا وبين أرض الخزر ووراء ھذا الجبل الحاجز . وعند آخرھا مدينة صول .أن ينتھي شرقا

قالعة أرض الخزر تنتھي إلى الزاوية الشرقية الشمالية من ھذا الجزء من بحر طبرستان وآ خر الجزء 

والجزء السابع من ھذا اإلقليم غربية كله مغمور ببحر طبرستان، وخرج من جنوبه في اإلقليم الرابع .شماالً 

وفي غربي تلك القطعة متصلة بھا . لك أن عليھا بالد طبرستان، وجبال الديلم قزوينالقطعة التي ذكرنا ھنا

ويتصل بھا من شمالھا القطعة التي في الجزء السادس من . القطعة التي في الجزء السادس من االقليم الرابع

ً وينكشف من ھذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالية الغربية يصب فيھا نھر أثل  ويبقى . البحر فيشرقيه أيضا
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من ھذا الجزء في ناحية الشرق قطعة منكشفة من البحر ھي مجاالت ال من أمم الترك يحيط بھا جبل من جھة 

الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الشمال إلى أن يالقي بحر  الجنوب داخل في الجزء الثامن، ويذھب

ادس، ثم ينعطف مع طرفه ويفارقه ويسمى ھنالك جبل طبرستان فيحتف به  ذاھباً معه إلى بقيته في اإلقليم الس

ً إلى الجزء السادس من اإلقليم  ً إلى الجزء السادس من اإلقليم السادس، ثم يرجع جنوبا سياه، ويذھب مغربا

أرض السريروأرض الخزروا  تصلت بأرض  وھذا الطرف منه ھو الذي اعترض في ھذا الجزء بين. الخامس

لسابع حافا ت  ھذا الجبل المسمى جبل سياه كما سيأتي والجزء الثامن من ھذا الخزر في الجزء السادس وا

اإلقليم الخامس كله مجاالت للغز من أمم الترك؛ وفي الجھة الجنوبية الغربية منه بحيرة خوارزم التي يصب 

ة الشمالية وفي الجھ. فيھا نھر جيحون؛ دورھا ثالثمائة ميل، ويصب فيھا أنھار كثيرة من أرض ھذه المجاالت

وفي الناحية الشمالية من ھذا الجزء جبل . الشرقية منه بحيرة عرعون؛ دورھا أربعمائة ميل؛ وماؤھا حلو

وفي الجنوب عن بحيرة عرعون جبل . مرغار، ومعناه جبل الثلج ألنه ال يذوب فيه، وھو متصل بآخر الجزء

ً يسمى عرعون وبه سميت البحيرة وينجلب منه ومن جبل مرغار شمالي  .من الحجر الصلد ال ينبت شيئا

وفي الجزء التاسع من ھذا اإلقليم بالد أركس من أمم .البحيرة أنھار ال تنحصر عدتھا فتصب فيھا من الجانبين

ويحف به من جھة الشرق آخر الجزء جبل قوقيا المحيط . الترك في غرب بالد الغز وشرق بالد الكيماكية

جنوب إلى الشمال حتى ينعطف أول دخوله من الجزء العاشر، وقد كان بيأجوج ومأجوج، يعترض ھنالك من ال

دخل إليه من آخر الجزء العاشر من اإلقليم الرابع قبله واحتف ھنالك بالبحر المحيط إلى آخر الجزء في الشمال، 

ً في الجزء العاشر من اإلقليم الرابع إلى ما دون نصفه، وأحاط من أوله إلى ھنا ببال د ثم انعطف مغربا

الكيماكية، ثم خرج إلى الجزء العاشر من اإلقليم الخامس؛ فذھب فيه مغرباً إلى آخره، وبقيت في جنوبيه من ھذا 

الجزء قطعة مستطيلة إلى الغرب قبل آخر بالد الكيماكية، ثم خرج إلى الجزء التاسع في شرقيه وفي األعلى 

ً إلى الشمال وذھب على سمته إلى الجزء  وفيه السد ھنالك كما . التاسع من اإلقليم السادسمنه وانعطف قريبا

وبقيت منه القطعة التي أحاط بھا جبل قوقيا عند الزاوية الشرقية الشمالية من ھذا الجزء مستطيلًة إلى . نذكره

وفي الجزء العاشر من ھذا اإلقليم أرض يأجوج ومأجوج متصلًة فيه .الجنوب، وھي من بالد يأجوج ومأجوج

ً في شرقيه من جنوبه إلى شماله، وإال القطعة التي يفصلھا إلى كله إال قطعة م ن البحر المحيط غمرت طرفا

وهللا سبحانه وتعالى . الجنوب والغرب جبل قوقيا حين مر فيه، وما سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج جھة

 .أعلم

  اإلقليم السادس

ً مع النا ذھب مع الناحية الشرقية  حية الشمالية، ثمفالجزء األول منه غمر البحر اكثر من نصفه واستدار شرقا

ً من الناحية الجنوبية، فانكشفت قطعة من ھذه األرض في ھذا الجزء داخلة بين  إلى الجنوب وانتھى قريبا

الطرفين، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر المحيط كالجون فيه، وينفسح طوالً وعرضاً، وھي كلھا 

ين الطرفين، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من ھذا الجزء بالد صاقس متصلًة وفي بابھا ب. أرض بريطانية

والجزء الثاني من ھذا اإلقليم دخل البحر .ببالد بنطو التي مر ذكرھا في الجزء األول والثاني من اإلقليم الخامس

يطانية في المحيط من غربه وشماله، فمن غربه قطعة مستطيلة اكبر من نصفه الشمالي من شرقأ أرض بر

الجزء األول، واتصلت بھا القطعة  أخرى في الشمال من غربه إلى شرقه، وانفسحت في النصف الغربي منه 

بعض الشيء وفيه ھنالك قطعة من جزيرة إنكلترة، وھي جزيرة عظيمة متسعة مشتملة على مدن وبھا ملك 
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النصف الغربي من ھذا الجزء بالد وفي جنوب ھذه القطعة وجزيرتھا في . ضخم وبقيتھا في اإلقليم السابع

ً من ھذا الجزء، وبالد برغونية شرقاً عنھا،  أرمندية، وبالد أفالدش متصفين بھا، ثم بالد إفرنسية جنوباً وغربا

فجنوبه بالد أنكالية ثم بالد برغونية شماالً . وكلھا ألمم اإلفرنجة، وبالد اللمانيين في النصف الشرقي من الجزء

وعلى قطعة البحر المحيط في الزاوية الشمالية الشرقيةأ رض أفريرة وكلھا ألمم . شطونيةثم أرض لھويكة و

. وفي الجزء الثالث من ھذا اإلقليم في الناحية الغربية بالد مراتية في الجنوب وبالد شطونية في الشمال.اللمانيين

ترض بينھما جبل بلواط داخالً  من وفي الناحية الشرقية بالد أنكوية في الجنوب وبالد بلونية في الشمال، يع

ً بانحرافي إلى الشمال، أن يقف في بالد شطونية آخر النصف الغربي وفي الجزء .الجزء الرابع ويمر مغربا

ويفصل بينھما جبل بلواط من أول . الروسية وتحتھا في الشمال بالد. الرابع في ناحية الجنوب أرض جثولية

ً إلى ان يقف في النصف ا وفي الزاوية الجنوبية . وفي شرق أرض جثولية بالد جرمانية. لشرقيالجزء غربا

الشرقية ارض القسطنطينية، ومدينتھا عند آخر الخليج الخارج من البحر الرومي، وعند مدفعه في بحر نيطش؛ 

 فيقع قطيعة من بحر نيطش في أعالي الناحية الشرقية من ھذا الجزء، ويمدھا الخليج وبينھما في الزاوية بلد

وفي الجزء الخامس من اإلقليم السادس، ثم في الناحية الجنوبية عند بحر نيطش يتصل من الخليج في .مسيناه

ً فيمر في ھذا الجزء كله، وفي بعض السادس على طول ألف  آخر الجزء الرابع، ويخرج على سمته مشرقا

لناحية الجنوبية من ھذا الجزء في ويبقى وراء ھذا البحر في ا. وثالثمائة ميل من مبدإه  في عرض ستمائة ميل

غربھا إلى شرقھا بر مستطيل في غربه ھرقلية على ساحل بحر نيطش متصلة بأرض البيلقان من اإلقليم 

وفي شمال بحر نيطش في ھذا الجزء غرباً . وفي شرقه بالد الالنية وقاعدتھا سوتلي على بحر نيطش. الخامس

وبالد الروسية محيطة ببالد ترخان من شرقھا . ى ساحل ھذا البحرأرض ترخان وشرقاً بالد الروسية وكلھا عل

وفي .في ھذا الجزء من شمالھا في الجزء الخامس من اإلقليم السابع ومن غربھا في الجزء الرابع من ھذا اإلقليم

االً الجزء السادس في غربيه بقية بحر نيطش، وينحرف قليال إلى الشمال،ويبقى بينه ھنالك وبين آخر الجزء شم

ً إلى الشمال بما انحرف ھو كذلك بقية بالد الالنية التي كانت آخر جنوبه في  بالد قمانية، وفي جنوبه منفسحا

وفي شرقھا أرض برطاس، وفي . وفي الناحية الشرقية من ھذا الجزء متصل أرض الخزر. الجزء الخامس

ية أرض بلجر يجوزھا ھناك قطعة من جبل وفي الزاوية الشرقية الجنوب. الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار

ً فيجوز في ھذه القطعة،  سيا كوه المنعطف مع بحر الخزر في الجزء السابع بعده، ويذھب بعد مفارقته مغربا

ويدخل إلى الجزء السادس من اإلقليم الخامس، فيتصل ھنالك بجبل األبواب وعليه من ھنالك ناحية بالد 

. بحر طبرستان اإلقليم في الناحية الجنوبية ما جازة جبل سياه بعد مفارقتهوفي الجزء السابع من ھذا .الخزر

 ً وفي شرقھا القطعة من بحر طبرستان التي يجوزھا ھذا . وھو قطعة من أرض الخزر إلى آخر الجزء غربا

ة من ووراء جبل سياه في الناحية الغربية الشمالية أرض برطاس وفى الناحية الشرقي. الجبل من شرقھا وشمالھا

وفى الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلھا أرض الجولخ من . الجزء أرض شحرب ويخناك وھم أمم الترك 

ً واألرض المنتنة وشرق األرض التي يقال  إن يأجوج ومأجوج خرباھا قبل : الترك في الناحية الشمالية غربا

ار العالم وممره في بالد الترك ومصبه في بحر بناء السد وفى ھذه األرض المنتنة مبدأ نھر األثل من أعظم أنھ

طبرستان في اإلقليم الخامس في الجزء السابع منه وھو كثير االنعطاف يخرج من جبل في األرض المنتنة من 

ثالثة ينابيع تجتمع في نھر واحد ويمر على سمت الغرب إلى آخر السابع من ھذا اإلقليم ، فينعطف شماالً إلى 

إلقليم السابع فيمر في طرفه بين الجنوب والغرب فيخرج في الجزء السادس من السابع الجزء السابع من ا

ويذھب مغرباً غير بعيد ، ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب ويرجع إلى الجزء السادس من اإلقليم السادس ، ويخرج 
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ً ويصب في بحر نيطش في ذلك الجزء ، ويمر ھو في قطعة بين الشمال  والشرق في منه جدول يذھب مغربا

بالد بلغار فيخرج في الجزء السابع من اإلقليم السادس ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوب وينفذ في جبل سياه ويمر 

في بالد الخزر ويخرج إلى اإلقليم الخامس في الجزء السابع منه فيصب ھنالك في بحر طبرستان في القطعة 

وفى الجزء التاسع من ھذا اإلقليم في الجانب الغربى منه التي انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوبية  

بالد خفشاخ من الترك وھم قفجاق وبالد الشركس  منھم أيضا وفى الشرق منه بالد يأجوج يفصل بينھما جبل 

قوقيا المحيط وقد مر ذكره ، يبدأ من البحر المحيط في شرق اإلقليم الرابع ويذھب معه إلى آخر اإلقليم في 

فارقه مغرباً وبانحراف إلى الشمال حتى يدخل في الجزء التاسع من اإلقليم الخامس فيرجع إلى سمته الشمال وي

 األول حتى يدخل في ھذا الجزء التاسع من اإلقليم من جنوبه إلى شماله بانحراف إلى المغرب وفى وسطه ھھنا

زء التاسع منه فيمر فيه إلى الجنوب إلى السد الذي بناه اإلسكندر ثم يخرج على سمته إلى اإلقليم السابع وفى الج

ً إلى اإلقليم السابع إلى الجزء الخامس منه  أن يلقى البحر المحيط في شماله ثم ينعطف معه من ھنالك مغربا

وفى وسط ھذا الجزء التاسع ھو السد الذي بناه اإلسكندر . فيتصل ھنالك بقطعة من البحر المحيط في غربيه 

خبره في القرآن وقد ذكر عبد هللا بن خرداذبه في كتابه في الجغرافيا أن الواثق رأى  كما قلناه ، والصحيح من

في منامه كان السد انفتح فانتبه نزعا وبعث سالما الترجمان فوقف عليه وجاء بخبره ووصفه في حكاية طويلة 

آخره على قطعة من  ليست من مقاصد كتابنا  وفى الجزء العاشر من ھذا اإلقليم بالد مأجوج متصلة فيه إلى

 .ھنالك من البحر المحيط أحاطت به من شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشىء في الشرق 

  اإلقليم السابع 

والبحر المحيط قد غمر عامته من جھة الشمال إلى وسط الجزء الخامس حيث يتصل بجبل قوقيا المحيط 

ان بالماء إال ما انكشف من جزيرةأ نكلتر التي معظمھا في فالجزء األول والثاني مغمور.بيأجوج ومأجوج 

الثانى وفى األول منھا طرف انعطف بانحراف إلى الشمال وبقيتھا مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء 

. الثانى من اإلقليم السادس وھى مذكورة ھناك والمجاز منھا إلى البر في ھذه القطعة سعة اثنى عشر ميالً 

والجزء الثالث من .ھذه الجزيرة في شمال الجزء الثاني جزيرة رسالندة مستطيلة من الغرب إلى الشرق ووراء 

ھذا اإلقليم مغمور أكثره بالبحر إال قطعة مستطيلة في جنوبه وتتسع في شرقھا وفيھا ھنالك متصل أرض فلونية 

طعة من البحر التي تغمر ھذا الجزء ثم في التي مر ذكرھا في الثالث من اإلقليم السادس وأنھا في شماله وفى الق

الجانب الغربى منھا مستديرة فسيحة وتتصل بالبر من باب في جنوبھا يفضى إلى بالد فلونية وفى شمالھا 

والجزء الرابع من ھذا اإلقليم شماله كله مغمور .جزيرة برقاعية مستطيلة مع الشمال من المغرب إلى المشرق 

إلى المشرق وجنوبه منكشف وفى غربه أرض قيمازك من الترك وفى شرقھا بالد المحيط من المغرب  بالبحر

ً وھى دائمة الثلوج وعمرانھا قليل ويتصل ببالد الروسية في  طست ثم أرض رسالن إلى آخر الجزء شرقا

نه بالد وفى الجزء الخامس من ھذا اإلقليم في الناحية الغربية م.اإلقليم السادس وفى الجزء الرابع والخامس منه 

وفي .كما ذكرناه من قبل . الروسية وينتھى في الشمال إلى قطعة من البحر المحيط التي يتصل بھا جبل قوقيا 

الناحية الشرقية منه متصل أرض القمانية التي على قطعة بحر نيطش من الجزء السادس من اإلقليم السادس، 

. يھا أنھار كثيرة من الجبال عن الجنوب والشمالوينتھي إلى بحيرة طرمى من ھذا الجزء، وھي عذبة تنجلب إل

وفي الجزء السادس من الناحية .وفي شمال الناحية الشرقية من ھذا الجزء أرض التتارية من التركمان إلى آخره

الغربية الجنوبية متصل بالد القمانية، وفي وسط الناحية بحيرة عثور عذبة تنجلب إليھا األنھار من الجبال في 
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. وفي شرق بالد القمانية بالد الروسية. لشرقية، وھي جامدة دائما لشدة البرد إال قليال في زمن الصيفالنواحي ا

التي كان مبدؤھا في اإلقليم السادس في الناحية الشرقية الشمالية من الجزء الخامس منه، وفي الزاوية، الجنوبية 

وفي الناحية الشرقية الشمالية من . إلقليم السادسالشرقية من ھذا الجزء بقية أرض بلغار التي كان مبدؤھا في ا

الجزء السادس منه، وفي وسط ھذه القطعة من أرض بلغار منعطف نھر أثل، القطعة األولى إلى الجنوب كما 

وفي الجزء السابع من ھذا .وفي آخر ھذا الجزء السادس من شماله جبل قوقيا متصال من غربه إلى شرقه. مر

وكان مبدؤھا من الناحية الشمالية الشرقية من الجزء السادس .أرض يخناك من أمم الترك اإلقليم في غربه بقية

وفي الناحية الشرقية . ويخرج إلى اإلقليم السادس من فوقه. قبله، وفي الناحية الجنوبية الغربية من ھذا الجزء

 ً جھة الشمال جبل قوقيا  وفي آخر الجزء من. بقية أرض سحرب ثم بقية األرض المنتنة إلى آخر الجزء شرقا

وفي الجزء الثامن من ھذا اإلقليم في الجنوبية الغربية منه متصل األرض .المحيط متصال من غربه إلى شرقه

خرق عظيم في األرض بعيد المھوى فسيح األقطار : وفي شرقھا أرض المحفورة، وھي من العجائب. المنتنة

وربما رئي . ن في النھار والنيران في الليل تضيء وتخفىممتنع الوصول إلى قعره يستدل على عمرانه بالدخا

وفي . وفي الناحية الشرقية من ھذا الجزء البالد الخراب المتاخمة للسد. فيھا نھر يشقھا من الجنوب إلى الشمال

آخر الشمال منه جبل قوقيا متصال من الشرق إلى الغرب وفي الجزء التاسع من ھذا اإلقليم في الجانب الغربي 

ه بالد خفشاخ وھم قفجق يجوزھا جبل قوقيا حين ينعطف من شماله عند البحر المحيط ويذھب في وسطه إلى من

ً فيه وفي وسطه . الجنوب بانحراف إلى الشرق، فيخرج في الجزء التاسع من اإلقليم السادس ويمر معترضا

يأجوج وراء جبل قوقيا على  وفي الناحية الشرقية من ھذا الجزء أرض. ھنالك سد يأجوج ومأجوج وقد ذكرناه

ھذا آخر الكالم .والجزء العاشر غمر البحر جميعه.البحر قليلة العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه وشماله

وفي خلق السموات واألرض واختالف الليل والنھار آليات {. على الجغرافيا وأقاليمھا السبعة

 ]…اآلية……سورة.[}للعالمين

 

  في ألوان البشر والكثير من أحوالھم وتأثير الھواء دل من األقاليم والمنحرففي المعت: المقدمة الثالثة

قد بينا أن المعمور في ھذا المنكشف من األرض إنما ھو وسطه إلفراط الحر في الجنوب منه والبرد في 

كليھما ولما كان الجانبان من الشمال والجنوب متضادين في الحر والبرد، وجب أن تتدرج الكيفية من . الشمال

فاإلقليم الرابع أعدل العمران والذي حافاته من الثالث والخامس اقرب إلى االعتدال، . إلى الوسط فيكون معتدالً 

واألول والسابع أبعد بكثير؛ فلھذا كانت العلوم والصنائع . والذي يليھما من الثاني والسادس بعيدان من االعتدال

الحيوانات، وجمع ما يتكون في ھذه األقاليم الثالثة المتوسطة والمباني والمالبس واألقوات والفواكه بل و

ً وادياناً، حتى النبؤا ت فإنما توجد في . مخصوصة باالعتدال ً وأخالقا ً وألوانا وسكانھا من البشر أعدل أجساما

ما يختص بھم وذلك أن األنبياء والرسل إن. ولم نقف على خبر بعثة في األقاليم الجنوبية وال الشمالية. األكثر فيھا

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاسِ {: قال تعالى. أكمل النوع في خلقه  وأخالقھم وذلك ليتم القبول ] 112: آل عمران[} ُكْنُتْم َخْيَر أُمَّ

وأھل ھذه األقاليم أكمل لوجود االعتدال لھم؛ فتجدھم على غاية من التوسط في . لما يأتيھم به األنبياء من عند هللا

م وأقواتھم وصنائعھم، يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة، المنمقة بالصناعة؛ ويتناغون في مساكنھم ومالبسھ

الطبيعية من الذھب والفضة  وتوجد لديھم المعادن. استجادة اآلالت والمواعين؛ ويذھبون في ذلك إلى الغاية

ويبعدون عن االنحراف . ويتصرفون في معامالتھم بالنقدين العزيزين. والنحاس والرصاص والقصدير والحديد
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وھؤالء أھل المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والھند والسند والصين، وكذلك . في عامة أحوالھم

ً منھم في ھذه  األندلس ومن قرب منھا من الفرنجة والجاللقة والروم واليونانيين، ومن كان مع ھؤالء أو قريبا

وأما األقاليم البعيدة من . ام أعد ل ھذه كلھا ألنھا وسط من جميع الجھاتولھذا كان العراق والش. األقاليم المعتدلة

فبناؤھم بالطين . االعتدال؛ مثل األول والثاني والسادس والسابع فأھلھاأ بعد من االعتدال في جميع أحوالھم

ثرھم عرايا والقصب، وأقواتھم من الذرة والعشب، ومالبسھم من أوراق الشجر يخصفونھا عليھم أو الجلود، وأك

ومعامالتھم بغير الحجرين الشريفين من . من اللباس، وفواكه بالدھم وأدمھا غريبة التكوين مائلة إلى االنحراف

حتى لينقل عن . وأخالقھم مع ذلك قريبة من خفق الحيوانات العجم. نحاس أو حديد أو جلود يقدرونھا للمعامالت

كنون الكھوف والغياض، ويأكلون العشب، وانھم متوحشون غير الكثير من السودان أھل اإلقليم األول انھم يس

والسبب في ذلك أنھم لبعدھم عن االعتدال يقرب عرض أمزجتھم . مستأنسين يأكل بعضھم بعضاً؛ وكذا الصقالبة

وكذلك أحوالھم في الديانة أيضاً؛ فال . وأخالقھم من عرض الحيوانات العجم، ويبعدون عن اإلنسانية بمقدار ذلك

فون نبوة وال يدينون بشريعة، إال من قرب منھم من جوانب االعتدال، وھو في األقل النادر؛ مثل الحبشة يعر

المجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما قبل اإلسالم وما بعده لھذا العھد؛ ومثل أھل مالي وكوكو والتكرور 

نھم دانوا به في المائة السابعة؛ ومثل من دان المجاورين ألرض المغرب الدائنين باإلسالم لھذا العھد، يقال إ

ومن سوى ھؤالء من أھل تلك األقاليم المنحرفة . بالنصرانية من أمم الصقالبة واإلفرنجة والترك من الشمال

ً وشماالً فالدين مجھول عندھم والعلم مفقود بينھم، وجميع أحوالھم بعيدة من أحوال األناسي قريبة من  جنوبا

بوجود اليمن وحضرموت  وال يعترض على ھذا القول ]8: النحل[} َوَيْخلُُق َما اَل َتْعلَُمونَ { :أحوال البھائم

واألحقاف وبالد الحجاز واليمامة وما إليھا من جزيرة العرب في اإلقليم األول والثاني؛ فإن جزيرة العرب كلھا 

ي رطوبة ھوائھا؛ فنقص ذلك من اليبس أحاطت بھا البحار من الجھات الثالث كما ذكرنا؛ فكان لرطوبتھاأ ثر ف

وقد توھم بعض النسابين ممن . واالنحراف الذي يقتضيه الحر، وصار فيھا بعض االعتدال بسبب رطوبة البحر

ال علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان ھم ولد حام بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه 

ودعاء . هللا من الرق في عقبه؛ وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص ظھر أثرھا في لونه وفيما جعل

نوح على ابنه حام قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السواد وإنما دعا عليه بأن يكون ولده عبيدا لولد إخوته ال 

يتكون فيه من  وفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة من طبيعة الحر والبرد وأثرھما في الھوا وفيما. غير

وذلك أن ھذا اللون شمل أھل اإلقليم األول والثاني في مزاج ھوائھم للحرارة المتضاعفة بالجنوب؛ . الحيوانات

فإن الشمس تسامت رؤوسھم مرتين في كل سنة، قريبة إحداھما من  أخرى، فتطول المسامتة عامة الفصول، 

ونظير ھذين اإلقليمين مما يقابلھما . جلودھم إلفراط الحرفيكثر الضوء ألجلھا ويلح القيظ الشديد عليھم وتسود 

ً البياض من مزاج ھوائھم للبرد المفرط بالشمال؛ إذ . من الشمال اإلقليم السابع والسادس شمل سكانھما أيضا

الشمس ال تزال بأفقھم في دائرة مرأ ٮالعين أو ما قرب منھا وال ترتفع إلى المسامتة وال ما قرب منھا، فيضعف 

ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج . لحر فيھا، ويشتد البرد عامة الفصول، فتبيض ألوان أھلھا وتنتھي إلى الزعورةا

الخامس : وتوسطت بينھما األقاليم الثالثة. البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الجلود وصھوبة الشعور

والرابع أبلغھا في االعتدال غاية . فروالرابع والثالث؛ فكان لھا في االعتدال الذي ھو مزاج المتوسط حظ وا

وتبعه عن . فكان ألھله من االعتدال في خلقھم وخفقھم ما اقتضاه مزاج أھويتھم. لنھايته في التوسط كما قدمناه

قليال إلى الجنوب الحار، وھذا قليال إلى الشمال  جانبيه الثالث والخامس وان لم يبلغا غاية التوسط، لميل ھذا

فاألول . وكانت األقاليم األربعة منحرفة وأھلھا كذلك في خلقھم وخلقھم. ما لم ينتھيا إلى االنحرافالبارد؛ إال أنھ
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ويسمى سكان الجنوب من اإلقليمين األول والثاني . والثاني للحر والسواد، والسابع والسادس للبرد والبياض

سواد، وإن كان اسم الحبشة مختصا منھم باسم الحبشة والزنج والسودان، أسماء مترادفة على األمم المتغيرة بال

وليست ھذه األسماء لھم من أجل انتسابھم إلى آدمي اسود ال . بمن تجاه مكة واليمن، والزنج بمن تجاه بحر الھند

وقد نجد من السودان أھل الجنوب من يسكن الرابع المعتدل أو السابع المنحرف إلى البياض، . حام وال غيره

وبالعكس فيمن يسكن من أھل الشمال أو الرابع بالجنوب، تسود . على التدريج مع األيامفتبيض ألوان أعقابھم 

 :قال ابن سينا في أرجوزته في الطب. وفي ذلك دليل على أن اللون تاج لمزاج الھواء. ألوان أعقابھم

 سوادا جلودھا كسا حتى          األجسادا بالزنج حر غير

  بضاضا جلودھا غدت حتى         البياضا  اكتسبت والصقلب

فلم يكن فيه . وأما أھل الشمال فلم يسفوا باعتبار ألوانھم ألن البياض كان لوناً ألھل تلك اللغة الواضعة لألسماء

ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطغرغر . غرابة تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتياده

. ويأجوج ومأجوج، أسماء متفرقة وأجياالً متعددة مسمين بأسماء متنوعة والخزر والالن، والكثير من اإلفرنجة

وأما أھل األقاليم الثالثة المتوسطة، أھل االعتدال في خلقھم وخلقھم وسيرھم، وكافة األحوال الطبيعية لالعتمار 

والدول والشرائع  لديھم من المعاش والمساكن والصنائع والعلوم والرياسات والملك، فكانت فيھم النبؤات والملك

وأھل ھذه األقاليم التي . والعلوم والبلدان واألمصار والمباني والفراسة والصنائع الفائقة وسائر األحوال المعتدلة

ولما رأى . وقفنا على أخبارھم؛ مثل العرب والروم وفارس وبني إسرائيل واليونان وأھل السند والھند والصين

فجعلوا أھل الجنوب كلھم السودان من : حسبوا ذلك ألجل األنساب ا وشعارھاالنسابون اختالف ھذه األمم بسماتھ

ولد حام وارتابوا في ألوانھم، فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواھية؛ وجعلوا أھل الشمال كلھم أو أكثرھم من ولد 

سة والملك من ولد يافث؛ وأكثر األمم المعتدلة وأھل الوسط المنتحلين للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسيا

وھذا الزعم وإن صادف الحق في انتساب ھؤالء فليس ذلك بقياس مطرد؛ إنما ھو إخبار عن الواقع، ال أن . سام

وما أداھم إلى ھذا الغلط إال اعتقادھم . تسمية أھل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابھم إلى حام األسود

فإن التمييز للجيل أو األمة يكون بالنسب في بعضھم : ب فقط، وليس كذلكأن التمييز بين األمم إنما يقع باألنسا

كما للعرب وبني إسرائيل والفرس؛ ويكون بالجھة والسمة كما للزنج والحبشة والصقالبة والسودان؛ ويكون 

ل في فتعميم القو. بالعوائد والشعار والنسب كما للعرب؛ ويكون بغير ذلك من أحوال األمم وخواصھم ومميزاتھم

أھل جھة معينة من جنوب أو شمال بأنھما من ولد فالن المعروف لما شملھم من نحلة أو لون أو سمة وجدت 

لذلك األب، إنما ھو من األغاليط التي أوقع فيھا الغفلة عن طبائع األكوان والجھات، وإن ھذه كلھا تتبدل في 

وهللا ورسوله أعلم ..] اآلية.…سورة[}نة هللا تبديالسنة هللا في عباده ولن تجد لس{: األعقاب وال يجب استمرارھا

  .بغيبه وأحكم؛ وھو المولى المنعم الرؤوف الرحيم

  في أثر الھواء في أخالق البشر: المقدمة الرابعة

قد رأينا من خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب، فتجدھم مولعين بالرقص على كل توقيع، 

والسبب الصحيح في ذلك انه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح . ل قطرموصوفين بالحمق في ك

والسرور ھي انتشار الروح الحيواني وتفشيه، وطبيعة الحزن بالعكس، وھو انقباضه وتكاثفه؛ وتقرر أن 

ال يعبر  ولھذا يجد المنتشي من الفرح ؛ السرور ما. الحرارة مفشية للھواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته



  

55 
  

عنه؛ وذلك بما يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية إلي تبعثھا سورة الخمر في الروح من 

وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في ھوائھا واتصلت . مزاجه، فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح

انبعث الكثير منھم بالغناء الناشىء عن حرارة الھواء في أرواحھم فتسخنت لذلك، حدث لھم فرح، وربما 

ولما كان السودان ساكنين في اإلقليم الحار واستولي الحر على أمزجتھم، وفي اصل تكوينھم، كان في . السرور

أرواحھم من الحرارة على نسبة أبدانھم وإقليمھم؛ فتكور أرواحھم بالقياس إلي أرواح أھل اإلقليم الرابع اشد 

ياً، فتكون أسرع فرحاً وسروراً وأكثر انبساطاً، ويجيء الطيش على أثر ھذه؛ وكذلك يلحق حراً فتكون أكثر تفش

بھم قليالً أھل البالد البحرية، لما كان ھواؤھا متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر 

وقد . والجبال الباردة وأشعته، كانت حصتھم من توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من بالد التلول

ھوائھا،ألنھا عريقة في  نجد يسيرا من ذلك في أھل البالد الجزيرية من اإلقليم الثالث لتوفر الحرارة فيھا وفي

ً بأھل مصر، فإنھا في مثل عرض البالد الجزيرية أو قريباً .الجنوب عن األرياف والتلول واعتبر ذلك أيضا

لغفلة عن العواقب؛ حتى إنھم ال يدخرون أقوات سنتھم وال شھرھم، منھا، كيف غلب الفرح عليھم والخفة وا

ولما كانت فاس من بالد المغرب بالعكس منھا في التوغل في التلول الباردة كيف . وعامة مآكلھم من أسواقھم

ترى أھلھا مطرقين إطراق الحزن وكيف افرطوا في نظر العواقب، حتى إن الرجل منھم ليذخر قوت سنتين من 

ً من مدخره، وتتبع ذلك في األقاليم  حبوب الحنطة، ويباكر األسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرزأ شيئا

 .وهللا الخالق العليم. والبلدان تجد في األخالق أثراً من كيفيات الھواء

وقد تعرض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشھم وكثرة الطرب فيھم، وحاول تعليله فلم يأت 

نشأ عنه من  بشيء أكثر من انه نقل عن جالينوس ويعقوب بن اسحق الكندي أن ذلك لضعف أدمغتھم، وما

 .وهللا يھدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وھذا كالم ال محصل له وال برھان فيه. ضعف عقولھم

في أبدان  وما ينشأ عن ذلك من اآلثار في اختالف أحوال العمران في الخصب والجوع: المقدمة الخامسة
  البشر وأخالقھم

إعلم أن ھذه األقاليم المعتدلة ليس كلھا يوجد بھا الخصب وال كل سكانھا في رغد من العيش؛ بل فيھا ما يوجد 

ألھله خصب العيش، من الحبوب واألدم والحنطة والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران؛ 

 ً ً بالجملة، فسكانھا في شظف من العيش وفيھا األرض الحرة التي ال تنبت زرعا أھل الحجاز  مثل: وال عشبا

وجنوب اليمن ومثل الملثمين من صنھاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر 

والسودان، فإن ھؤالء يفقدون الحبوب واألدم جملة، وإنما أغذيتھم وأقواتھم األلبان واللحوم؛ ومثل العرب أيضاً 

جائلين في القفار، فإنھم وإن كانوا يأخذون الحبوب واألدم من التلول إال أن ذلك في األحايين وتحت ربقة من ال

حاميتھا، وعلى اإلقالل لقلة وجدھم، فال يتوصلون منه إلى سد الخلة أو دونھا فضال عن الرغد والخصب، 

وتجد مع ذلك ھؤالء . أحسن معاضوتجدھم يقتصرون في غالب أحوالھم على األلبان وتعوضھم من الحنطة 

: الفاقدين للحبوب واألدم من أھلى القفار احسن حاال في جسومھم وأخالقھم من أھل التلول المنغمسين في العيش

فألوانھم أصفى؛ وأبدانھم أنقى؛ وأشكالھم أتم وأحسن؛ وأخالقھم أبعد من االنحراف؛ وأذھانھم أثقب في المعارف 

فكثير ما بين العرب والبربر فيما وصفناه؛ وبين . له التجربة في كل جيل منھم ھذا أمر تشھد. واإلدراكات

والسبب في ذلك وهللا أعلم أن كثرة األغذية وكثرة األخالط الفاسدة . يعرف ذلك من خبره. الملثمين وأھل التلول

بع ذلك انكساف العفنة ورطوباتھا تولد في الجسم فضالت رديئة تنشأعنھا بعد أقطارھا في غير نسبة، ويت
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األلوان وقبح األشكال من كثرة اللحم كما قلناه، وتغطي الرطوبات على األذھان واألفكار بما يصعد إلى الدماغ 

واعتبر ذلك في حيوان القفر . من أبخرتھا الرديئة، فتجيء البالدة والغفلة واالنحراف عن االعتدال بالجملة

زرافة والحمر الوحشية والبقر مع أمثالھا من حيوان التلول ومواطن الجدب من الغزال والنعام والمھا وال

ً بعيداً في صفاء أديمھا؛ وحسن رونقھا وأشكالھا؛ وتناسب  واألرياف والمراعي الخصبة كيف تجد بينھا بونا

فالغزال أخو المعز والزرافة أخو البعير والحمار والبقر أخو الحمار والبقر؛ والبون . أعضائھا وحدة مداركھا

وما ذاك إال ألجل أن الخصب في التلول فعل في أبدان ھذه من الفضالت الرديئة واألخالط . ھا ما رأيتبين

واعتبر ذلك فم اآلدميين . أثره؛ والجوع لحيوان القفر حسن في خلقھا وأشكالھا ما شاء الفاسدة ما ظھر عليھا

 ً واألدم والفواكه يتصف أھلھا غالبا بالبالدة  فإنا نجد أھل األقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع: أيضا

وھذا شان البربر المنغمسين في األدم والحنطة، مع المتقشفين في عيشھم . في أذھانھم والخشونة في أجسامھم

المقتصرين على الشعير أو الذرة، مثل المصامدة منھم وأھل غمارة والسوس؛ فتجد ھؤالء أحسن حاال في 

ل بالد المغرب على الجملة المنغمسون في األدم والبر مع أھل األندلس المفقود وكذا أھ. عقولھم وجسومھم

بأرضھم السمن جملة، وغالب عيشھم الذرة؛ فتجد ألھل األندلس من ذكاء العقول وخفة األجسام وقبول التعليم 

األمصار فإن أھل . وكذا أھل الضواحي من المغرب بالجملة مع أھل الحضر واألمصار. ما ال يوجد لغيرھم

وإن كانوا مكثرين مثلھم من األدم ومخصبين في العيش، إال أن استعمالھم إياھا بعد العالج بالطبخ والتلطيف بما 

يخلطون معھا فيذھب لذلك غلظھا ويرق قوامھا؛ وعامة مآكلھم لحوم الضان والدجاج، وال يغبطون السمن من 

فلذلك . ويخف ما تؤذيه إلي أجسامھم من الفضالت الرديئةبين األدم لتفاھته؛ فتقل الرطوبات لذلك في أغذيتھم 

وكذلك تجذ المعودين بالجوع من . تجد جسوم أھل األمصار الطف من جسوم أھل البادية المخشنين في العيش

واعلم أن أثر ھذا الخصب في البدن وأحواله يظھر حتى .أھل البادية ال فضالت في جسومھم غليظة وال لطيفة

العبادة؛فنجد المتقشفين من أھل البادية أو الحاضرة ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن المالذ في حال الدين و

ً وإقباالً العبادة من أھل الترف والخصب بل نجد أھل الدين  قليلين في المدن واألمصار لما يعمھا . أحسن دينا

ويختص وجود العباد والزھاد لذلك  .من القساوة والغفلة المتصلة باإلكثار من اللحمان واألدم ولباب البر

وكذلك نجذ حال أھل المدينة الواحدة في ذلك مختلفا باختالف حالھا في . بالمتقشفين في غذائھم من أھل البوادي

وكذلك نجذ ھؤالء المخصبين في العيش المنغمسين في طيباته من أھل البادية وأھل . الترف والخصب

نون وأخذتھم المجاعات يسرع إليھم الھالك اكثر من غيرھم، مثل واألمصار، إذا نزلت بھم الس الحواضر

أھل بالد  مثل برابرة المغرب وأھل مدينة فاس ومصر فيما يبلغنا، ال مثل العرب أھل القفر والصحراء، وال

النخل الذين غالب عيشھم التمر، وال مثل أھل أفريقية لھذا العھد الذين غالب عيشھم الشعير والزيت، وأھل 

ندلس الذين غالب عيشھم الذرة والزيت؛ فإن ھؤالء وإن أخذتھم السنون والمجاعات فال تنال منھم ما تنال من األ

والسبب في ذلك وهللا اعلم أن المنغمسين في الخصب، . أولئك وال يكثر فيھم الھالك بالجوع بل وال يندر

طوبتھا األصلية المزاجية حتى المتعودين لألدم والسمن خصوصا، تكتسب من ذلك أمعاؤھم رطوبة فوق ر

قوات وفقدان األدم واستعمال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى  تجاوز حدھا؛ فإذا خولف بھا العادة بقلة

المعا اليبس واالنكماش، وھو عضو ضعيف في الغاية، فيسرع إليه المرض ويھلك صاحبه دفعة ألنه من 

وأما المتعودون . تلھم الشبع المعتاد السابق ال الجوع الحادث الالحقفالھالكون في المجاعات إنما ق. المقاتل

للعيمة وترك  األدم والسمن فال تزال رطوبتھم األصلية واقفة عند حدھا من غير زيادة، وھي قابلة لجميع 

ذي األغذية الطبيعية، فال يقع في معاھم بتبدل األغذية يبس وال انحراف، فيسلمون في الغالب من الھالك ال
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يعرض لغيرھم بالخصب وكثرة األدم في المآكل وأصل ھذا كله أن تعلم أن األغذية وائتالفھا أو تركھا إنما ھو 

فمن عود نفسه غذاء والءمه تناوله كان له مألوفا وصار الخروج عنه والتبدل به داء، ما لم يخرج عن . بالعادة

فأما ما وجد فيه التغذي والمالءمة فيصير . رافغرض الغذاء بالجملة كالسموم واليتوع وما أفرط في االنح

ً بالعادة حتى صار له ديدنا فقد  فإذا أخذ اإلنسان نفسه باستعمال اللبن والبقل عوضا عن الحنطة. غذاء مألوفا

غذاء واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غير شك ، وكذا من عود نفسه الصبر على الجوع  حصل له ذلك

كما ينقل عن أھل الرياضات؛ فإنا نسمع عنھم في ذلك أخباراً غريبة يكاد ينكرھا من ال  واالستغناء عن الطعام

ً صار من جبلتھا وطبيعتھا ألنھا كثيرة التلون؛ فإذا . يعرفھا والسبب في ذلك العادة؛ فإن النفس إذا ألفت شيئا

يتوھمه األطباء من أن الجوع وما . حصل لھا اعتياد الجوع بالتدريج والرياضة فقد حصل ذلك عادة طبيعية لھا

مھلك فليس على ما يتوھمونه إال إذا حملت النفس عليه دفعة، وقطع عنھا الغذاء بالكلية، فإنه حينئذ ينحسم 

وأما إذا كان ذلك القدر تدريجا ورياضة بإقالل الغذاء شيئاً . المعاء ويناله المرض الذي يخشى معه الھالك

وھذا التدريج ضروري حتى في الرجوع عن ھذه . بمعزل عن الھالك فشيئاً، كما يفعله المتصوفة، فھو

فإنه إذا رجع به إلى الغذاء األول دفعة خيف عليه الھالك، وإنما يرجع به كما بدأ في الرياضة . الرياضة

وحضر أشياخنا بمجلس السلطان أبي . ولقد شاھدنا من يصبر على الجوع أربعين يوماً وصاالً وأكثر. بالتدريج

سن وقد رفع إليه امرأتان من أھل الجزيرة الخضراء ورندة حبستا أنفسھما عن األكل جملة منذ سنين، وشاع الح

ورأينا كثيرا من أصحابنا أيضا . أمرھما ووقع اختبارھما فصح شأنھما، واتصل على ذلك حالھما إلى أن ماتتا

د اإلفطار، ويكون ذلك غذاءه، واستدام من يقتصر على حليب شاة من المعز يلتقم ثديھا في بعض النھار أو عن

واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار األغذية بكل .على ذلك خمس عشرة سنة وغيرھم كثير؛ وال يستنكر ذلك

وجه، لمن قدر عليه أو إلى اإلقالل منھا، وأن له أًثراً في األجسام والعقول في صفائھا وصالحھا كما قلناه؛ 

فقد رأينا المتغذين بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيمة . ة التي تحصل عنھا في الجسومواعتبر ذلك بآثار األغذي

وكذا المتغذون بألبان اإلبل ولحومھا . وھذا مشاھد في أھل البادية مع أھل الحاضرة. الجثمان تنشأ أجيالھم كذلك

لموجود ذلك لإلبل، وتنشأ أيضاً، مع ما يؤثر في أخالقھم من الصبر واالحتمال والقدرة على حمل األثقال ا

في الصحة والغلظ، فال يطرقھا الوھن وال الضعف، وال ينالھا من مضار  أمعاؤھم أيضا على نسبة أمعاء اإلبل

األغذية ما ينال غيرھم فيشربون اليتوعات الستطالق بطونھم غير محجوبة، كالحنظل قبل طبخه والدرياس 

لو تناولھا أھل الحضر الرقيقة أمعاؤھم بما نشأت عليه من  وھي. والقربيون، وال ينال أمعاءھم منھا ضرر

ومن تأثير األغذية في األبدان ما . طرفة العين؛ لما فيھا من السمية.لطيف األغذية لكان الھالك أسرع إليھم من 

ثم ذكره أھل الفالحة وشاھده أھل التجربة أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر اإلبل واتخذ بيضھا 

وقد يستغنون عن تغذيتھا وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع . حضنت عليه جاء الدجاج منھا أعظم ما يكون

وأمثال ذلك كثير؛ فإذا رأينا ھذه اآلثار من األغذية في األبدان . دجاجھا في غاية العظم البيض المحضن فيجئ

ة واحدة في التأثير وعدمه؛ فيكون تأثير الجوع فال شك أن للجوع أيضاً آثاراً في األبدان؛ الن الضدين على نسب

في نقاء األبدان من الزيادات الفاسدة والرطوبات المختلطة المخلة بالجسم والعقل كما كان الغذاء مؤثراً في 

 .وهللا محيط بعلمه. وجود ذلك الجسم
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دمه الكالم في الوحي ويتق بالفطرة أو بالرياضةفي أصناف المدركين للغيب من البشر : المقدمة السادسة
  والرؤيا

ً فضلھم بخطابه، وفطرھم على معرفته، وجعلھم وسائل بينه  اعلم أن هللا سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا

وبين عباده، يعرفونھم بمصالحھم، ويحرضونھم على ھدايتھم، ويأخذون بحجزاتھم عن النار، ويدلونھم على 

معارف ويظھره على ألسنتھم من الخوارق واألخبار الكائنات المغيبة وكان فيما يلقيه إليھم من ال. طريق النجاة

أال <<:  ρقال . عن البشر التي ال سبيل إلى معرفتھا إال من هللا بوساطتھم، وال يعلمونھا إال بتعليم هللا إياھم

بين لك عند وأعلم أن خبرھم في ذلك من خاصيته وضرورته الصدق، لما يت. >>وإني ال أعلم إال ما علمني هللا 

وعالمة ھذا الصنف من البشر أن توجد لھم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معھم مع .بيان حقيقة النبؤة

غطيط كأنھا غشي أو إغماء في رأي العين وليست منھما في شيء؛ وإنما ھي في الحقيقة استغراق في لقاء 

إما : ثم يتنزل إلى المدارك البشرية. بالكليةالملك الروحاني بإدراكھم المناسب لھم الخارج عن مدارك البشر 

ثم تنجلي عنه تلك . بسماع دوي من الكالم فيتفھمه؛ أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند هللا

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وھو أشده <<: ، وقد سئل عن الوحيρقال . الحال وقد وعى ما القي إليه

ويدركه أثناء . >>ت ما قال؛ وأحيانا يتمثل لي الملك رجال فيكلمني فاعي ما يقول علي فيفصم عني وقد وعي

كان : "وقالت عائشة. >>كان مما يعالج من التنزيل شدة<<: ففي الحديث. ذلك من الشدة والغط ما ال يعبر عنه

ا َسُنْلقِي َعلَْيَك {: ىوقال تعال". ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا إِنَّ

: وألجل ھذه الحالة في تنزل الوحي كان المشركون يرمون األنبياء بالجنون، ويقولون]. 5: المزمل[} َقْواًل َثقِياًل 

ُ َفَما لَُه ِمْن َھادٍ {: وإنما ليس عليھم بما شاھدوه من ظاھر تلك األحوال. له رئي أو تابع من الجن } َوَمْن ُيْضلِْل هللاَّ

ً انه يوجد لھم قبل الوحي خلق الخير والزكاء ومجانبة المذمومات والرجس ].33: الرعد[ ومن عالماتھم أيضا

. وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لھا؛ وكأنھا منافية لجبلته. وھذا ھو معنى العصمة. أجمع

لكعبة، فجعلھا في إزاره، فانكشف، فسقط وفي الصحيح أنه حمل الحجارة وھو غالم مع عمه العباس لبناء ا

مغشيا عليه حتى استتر بإزاره؛ ودعي إلى مجتمع وليمة فيھا عرس ولعب فأصابه غشي النوم إلى أن طلعت 

الشمس ولم يحضر شيئا من شأنھم؛ بل نزھه هللا عن ذلك كله؛ حتى إنه بجبلته يتنزه عن المطعومات 

وانظر .>>إني أناجي من ال تناجون <<: لثوم، فقيل له في ذلك فقالال يقرب البصل وا ρفقد كان . المستكرھة

إجعلني بينك <<: خديجة رضي هللا عنھا بحال الوحي أول ما فجأته وأرادت اختباره، فقالت ρلما أخبر النبي 

. ؛ ومعناه انه ال يقرب النساء>>إنه ملك وليس بشيطان <<: ؛ فلما فعل ذلك ذھب عنه؛ فقالت>>وبين ثوبك 

كذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيھا، فقال البياض والخضرة، فقالت إنه الملك؛ يعني أن البياض و

ومن عالماتھم أيضاً .والخضرة من ألوان الخير والمالئكة، والسواد من ألوان الشر  الشياطين وأمثال ذلك

ت خديجة على صدقه  بذلك، وكذلك أبو وقد استدل. دعاؤھم إلى الدين والعبادة من الصالة والصدقة والعفاف

وفي الصحيح أن ھرقل حين جاءه كتاب النبي يدعوه . بكر، ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه

بم : فيما سأل أن قال إلى اإلسالم أحضر من وجد ببلده من قريش، وفيھم أبو سفيان ليسألھم عن حاله، فكان

إن يكن ما تقول حقا : "صالة والزكاة والصلة والعفاف إلى آخر ما سأل فأجابه، فقالبال: يأمركم؟ فقال أبو سفيان

فانظر كيف أخذ من . والعفاف الذي أشار إليه ھرقل ھو العصمة". فھو نبي وسيملك ما تحت قدمي ھاتين 
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لك من فدل على أن ذ. العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليال على صحة نبؤته، ولم يحتج إلى معجزة

ً أن يكونوا ذوي حسب في قومھم.عالمات النبؤة ً إال في : وفي الصحيح. ومن عالماتھم أيضا ما بعث هللا نبيا

؛ استدركه الحاكم على الصحيحين وفي مساءلة ھرقل "في ثروة من قومه "منعة من قومه ؛ وفي رواية أخرى 

: ؛ فقال ھرقل"ھو فينا ذو حسب : "سفيان؛ قال أبو "كيف ھو فيكم؛ : "ألبي سفيان كما ھو في الصحيح قال

ومعناه أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ". والرسل تبعث في أحساب قومھا"

ً وقوع الخوارق لھم شاھدة بصدقھم؛ وھي أفعال .ربه ويتم مراد هللا من إكمال دينه وملته ومن عالماتھم أيضا

. بذلك معجزة، وليست من جنس مقدور العباد، وإنما تقع في غير محل قدرتھميعجز البشر عن مثلھا فسميت 

فالمتكلمون بناء على القول بالفاعل المختار .وللناس في كيفية وقوعھا وداللتھا على تصديق األنبياء خالف

إال أن المعجزة ال  قائلون بأنھا واقعة بقدرة هللا ال بفعل النبي، وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنھم

وليس للنبي فيھا عند سائر المتكلمين إال التحدي بھا بإذن هللا؛ وھو أن يستدل بھا النبي  . تكون من جنس أفعالھم

فإذا وقعت تنزلت منزلة القول الصريح من هللا بأنه صادق، وتكون داللتھا . قبل وقوعھا على صدقه في مدعاه

وعبارة . الة بمجموع الخارق والتحدي؛ ولذلك كان التحدي جزءا منھافالمعجزة د. حينئذ على الصدق قطعية

والتحدي ھو الفارق بينھا وبين الكرامة والسحر، .وھو واحد، ألنه معنى الذاتي عندھم" نفسھا صفة"المتكلمين 

 ً من  وإن وقع التحدي في الكرامة عند. إذ ال حاجة فيھما إلى التصديق،فال وجود للتحدي إال إن وجد اتفاقا

 ومن ھنا منع األستاذ أبو إسحق وغيره وقوع. يجيزھا وكانت لھا داللة فإنما ھي على الوالية وھي غير النبؤة

وقد أريناك المغايرة بينھما وأنه يتحدى بغير ما . الخوارق كرامة فراراً من االلتباس بالنبؤة عند التحدي بالوالية

ستاذ في ذلك ليس صريحاً؛ وربما حمل على إنكار أن تقع يتحدى به النبي، فال لبس، على أن النقل عن األ

وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة .خوارق األنبياء لھم بناء على اختصاص كل من الفريقين بخوارقه

وأما وقوعھا على يد الكاذب تلبيسا فھو .عندھم أن الخوارق ليست من أفعال العباد، وأفعالھم معتادة، فال فرق

ا عند األشعرية فألن صفة نفس المعجزة التصديق والھداية، فلو وقعت بخالف ذلك انقلب الدليل شبھة، أم. محال

والھداية ضاللة، والتصديق كذباً، واستحالت الحقائق، وانقلبت صفات النفس؛ وما يلزم من فرض وقوعه 

 ً وأما .ضاللة قبيح فال يقع من هللاوأما عند المعتزلة فألن وقوع الدليل شبھة والھداية . المحال ال يكون ممكنا

الحكماء فالخارق عندھم من فعل النبي، ولو كان في غير محل القدرة بناء على مذھبھم في اإليجاب الذاتي 

ووقوع الحوادث بعضھا عن بعض متوقف على األسباب؛ والشروط الحادثة مستندة أخيراً إلى الواجب الفاعل 

بوية عندھم لھا خواص ذاتية، منھا صدور ھذه الخوارق بقدرته وطاعة بالذات ال باالختيار؛ وإن النفس الن

والنبي عندھم مجبول على التصريف في األكوان مھما توجه إليھا واستجمع لھا بما . العناصر له في التكوين

والخارق عندھم يقع للنبي سواء أكان للتحدي أو لم يكن؛ وھو شاھد بصدقه من حيث . جعل هللا له من ذلك

لته على تصرف النبي في األكوان الذي ھو من خواص النفس النبوية ال بأنه يتنزل منزلة القول الصريح دال

فلذلك ال تكون داللتھا عندھم قطعية كما ھي عند المتكلمين؛ وال يكون التحدي جزءاً من المعجزة؛ . بالتصديق

ً لھا عن السحر والكرامة النبي مجبول على أفعال الخير  وفارقھا عندھم عن السحر أن. ولم يصح فارقا

. مصروف عن أفعال الشر فال يلم الشر بخوارقه؛ والساحر على الضد فأفعاله كفھا شر، وفي مقاصد الشر

كالصعود إلى السماء، والنفوذ في األجسام الكثيفة، وإحياء  وفارقھا عن الكرامة ان خوارق النبي مخصوصة

واء؛ وخوارق الولي دون ذلك كتكثير القليل والحديث عن بعض الموتى، وتكليم المالئكة والطيران في الھ

ويأتي النبي بجميع خوارقه، وال يقدر ھو على مثل . المستقبل وأمثاله مما ھو قاصر عن تصريف األنبياء



  

60 
  

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن .وقد قرر ذلك المتصوفة فيما كتبوه في طريقتھم ولقنوه عمن أخبرھم. خوارق األنبياء

فإن الخوارق في الغالب . ρمعجزات وأشرفھا وأوضحھا داللة القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد أعظم ال

تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاھدة بصدقه؛ والقرآن ھو بنفسه الوحي المدعى وھو 

زات مع الوحي؛ فھو أوضح داللة الخارق المعجز؛ فشاھده في عينه وال يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعج

ما من نبي من األنبياء إال وأوتي من اآليات ما مثله آمن عليه <<: وھذا معنى قوله. التحاد الدليل والمدلول فيه

ً يوم القيامة. البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي ؛ يشير إلى أن >>فأنا أرجو أن أكون أكثرھم تابعا

ذه المثابة في الوضوح وقوة الداللة وھو كونھا نفس الوحي كان الصدق لھا أكثر المعجزة متى كانت بھ

 .لوضوحھا، فكثر المصدق المؤمن وھو التاج واألمة

شأن  ثم نذكر حقيقة الكھانة ثم الرؤيا ثم المحققين ولنذكر اآلن تفسير حقيقة النبوة علي ما شرحه كثير من

  :لالعرافين وغير ذلك من مدارك المغيب فنقو

إعلم أرشدنا هللا وإياك، أنا نشاھد ھذا العالم بما فيه من المخلوقات كلھا على ھيئة من الترتيب واألحكام، وربط 

األسباب بالمسببات، واتصال األكوان باألكوان ، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض، ال تنقضي عجائبه في 

وأّوالً عالم العناصر المشاھدة كيف تدر . الجثمانيوأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس . ذلك وال تنتھي غاياته

وكل واحد منھا مستعد إلى أن . صاعداً من األرض إلى الماء ثم إلى الھواء ثم إلى النار متصالً بعضھا ببعض

والصاعد منھا ألطف مما قبله إلى أن ينتھي إلى . يستحيل إلى ما يليه صاعداً وھابطاً، ويستحيل بعض األوقات 

فالك وھو ألطف من الكل على طبقات اّتصل بعضھا ببعض على ھيئة ال يدرك الحس منھا إال الحركات عالم األ

فقط؛ وبھا يھتدي بعضھم إلى معرفة مقاديرھا وأوضاعھا، وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لھا ھذه اآلثار 

آخر . ان على ھيئة بديعة من التدريجثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيو. فيھا

أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش، وما ال بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل 

في ھذه . ومعني االتصال. بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لھما إال قوة اللّمس فقط

واتسع عالم الحيوان . باالستعداد الغريب الن يصير أول أفق الذي بعده مستعد المكونات أن آخر أفق منھا

وتعددت أنواعه، وانتھى في تدريج التكوين إلى اإلنسان صاحب الفكر والروية، ترتفع إليه من عالم القدرة الذي 

وھذا غاية . عدهاجتمع فيه الحس واإلدراك،ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل؛ وكان ذلك أول أفق من اإلنسان ب

ففي عالم الحس آثار من حركات األفالك والعناصر؛ : ثم إنا نجد في العوالم على اختالفھا آثاراً متنوعة.شھودنا

ً لألجسام فھو روحاني . وفي عالم التكوين آثار من حركة النمو واإلدراك، تشھد كلھا بأن لھا مؤثراً مباينا

وال بد فوقھا من . في وجودھا؛ وذلك ھو النفس المدركة والمحركةويتصل بالمكونات لوجود اتصال ھذا العالم 

ً وتعقالً محضاً، وھو  ً صرفا وجود آخر يعطيھا قوى اإلدراك والحركة، ويتصل بھا أيضا، ويكون ذاته إدراكا

 فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد لالنسالخ من البشرية إلى الملكية لتصير بالفعل من جنس. عالم المالئكة

ً من األوقات في لمحة من اللمحات؛ وذلك بعد أن تكمل ذاتھا الروحانية بالفعل كما نذكره بعد،  المالئكة وقتا

: فلھا في االتصال جھتا العلو والسفل. ويكون لھا اتصال باألفق الذي بعدھا، شأن الموجودات المرتبة كما قدمناه

لحسية التي تستعد بھا للحصول على التعقل بالفعل؛ فھي متصلة بالبدن من أسفل منھا ومكتسبة به المدارك ا

ومتصلة من جھة األعلى منھا بأفق المالئكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية، فإن عالم الحوادث موجود 

وھذا ما قدمناه من الترتيب المحكم في الوجود باّتصال ذواته وقواه بعضھا . في تعقالتھم من غير زمان
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النفس اإلنسانية غائبة عن العيان وآثارھا ظاھرة في البدن؛ فكأنه وجميع أجزائه مجتمعة ثم إن ھذه .ببعض

ومفترقة آالت للنفس ولقواھا، أما الفاعلية فالبطش باليد والمشي بالرجل والكالم باللسان والحركة الكلية بالبدن 

 ً العليا منھا ومن المفكرة التي يعبر عنھا ومرتقية إلى القوة  وأما المدركة وإن كانت قوى اإلدراك مرتبة. متدافعا

بالناطقة؛ فقوى الحّس الظاھرة بآالته من السمع والبصر وسائرھا يرتقي إلى الباطن، وأوله الحّس المشترك؛ 

وھو قوة تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرھا في حالة واحدة؛ وبذلك فارقت قوة الحّس 

ثم يؤديه الحّس المشترك إلى الخيال، وھي قوة . م عليھا في الوقت الواحدالظاھر؛ ألن المحسوسات ال تزدح

وآلة ھاتين القوتين في تصريفھما . تمثل الشيء المحسوس في النفس كما ھو مجرد عن المواد الخارجة فقط

واھمة فال. ثم يرتقي الخيال إلى الواھمة والحافظة. مقدمة لألولى، ومؤخرة للثانية: البطن األول من الدماغ

والحافظة . إلدراك المعاني المتعلقة بالشخصيات كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة األب وافتراس الذئب

وآلة ھاتين القوتين . إليداع المدركات كلّھا متخيلة وغير متخيلة؛ وھي لھا كالخزانة تحفظھا لوقت الحاجة إليھا

وآلته . ثم ترتقي جميعھا إلى قوة الفكر. ه لألخرىأوله لألولى، ومؤخر: في تصريفھما البطن المؤخر من الدماغ

البطن األوسط من الدماغ، وھي القوة التي يقع بھا حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل؛ فتحرك النفس بھا دائما 

لما ركب فيھا من النزوع للتخلص من درك القوة واالستعداد الذي للبشرية، وتخرج إلى الفعل في تعقلھا متشبھة 

فھي متحركة . وتصير في أول مراتب الروحانيات في إدراكھا بغير اآلالت الجسمانية. األعلى الروحانيبالمإل 

ً ومتوجھة نحو ذلك وقد تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتھا إلى الملكية من األفق األعلى من غير . دائما

 .اكتساب، بل بما جعل هللا فيھا من الجبلة والفطرة األولى في ذلك

  :اف النفوس البشريةأصن

صنٌف عاجز بالطبع عن الوصول إلى اإلدراك الروحاني، فينقطع بالحركة :والنفوس البشرية على ثالثة أصناف

إلى الجھة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية، وتركيب المعاني من الحافظة والواھمة على قوانين 

التصديقية التي للفكر في البدن؛ وكلھا خيالي محصورة، وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصورية و

وھذا ھو في . ھو من جھة مبدئه ينتھي إلى األوليات وال يتجاوزھا، وإن فسد فسد ما بعدھا منحصر نطاقه؛ إذ 

وصنف متوجه بتلك . وإليه تنتھي مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامھم. األغلب نطاق اإلدراك البشري الجسماني

حو العقل الروحاني واإلدراك الذي ال يفتقر إلى اآلالت البدنية بما جعل فيه من االستعداد الحركة الفكرية ن

لذلك؛ فيتسع نطاق إدراكه عن األوليات التي ھي نطاق اإلدراك األّول البشري، ويسرح في فضاء المشاھدات 

لعلماء األولياء أھل العلوم وھذه مدارك ا. الباطنية، وھي وجدان كلھا ال نطاق لھا من مبدئھا وال من منتھاھا

  .اللدنية والمعارف الربانية، وھي الحاصلة بعد الموت ألھل السعادة في البرزخ

  الوحي

وصنف مفطور على االنسالخ من البشرية جملة جسمانيتھا وروحانيتھا إلى المالئكة من األفق األعلي، ليصير 

ً بالفعل، ويحصل له شھود المإل  األعلى في أفقھم وسماع الكالم النفساني والخطاب في لمحة من اللمحات ملكا

وھؤالء األنبياء صلوات هللا وسالمه عليھم؛ جعل هللا لھم االنسالخ من البشرية في تلك .اإللھي في تلك اللمحة

وجبلة صورھم فيھا، ونزھھم عن موانع البدن وعوائقه ما  فطرھم هللا عليھااللمحة، وھي حالة الوحي، فطرة 

ين لھا بالبشرية، بما ركب في غرائزھم من القصد واالستقامة التي يحاذون بھا تلك الوجھة، وركز داموا مالبس
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فھم يتوجھون إلى ذلك األفق بذلك النوع من . في طبائعھم رغبة في العبادة تكشف بتلك الوجھة وتسيغ نحوھا

لذا توجھوا وانسلخوا عن ف.االنسالخ متى شاءوا بتلك الفطرة التي فطروا عليھا ال باكتساب وال صناعة

بشريتھم، وتلقوا في ذلك المإل األعلى ما يتلقونه، وعاجوا به على المدارك البشرية منزالً في قواھا لحكمة 

ً كأنه رمز من الكالم يأخذ منه المعنى الذي القي إليه، فال ينقضي الدوي . التبليغ للعباد فتارة يسمع أحدھم دويا

والتلقي من الملك، . رجالً فيكلمه ويعي ما يقوله - الذي يلقي إليه -تمثل له الملكوتارة ي. إال وقد وعاه وفھمه

ما القي عليه كله كأنه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر، ألنه  والرجوع إلى المدارك البشرية، وفھمه

اللغة ليس في زمان، بل كفھا تقع جميعا فيظھر كأنھا سريعة، ولذلك سميت وحياً؛ ألن الوحي في 

واعلم أن األولى وھي حالة الدوي ھي رتبة األنبياء غير المرسلين على ما حققوه؛والثانية وھي حالة .اإلسراع

وھذا معنى الحديث الذي . تمثل الملك رجال يخاطب ھي رتبة األنبياء المرسلين؛ ولذلك كانت أكمل من األولى

أحيانا يأتيني مثل صلصلة <<: يف يأتيك الوحي؛ فقالفسر فيه النبي الوحي لما سأله الحارث بن ھشام، وقال وك

ً يتمثل لي ا لملك رجالً فيكلمني فأعي ما الجرس وھو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال؛ وأحيانا

وإنما كانت األولى أشد ألنھا مبدأ الخروج في ذلك االّتصال من القوة إلى الفعل فيعسر بعض العسر . >>يقول

وعندما يتكرر الوحي ويكثر التلقي . ا على المدارك البشرية اختصت بالسمع وصعب ما سواهولذلك لما عاج فيھ

يسھل ذلك االتصال فعندما يعرج إلى المدارك البشرية، يأتي على جميعھا وخصوصاً األوضح منھا وھو إدراك 

يفة من البالغة؛ وفي العبارة عن الوعي في األولى بصيغة الماضي وفي الثانية بصيغة المضارع لط. البصر

وھي أن الكالم جاء مجيء التمثيل لحالتي الوحي، فمثل الحالة األولى بالدوي الذي ھو في المتعارف غير كالم، 

وأخبر أن الفھم والوعي يتبعه غب انقضائه، فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعي 

الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم، والكالم يساوقه  بالماضي، المطابق لالنقضاء واالنقطاع ومثل الملك في

واعلم أن في حالة الوحي كلھا صعوبة على الجملة، وشّدة قد .الوعي، فناسب العبارة بالمضارع المقتضي للتجدد

كان مما يعاني : "وقالت عائشة.] …اآلية…سورة[} إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً {: أشار إليھا القرآن؛قال تعالى

ً : ؛ وقالت"لتنزيل شدةمن ا ". كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

وسبب ذلك أن الوحي كما قررناه . ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما ھو معروف

من مفارقة الذات ذاتھا وانسالخھا عنھا  مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقي كالم النفس، فيحدث عنه شدة

فغطني حتى بلغ <<: وھذا ھو معنى الغط الذي عبر به في مبدأ الوحي في قوله. من أفقھا إلى ذلك األفق اآلخر

وقد يفضي االعتياد . كما في الحديث>> مني الجھد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء ، وكذا ثانية وثالثة

ولذلك كان تنزل نجوم القرآن وسوره وآيه حين . يئاً فشيئاً إلى بعض السھولة بالقياس إلى ما قبلهبالتدريج فيه ش

وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك، وأنھا نزلت كلھا . كان بمكة أقصر منھا وھو بالمدينة

لسورة من قصار المفصل في وقت، أو أكثرھا عليه وھو يسير على ناقته؛ بعد أن كان بمكة ينزل عليه بعض ا

وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدين وھي ما ھي في الطول؛ بعد أن كانت . وينزل الباقي في حين آخر

واعتبر من ذلك عالمة تميز . اآلية تنزل بمكة مثل آيات الرحمن والذاريات والمدثر والضحى والفلق وأمثالھا

 .ھذا محصل أمر النبوة. وهللا المرشد للصواب. واآلياتبھا بين المكي والمدني من السور 
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  :الكھانة
ً من خواص النفس اإلنسانية وذلك أنه وقد تقدم لنا في جميع ما مر أن للنفس اإلنسانية . وأما الكھانة فھي أيضا

األنبياء استعداداً لالنسالخ من البشرية إلى الروحانية التي فوقھا، وأنه يحصل من ذلك لمحة للبشر في صنف 

بما فطروا عليه من ذلك، وتقرر أنه يحصل لھم من غير اكتساب وال استعانة بشيء من المدارك وال في 

ً أو حركة وال بأمر من األمور، إنما ھو انسالخ من البشرية إلى  التصورات، وال من األفعال البدنية كالما

كان ذلك االستعداد موجوداً في الطبيعة وإذا كان كذلك، و.الملكية بالفطرة في لحظة أقرب من لمح البصر

البشرية، فيعطي التقسيم العقلي، وأن ھنا صنفاً آخر من البشر ناقصاً عن رتبة الصنف األول نقصان الضد عن 

فإذا أعطي تقسيم الوجود  ضده الكامل ألن عدم االستعانة في ذلك اإلدراك ضد االستعانة فيه، وشتان ما بينھما

ن البشر مفطوراً على أن تتحرك قوته العقلية حركتھا الفكرية باإلرادة عندما يبعثھا النزوع إلى ھنا صنفاً آخر م

لذلك وھي ناقصة عنه بالجبلة، فيكون لھا بالجبلة عندما يعوقھا العجز عن ذلك تشبث بأمور جزئية محسوسة أو 

حيوان، فيستديم ذلك اإلحساس متخيلة، كاألجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكالم وما سنح من طير أو 

وھذه القوة التي فيھم مبدأ لذلك اإلدراك . أو التخيل مستعيناً به في ذلك االنسالخ الذي يقصده ويكون كالمشيع له

ولكون ھذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال كان إدراكھا في الجزئيات أكثر من . ھي الكھانة

ً في نوم أو يقظة  ولذلك تكون المخيلة. الكليات فيھم في غاية القوة ألنھا آلة الجزئيات، فتنفذ فيھا نفوذاً تاما

 ً وال يقوى الكاھن على الكمال . وتكون عندھا حاضرة عتيدة تحضرھا المخيلة وتكون لھا كالمرآة تنظر فيھا دائما

بالكالم الذي فيه  وأرفع أحوال ھذا الصنف أن يستعين. في إدراك المعقوالت ألن وحيه من وحي الشيطان

السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوى بعض الشيء على ذلك االتصال الناقص، فيھجس في قلبه عن 

تلك الحركة، والذي يشيعھا من ذلك األجنبي، ما يقذفه على لسانه؛ فربما صدق ووافق الحق، وربما كذب، ألنه 

ً وال يكون يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة ومباين لھ ا غير مالئم، فيعرض له الصدق والكذب جميعا

ً به ً على السائلين. موثوقا ً على الظفر باإلدراك بزعمه، وتمويھا . وربما يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصا

ھذا لمن <<: في مثلهρ وقد قال. وأصحاب ھذا السجع ھم المخصصون باسم الكھان ألنھم أرفع سائر أصنافھم

ً بھم بمقتضى اإلضافة. >>سجع الكھان  ً عن حاله . فجعل السجع مختصا وقد قال البن صياد حين سأله كاشفا

ً << :كيف يأتيك األمر؟ قال: باألخبار ً وكاذبا يعني أن النبؤة >> خلط عليك األمر<<: فقال>> يأتيني صادقا

من غير مشيع وال استعانة  خاصتھا الصدق فال يعتريھا الكذب بحال ألنھا اتصال من ذات النبي بالمإل األعلى

االستعانة بالتصورات األجنبية كانت داخلة في إدراكه،  بأجنبي والكھانة لما احتاج صاحبھا بسبب عجزه إلى

ً بھا، وطرقه الكذب من ھذه الجھة، فامتنع أن تكون نبوة . والتبست باإلدراك الذي توجه إليه، فصار مختلطا

لة السجع ألن معنى السجع أخف من سائر المغيبات من المرئيات وإنما قلنا إن أرفع مراتب الكھانة حا

وتدل خفة المعنى على قرب ذلك االّتصال واإلدراك، والبعد فيه عن العجز بعض الشيء وقد . والمسموعات

زعم بعض الناس أن ھذه الكھانة قد انقطعت منذ زمن النبؤة بما وقع من شأن رجم الشياطين بالشھب بين يدي 

ان ذلك كان لمنعھم من خبر السماء كما وقع في القرآن؛ والكھان إنما يتعرفون أخبار السماء من البعثة، و

وال يقوم من ذلك دليل؛ ألن علوم الكھان كما تكون من الشياطين تكون من .الشياطين؛ فبطلت الكھانة من يومئذ

ً كما قررناه وع واحد من أخبار السماء وھو ما وأيضا فاآلية إنما دلت على منع الشياطين من ن. نفوسھم أيضا

وأيضاً فإنما كان ذلك االنقطاع بين يدي النبوة فقط، ولعلھا عادت . يتعلق بخبر البعثة، ولم يمنعوا مما سوى ذلك
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بعد ذلك إلى ما كانت عليه، وھذا ھو الظاھر؛ ألن ھذه المدارك كلھا تخمد في زمن النبوة، كما تخمد الكواكب 

  .س؛ ألن النبوة ھي النور األعظم الذي يخفى معه كل نور ويذھبوالسرج عند وجود الشم

وقد زعم بعض الحكماء أنھا إنما توجد بين يدي النبوة، ثم تنقطع؛ وھكذا مع كل نبؤة وقعت، ألن وجود النبؤة ال 

بد له من وضع فلكي يقتضيه، وفي تمام ذلك الوضع تمام تلك النبؤة التي دل عليھا، ونقض ذلك الوضع عن 

فقبل أن يتم . لتمام يقتضي وجود طبيعة من ذلك النوع الذي يقتضيه ناقصة، وھو معنى الكاھن على ما قررناها

فإذا تم ذلك الوضع تم . ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص، ويقتضي وجود الكاھن إما واحداً أو متعدداً 

وھذا بناًء على . ، فال يوجد منھا شيء بعدوجود النبي بكماله، وانقضت األوضاع الدالة على مثل تلك الطبيعة

فلعل الوضع إنما يقتضي ذلك األثر بھيئته . أّن بعض الوضع الفلكي يقتضي بعض أثره؛ وھو غير مسلم

ً كما قالوه ثم إن ھؤالء .الخاصة، ولو نقص بعض أجزائھا فال يقضي شيئاً، ال إنه يقتضي ذلك األثر ناقصا

إنھم عارفون بصدق النبي وداللة معجزته، ألن لھم بعض الوجدان من أمر الكھان إذا عاصروا زمن النبوة ف

وال يصدھم عن ذلك . النبؤة كما لكل إنسان من أمر اليوم ومعقولية تلك النسبة موجودة للكاھن بأشد مما للنائم

ي الصلت فإنه كان ويوقعھم في التكذيب إال قوة المطامع في أنھا نبؤة لھم، فيقعون في العناد كما وقع ألمية بن أب

فإذا غلب اإليمان وانقطعت تلك األماني آمنوا أحسن . يطمع أن يتنبأ، وكذا وقع البن صياد ولمسيلمة وغيرھم

إيمان؛ كما وقع لطليحة األسدي وسواد بن قارب؛ وكان لھما في الفتوحات اإلسالمية من اآلثار الشاھدة بحسن 

 .اإليمان

  :الرؤيا

فإنھا عندما تكون . لعة النفس الناطقة في ذاتھا الروحانية لمحة من صور الواقعاتوأما الرؤيا فحقيقتھا مطا

وتصير روحانية بأن . روحانية تكون صور الواقعات فيھا موجودة بالفعل كما ھو شأن الذوات الروحانية كلھا

كر، فتقتبس بھا علم ما وقد يقع لھا ذلك لمحًة بسبب النوم كما نذ. تتجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنية

ً وغير جلي بالمحاكاة . تتشوف إليه من األمور المستقبلة وتعود به إلى مداركھا فإن كان ذلك االقتباس ضعيفا

ً يستغنى فيه عن  والمثال في الخيال لتخلطه فيحتاج من أجل ھذه المحاكاة إلى التعبير وقد يكون االقتباس قويا

والسبب في وقوع ھذه اللمحة للنفس أنھا ذات . وصه من المثال والخيالالمحاكاة فال يحتاج إلى تعبير لخل

ً ويكمل وجودھا بالفعل؛ فتكون حينئذ  روحانية بالقوة، مستكملة بالبدن ومداركه؛ حتى تصير ذاتھا تعقالً محضا

ً روحانية مدركة بغير شيء من اآلالت البدنية أھل األفق  إال أن نوعھا في الروحانيات دون نوع المالئكة. ذاتا

فھذا االستعداد حاصل لھا ما دامت في . األعلى الذين لم يستكملوا ذواتھم بشيء من مدارك البدن وال غيره

وأما الذي لألنبياء فھو .ومنه خاص كالذي لألولياء؛ ومنه عام للبشر على العموم؛ وھو أمر الرؤيا: البدن

ويخرج ھذا االستعداد فيھم . ي ھي أعلى الروحانياتاستعداد باالنسالخ من البشرية إلى الملكية المحضة الت

متكرراً في حاالت الوحي؛ وھو عندما يعرج على المدارك البدنية ويقع فيھا ما يقع من اإلدراك يكون شبيھاً 

فألجل ھذا الشبه عبر الشارع عن الرؤيا بأنھا جزء . بحال النوم شبھاً بيناً، وإن كان حال النوم أدون منه بكثير

وليس العدد في جميعھا . ة وأربعين جزءا من النبوة، وفي رواية ثالثة وأربعين، وفي رواية سبعينمن ست

مقصوداً بالذات وإنما المراد الكثرة في تفاوت ھذه المراتب؛ بدليل ذكر السبعين في بعض طرقه وھو للتكثير 

ي مبتدئه بالرؤيا ستة أشھر وما ذھب إليه بعضھم في رواية ستة وأربعين من أن الوحي كان ف. عند العرب

وھي نصف سنة، ومدة النبوة كلھا بمكة والمدينة ثالث وعشرون سنة، فنصف السنة منھا جزء من ستة 
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، ومن أين لنا أن ھذه المدة وقعت لغيره من ρألنه إنما وقع ذلك للنبي . وأربعين، فكالم بعيد من التحقيق

وإذا . ا من زمن النبوة، وال يعطي نسبة حقيقتھا من حقيقة النبوةاألنبياء؛ مع أن ذلك إنما يعطي نسبة زمن الرؤي

تبين لك ھذا مما ذكرناه أّوالً علمت أن معنى ھذا الجزء نسبة االستعداد األول الشامل للبشر إلى االستعداد 

البشر  القريب الخاص بصنف األنبياء الفطري لھم صلوات هللا عليھم؛ إذ ھو االستعداد البعيد وإن كان عاما في

ففطر هللا البشر على . ومن أعظم تلك الموانع الحواس الظاھرة. ومعه عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل

ارتفاع حجاب الحواس بالنوم الذي ھو جبلي لھم، فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه في 

ولذلك جعلھا الشارع من . بالمطلوب رعالم الحق، فتدرك في بعض األحيان منه لمحة يكون فيھا الظف

لم يبق من النبؤة إال المبشرات؛ قالوا وما المبشرات يا رسول هللا؟ قال الرؤيا الصالحة << :المبشرات، فقال

وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم فعلى ما أصفه لك، وذلك أن النفس >>يراھا الرجل الصالح أو ترى له

الھا بالروح الحيواني الجسماني، وھو بخار لطيف مركزه بالتجويف األيسر من القلب الناطقة إنما إدراكھا وأفع

وينبعث مع الدم في الشريانات والعروق فيعطي الحس والحركة . على ما في كتب التشريح لجالينوس وغيره

فالنفس . بطونهويرتفع لطيفه إلى الدماغ فيعدل من برده، وتتم أفعال القوى التي في . وسائر األفعال البدنية

الناطقة إنما تدرك وتعقل بھذا الروح البخاري، وھي متعلقة به لما اقتضته حكمة التكوين في أن اللطيف ال يؤثر 

في الكثيف؛ ولما لطف ھذا الروح الحيواني من بين المواد البدنية، صار محالً آلثار الذات المباينة له في 

وقد كنا قدمنا أن إدراكھا على . حاصلة في البدن بواسطته جسمانيته وھي النفس الناطقة، وصارت آثارھا

وان ھذا اإلدراك كله صارف . إدراك بالظاھر وھو بالحواس الخمس، وإدراك بالباطن بالقوى الدماغية: نوعين

ولما كانت الحواس الظاھرة . لھا عن إدراكھا ما فوقھا من ذواتھا الروحانية التي ھي مستعدة له بالفطرة

فخلق . كانت معرضة للوسن والفشل بما يدركھا من التعب والكالل، وتغشى الروح بكثرة التصرفجسمانية، 

وإنما يكون ذلك بانخناس الروح الحيواني من . هللا لھا طلب االستجمام لتجرد اإلدراك على الصورة الكاملة

من البرد بالليل، فتطلب ويعين على ذلك ما يغشى البدن . الحواس الظاھرة كلھا، ورجوعه إلى الحمق الباطن

الحرارة الغريزية أعماق البدن، وتذھب من ظاھره إلى باطنه، فتكون مشيعة مركبھا، وھو الروح الحيواني إلى 

فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاھرة ورجع إلى . ولذلك كان النوم للبشر في الغالب أنما ھو بالليل. الباطن

 الحس وموانعه ورجعت إلى الصورة التي في الحافظة، تمثل منھا القوى الباطنة، وخفت عن النفس شواغل

ثم ينزلھا . بالتركيب والتحليل صور خيالية، وأكثر ما تكون معتادة، ألنھا منتزعة من المدركات المتعاھدة قريبا

 وربما التفتت. الحس المشترك الذي ھو جامع الحواس الظاھرة؛ فيدركھا على أنحاء الحواس الخمس الظاھرة

النفس لفتة إلى ذاتھا الروحانية مع منازعتھا القوى الباطنية، فتدرك بإدراكھا الروحاني ألنھا مفطورة عليه، 

ثم يأخذ الخيال تلك الصور المدركة فيمثلھا . وتقتبس من صور األشياء التي صارت متعلقة في ذاتھا حينئذ

ه ھي المحتاجة للتعبير، وتصرفھا بالتركيب والمحاكاة من ھذ. بالحقيقة أو المحاكاة في القوالب المعھودة

وفي الصحيح أن النبي . والتحليل في صور الحافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدركه ھي أضغاث أحالم

ρ وھذا التفصيل مطابق . >>رؤيا من هللا؛ ورؤيا من الملك؛ ورؤيا من الشيطان : الرؤيا ثالث<<: وسلم قال

؛ والمحاكاة الداعية إلى التعبير من الملك؛ وأضغاث األحالم من الشيطان ألنھا كفھا فالجلي من هللا: لما ذكرناه

ھذه حقيقة الرؤيا وما يسببھا ويشيعھا من النوم وھي خواصر للنفس اإلنسانية . باطل والشيطان ينبوع الباطل

في نومه ما صدر له في  موجودة في البشر على العموم ال يخلو عنھا أحد منھم، بل كل واحد من اإلنسانى رأى
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وإذا جاز ذلك في . يقظته مراراً غير واحدة، وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم، وال بد

وهللا . عالم النوم فال يمتنع في غيره من األحوال؛ ألن الذات المدركة واحدة، وخواصھا عامة في كل حال

  الھادي إلى الحق بمنه وفضله

  :باتاإلخبار بالمغي

ووقوع ما يقع للبشر من ذلك غالباً إنما ھو من غير قصد وال قدرة عليه؛ وإنما تكون النفس متشوفة لذلك الشيء 

وقد وقع في كتاب الغاية وغيره من كتب أھل . فيقع لھا بتلك اللمحة في النوم ال أنھا تقصد إلى ذلك فتراه

وذكر منھا . فيما يتشوف إليه، ويسمونھا الحالومية الرياضات ذكر أسماء تذكر عند النوم فتكون عنھا الرؤيا

، وھو أن يقال عند النوم بعد فراغ السر وصحة "حالومة الطباع التام "مسلمة في كتاب الغاية حالومة سماھا 

ويذكر حاجته، فإنه يرى " تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس " التوجه ھذه الكلمات األعجمية وھي

وحكي أن رجالً فعل ذلك بعد رياضة ليال في مأكله وذكره، فتمثل له شخص .نه في النومالكشف عما يسأل ع

وقد وقع لي أنا بھذه األسماء مراء عجيبة . يقول له أنا طباعك التام، فسأله واخبره عما كان يتشوف إليه

يحدثھا؛ وإنما ھذه  وليس ذلك بدليل على أن القصد للرؤيا. وأطلعت بھا على أمور كنت أتشوف إليھا من أحوالي

الحالومات تحدث استعداداً في النفس لوقوع الرؤيا؛ فإذا قوي االستعداد كان أقرب إلى حصول ما يستعد له 

فالقدرة على االستعداد غير . وللشخص أن يفعل من االستعداد ما أحب وال يكون دليال على إيقاع المستعد له

 .الخبير وهللا. د من أمثالهالقدرة على الشيء؛ فاعلم ذلك وتديره فيما تج

  :فصل

ثم إنا نجد في النوع اإلنساني أشخاصا يخبرون بالكائنات قبل وقوعھا، بطبيعة فيھم يتميز بھا صنفھم عن سائر 

الناس، وال يرجعون في ذلك إلى صناعة، وال يستدلون عليه بأثر من النجوم وال غيرھا؛ إنما نجد مداركھم في 

طروا عليھا؛ وذلك مثل العرافين والناظرين في األجسام الشفافة كالمرايا وطساس ذلك بمقتضى فطرتھم التي ف

الماء، والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادھا وعظامھا وأھل الزجر في الطير والسباع، وأھل الطرق 

. نكارھابالحصى والحبوب من الحنطة والنوى، وھذه كلھا موجودة في عالم اإلنسان ال يسع أحداً جحدھا وال إ

وكذلك النائم والميت ألول موته أو نومه . وكذلك المجانين يلقى على ألسنتھم كلمات من الغيب فيخبرون بھا

ونحن اآلن .وكذلك أھل الرياضات من المتصوفة لھم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة. يتكلم بالغيب

ونقدم على ذلك . ثم نأتي عليھا واحدة واحدة إلى آخرھا نتكلم على ھذه اإلدراكات كلھا، ونبتدىء منھا بالكھانة،

وذلك أنھا ذات . مقدمة في أن النفس اإلنسانية كيف تستعد إلدراك الغيب في جميع األصناف التي ذكرناھا

بالبدن  روحانية موجودة بالقوة من بين سائر الروحانيات كما ذكرناه قبل؛ وإنما تخرج من القوة إلى الفعل

وصورة ھذه النفس التي بھا يتم وجودھا . وكل ما بالقوة فله مادة وصورة. ذا أمر مدرك لكل أحدوھ. وأحواله

ثم يتم نشؤھا . فھي توجد أّوالً بالقوة مستعدة لإلدراك وقبول الصور الكلية والجزئية. ھو عين اإلدراك والتعقل

ليھا، وما تنتزع من تلك اإلدراكات ووجودھا بالفعل بمصاحبة البدن وما يعودھا بورود مدركاتھا المحسوسة ع

من المعاني الكلية فتتعقل الصور، مرة بعد أخرى، حتى يحصل لھا اإلدراك والتعقل بالفعل، فتتم ذاتھا، وتبقى 

ولذلك نجد الصبي في أول نشأته ال يقدر . النفس كالھيولى، والصور متعاقبة عليھا باإلدراك واحدة بعد واحدة

وذلك ألن صورتھا التي ھي عين ذاتھا وھو . ن ذاتھا ال بنوم وال بكشف وال بغيرھماعلى اإلدراك الذي لھا م
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ثم إذا تمت ذاتھا بالفعل حصل لھا ما دامت مع البدن . اإلدراك والتعقل لم يتم بعد، بل لم يتم لھا انتزاع الكليات

ذاتھا من غير واسطة وھي إدراك بآالت الجسم تؤديه إليھا المدارك البدنية، وإدراك ب: نوعان من اإلدراك

محجوبة عنه باالنغماس في البدن والحواس وبشواغلھا، ألن الحواس أبداً جاذبة لھا إلى الظاھر بما فطرت عليه 

إما بالخاصية : وربما تنغمس من الظاھر إلى الباطن، فيرتفع حجاب البدن لحظة. أّوالً من اإلدراك الجسماني

لنوم، أو بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكھانة والطرق، أو التي ھي لإلنسان على اإلطالق مثل ا

فتلتفت حينئذ إلى الذوات التي فوقھا من المإل األعلى لما بين أفقھا . بالرياضة مثل أھل الكشف من الصوفية

وتلك الذوات روحانية وھي إدراك محض وعقول بالفعل، . وأفقھم من االتصال في الوجود كما قررناه قبل

ً . ھا صور الموجودات وحقائقھا كما مروفي وربما دفعت . فيتجلى فيھا شيء من تلك الصور وتقتبس منھا علوما

تلك الصور المدركة إلى الخيال فيصرفھا في القوالب المعتادة، ثم يراجع الحّس بما أدركت إما مجرداً أو في 

: ولنرجع إلى ما وعدنا به من بيان أصنافه .ھذا ھو شرح استعداد النفس لھذا اإلدراك الغيبي. قوالبه فتخبر به

فأما الناظرون في األجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه وقلوب الحيوان وأكبادھا وعظامھا، وأھل الطرق 

فكلھم من قبيل الكفان، إال أنھم  أضعف رتبة فيه في أصل خلقھم، ألن الكاھن ال يحتاج في  بالحصى والنوى

كثير معاناة؛ وھؤالء يعانونه بانحصار المدارك الحسية كفھا في نوع واحد منھا، رفع حجاب الحّس إلى 

وربما يظن أن مشاھدة . وأشرفھا البصر، فيعكف على المرئي البسيط حتى يبدو له مدركه الذي يخبر به عنه

يب عن بل ال يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغ. ھؤالء لما يرونه ھو في سطح المرآة وليس كذلك

البصر، ويبدو فيما بينھم وبين سطح المرآة حجاب كأنه غمام يتمثل فيه صور ھي مداركھم، فيشيرون إليھم 

وأما المرآة وما . بالمقصود لما يتوجھون إلى معرفته من نفي أو إثبات، فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه

م بھا ھذا النوع اآلخر من اإلدراك، وھو نفساني يدرك فيھا من الصور فال يدركونه في تلك الحال، وإنما ينشأ لھ

ومثل ذلك ما يعرض للناظرين . ليس من إدراك البصر، بل يتشكل به المدرك النفساني للحّس كما ھو معروف

وقد شاھدنا من ھؤالء من يشغل . في قلوب الحيوانات وأكبادھا، وللناظرين في الماء والطساس وأمثال ذلك

العزائم لالستعداد، ثم يخبر كما أدرك؛ ويزعمون أنھم يرون الصور متشخصة في الحس بالبخور فقط  ثم ب

. وغيبة ھؤالء عن الحس أخف من األولين. الھواء تحكي لھم أحوال ما يتوجھون إلى إدراكه بالمثال واإلشارة

، حيوان، وأما الزجر وھو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائراً .والعالم أبو الغرائب

. والفكر فيه بعد مغيبه، وھي قوة في النفس تبعث على الحرص والفكر فيما زجر فيه من مرئي أو مسموع

وتكون قوته المخيلة كما قدمناه قوية؛ فيبعثھا في البحث مستعينا بما رآه أو سمعه؛ فيؤديه ذلك إلى إدراك ما، 

إذ تتوسط بين المحسوس المرئي في يقظته وتجمعه مع ما كما تفعله القوة المتخيلة في النوم وعند ركود الحواس 

وأما المجانين فنفوسھم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن، لفساد أمزجتھم غالبا وضعف . عقلته فيكون عنھا الرؤيا

الروح الحيواني فيھا، فتكون نفسه غير مستغرقة في الحواس وال منغمسة فيھا بما شغلھا في نفسھا من ألم 

ضه؛ وربما زاحمھا على التعلق به روحانية أخرى شيطانية تتشبث به وتضعف ھذه عن ممانعتھا، النقص ومر

فإذ أصابه ذلك التخبط إما لفساد مزاجه من فساد في ذاتھا أو لمزاحمة من النفوس الشيطانية . فيكون عنه التخبط

وربما . صور وصرفھا الخيالفي تعلقه، غاب عن حسه جملة، فأدرك لمحة من عالم نفسه وانطبع فيھا بعض ال

وإدراك ھؤالء كلھم مشوب فيه الحق بالباطل؛ ألنه ال .نطق على لسانه في تلك الحال من غير إرادة النطق

ومن ذلك يجيء الكذب . يحصل لھم االتصال وإن فقدوا الحّس إال بعد االستعانة بالتصورات األجنبية كما قررناه

لمتعلقون بھذا اإلدراك وليس لھم ذلك االتصال، فيسلطون الفكر على وأما العرافون فھم ا. في ھذه المدارك
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األمر الذي يتوجھون إليه، ويأخذون فيه بالظن والتخمين بناء على ما يتوھمونه من مبادئ ذلك االتصال 

وقد تكلم عليھا . ھذا تحصيل ھذه األمور.واإلدراك، ويدعون بذلك معرفة الغيب، وليس منه على الحقيقة

ً وال إصابة)مروج الذھب(ي في المسعود ويظھر من كالم الرجل أنه كان بعيداً عن . ، فما صادف تحقيقا

وھذه اإلدراكات التي ذكرناھا موجودة كلھا في .الرسوخ في المعارف، فينقل ما سمع من أھله ومن غير أھله

في الخصومات ليعرفوھم فقد كان العرب يفزعون إلى الكھان في تعرف الحوادث ويتنافرون إليھم . نوع البشر

واشتھر منھم في الجاھلية شق بن أنمار بن . وفي كتب أھل األدب كثير من ذلك. بالحق فيھا من إدراك غيبھم

ومن مشھور . نزار، وسطيح بن مازن بن غسان، وكان يدرج كما يدرج الثوب، وال عظم فيه إال الجمجمة

اه به من ملك الحبشة لليمن وملك مضر من بعدھم، الحكايات عنھما تأويل رؤيا ربيعة بن مضر، وما أخبر

وظھور النبوة المحمدية في قريش، ورؤيا الموبذان التي أولھا سطيح لما بعث إليه بھا كسرى عبد المسيح 

وھذه كلھا مشھورة وكذلك العرافون كان في العرب منھم كثير . فأخبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس

 :وذكروھم في أشعارھم، قال

 فإنك إن داويتني لطبيـب        قلت لعراف اليمامة داونيف

 :وقال اآلخر

  وعراف نجد إن ھما شفياني     جعلت لعراف اليمامة حكمه

 بما حملت منك الضلوع يدان        فقاال شفاك هللا وهللا مالنا

ما يصدر لبعض  ومن ھذه المدارك الغبية،.وعراف اليمامة ھو رباح بن عجلة؛ وعراف نجد األبلق األسدي

الناس، عند مفارقة اليقظة والتباسه بالنوم من الكالم على الشيء الذي يتشوف إليه، بما يعطيه غيب ذلك األمر 

كما يريد وال يقع ذلك إال في مبادئ النوم عند مفارقة اليقظة وذھاب االختيار في الكالم؛ فيتكلم كأنه مجبور على 

لك يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسھم وأوساط أبدانھم كالم بمثل وكذ. النطق؛ وغايته أن يسمعه ويفھمه

ً ليتعرفوا من كالمھم عند القتل . ذلك ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالمين أنھم قتلوا من سجونھم أشخاصا

إذا  وذكر مسلمة في كتاب الغاية له في مثل ذلك، أن آدميا. عواقب أمورھم في أنفسھم فأعلموھم بما يستبشع

جعل في دن مملوء بدھن السمسم ومكث فيه أربعين يوما يغذى بالتين والجوز حتى يذھب لحمه وال يبقى منه 

إال العروق وشؤون رأسه؛ فيخرج من ذلك الدھن؛ فحين يجف عليه الھواء يجيب عن كل شي يسأل عنه من 

فھم منه عجائب العالم اإلنساني ومن وھذا فعل من مناكير أفعال السحرة لكن ي. عواقب األمور الخاصة والعامة

ً بإماتة جميع القوى  ً صناعيا الناس من يحاول حصول ھذا المدرك الغيبي بالرياضة؛ فيحاولون بالمجاھدة موتا

ويحصل ذلك بجمع الفكر . البدنية، ثم محو آثارھا التي تلونت بھا النفس، ثم تغذيتھا بالذكر لتزداد قوة في نشئھا

لمعلوم على القطع انه إذا نزل الموت بالبدن ذھب الحس وحجابه واطلّعت النفس على ذاتھا ومن ا. وكثرة الجوع

ومن . فيحاولون ذلك باالكتساب، ليقع لھم قبل الموت ما يقع لھم بعده، وتطلع النفس على المغيبات. وعالمھا

. رفات في العوالمھؤالء أھل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل لھم االطالع على المغيبات والتص

ً بالد الھند ً وشماالً خصوصا ويسمون ھنالك الحوكية ولھم كتب في . وأكثر ھؤالء في األقاليم المنحرفة جنوبا

كيفية ھذه الرياضة كثيرة، واألخبار عنھم في ذلك غريبة وأما المتصوفة فرياضتھم دينية وعرية عن ھذه 

بال على هللا بالكلية ليحصل لھم أذواق أھل العرفان والتوحيد، وإنما يقصدون جمع الھمة واإلق المقاصد المذمومة
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ألنه إذا نشأت . ويزيدون في رياضتھم إلى الجمع والجوع التغذية بالذكر، فبھا تتم وجھتھم في ھذه الرياضة

؛ وإذا عريت عن الذكر كانت شيطانية وحصول ما يحصل من . النفس على الذكر كانت أقرب إلى العرفان با

ة الغيب والتصرف لھؤالء المتصوفة إنما ھو بالعرض، وال يكون مقصوداً من أول األمر؛ ألنه إذا قصد معرف

ذلك كانت الوجھة فيه لغير هللا؛ وإنما ھي لقصد التصرف واالطالع على الغيب، وأخسر بھا صفقة فإنھا في 

ھم يقصدون بوجھتھم المعبود ال لشيء ف". من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني : "قال بعضھم. الحقيقة شرك

وكثير منھم يفر منه إذا عرض له وال . وإذا حصل في أثناء ذلك ما يحصل فبالغرض وغير مقصود لھم. سواه

ويسمون ما يقع لھم من الغيب والحديث . وحصول ذلك لھم معروف. يحفل به؛ وإنما يريد هللا لذاته ال لغيره

وقد ذھب . قع لھم من التصرف كرامة؛ وليس شيء من ذلك بنكير في حقھمعلى الخواطر فراسة وكشفاً، وما ي

إلى إنكاره األستاذ أبو إسحاق األسفراييني وأبو محمد بن أبي زيد المالكي في آخرين فراراً من التباس المعجزة 

 ρل هللا وقد ثبت في الصحيح أن رسو. والمعول عليه عند المتكلمين حصول التفرقة بالتحدي فھو كاف. بغيرھا

وقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة تشھد بذلك في مثل قول . >>إن فيكم محدثين وإن منھم عمر<<: قال

وھو سارية بن زنيم، كان قائداً على بعض جيوش المسلمين بالعراق ". يا سارية الجبل : "عمر رضي هللا عنه

، وكان بقربه جبل يتجھز إليه، فرفع لعمر ذلك أيام الفتوحات، وتورط مع المشركين في معترك وھم باالنھزام

وسمعه سارية وھو بمكانه، ورأى شخصه ھنالك؛ " يا سارية الجبل : "وھو يخطب على المنبر بالمدينة فناداه

ً ألبي بكر في وصيته عائشة ابنته رضي هللا عنھما في شأن ما نحلھا من . والقصة معروفة ووقع مثله أيضا

وإنما ھما أخواك : "فقال في سياق كالمه. ثم نبھھا على جذاذه لتحوزه عن الورثةأوسق التمر من حديقته، 

. ، فكانت جارية"إن ذا بطن بنت خارجة أراھا جارية: "فقال" إنما ھي أسماء فمن األخرى؛ : "فقالت" وأختاك 

الصالحين وأھل ومثل ھذه الوقائع كثيرة لھم ولمن بعدھم من . وقع في الموطأ في باب ما ال يجوز من النحل

إال أن أھل التصوف يقولون إنه يقل في زمن النبوة إذ ال يبقى للمريد حالة بحضرة النبي؛ حتى إنھم . االقتداء

وهللا يرزقنا الھداية، ويرشدنا إلى . يقولون إن المريد إذا جاء للمدينة النبوية يسلب حاله ما دام فيھا حتى يفارقھا

 .الحق

  فصل

ن المتصوفة قوم بھاليل معتوھون أشبه بالمجانين من العقالء، وھم مع ذلك قد صحت ومن ھؤالء المريدين م

لھم مقامات الوالية وأحوال الصديقين، وعلم ذلك من أحوالھم من يفھم عنھم من أھل الذوق، مع أنھم غير 

ذلك ويأتون  ويقع لھم من األخبار عن المغيبات عجائب؛ ألنھم ال يتقيدون بشيء فيطلقون كالمھم في. مكلفين

وربما ينكر الفقھاء انھم على شيء من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنھم؛ والوالية ال . منه بالعجائب

تحصل إال بالعبادة، وھو غلط؛ فإن فضل هللا يؤتيه من يشاء؛ وال يتوقف حصول الوالية على العبادة وال 

وھؤالء القوم لم تعدم .  تعالى يخصھا بما شاء من مواھبهوإذا كانت النفس اإلنسانية ثابتة الوجود فا. غيرھا

نفوسھم الناطقة وال فسدت كحال المجانين؛ وإنما فقد لھم العقل الذي يناط به التكليف، وھي صفة خاصة للنفس، 

وھي علوم ضرورية لإلنسان يشتد بھا نظره ويعرف أحوال معاشه واستقامة منزله وكأنه إذا ميز أحوال معاشه 

وليس من فقد ھذه الصفة بفاقد لنفسه وال ذاھل . لم يبق له عذر في قبول التكاليف إلصالح معاده ستقامة منزلهوا

عن حقيقته؛ فيكون موجود الحقيقة معدوم العقل التكليفي الذي ھو معرفة المعاش؛ وال استحالة في ذلك؛ وال 

صح ذلك فاعلم أنه ربما يلتبس حال ھؤالء  وإذا. يتوقف اصطفاء هللا عباده للمعرفة على شيء من التكاليف
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منھا أن ھؤالء البھاليل تجد : ولك في تمييزھم عالمات. بالمجانين الذين تفسد نفوسھم الناطقة ويلتحقون بالبھائم

لھم وجھة ما، ال يخلون عنھا أصالً من ذكر وعبادة، لكن على غير الشروط الشرعية لما قلناه من عدم التكليف؛ 

ومنھا انھم يخلقون على البله من أول نشأتھم، والمجانين يعرض لھم الجنون .  تجد لھم وجھة أصالً والمجانين ال

ومنھا . بعد مدة من العمر لعوارض بدنية طبيعية، فإذا عرض لھم ذلك وفسدت نفوسھم الناطقة ذھبوا بالخيبة

ليف في حقھم؛ والمجانين ال تصرف كثرة تصرفھم في الناس بالخير والشر ألنھم ال يتوقفون على إذن لعدم التك

 .وھذا فصل انتھى بنا الكالم إليه؛ وهللا المرشد للصواب.لھم

  فصل

فمنھم المنجمون القائلون بالدالالت : وقد يزعم بعض الناس أن ھنا مدارك للغيب، من دون غيبة عن الحسّ 

متزاج بين طباعھا بالتناظر، النجومية ومقتضى أوضاعھا في الفلك، وآثارھا في العناصر، وما يحصل من اال

وھؤالء المنجمون ليسوا من الغيب في شي؛ إنما ھي ظنون حدسية . ويتأدى من ذلك المزاج إلى الھواء

وتخمينات مبنية على التآثير النجومية وحصول المزاج منه للھواء مع مزيد حدس يقف به الناظر على تفصيله 

وھو لوثبت فغايته . حن نبين بطالن ذلك في محله إن شاء هللاون. في الشخصيات في العالم كما قاله بطليموس

ومن ھؤالء قوم من العامة استنبطوا الستخراج الغيب وتعرف .حدس وتخمين وليس مما ذكرناه في شيء

ومحصول ھذه الصناعة أنھم . الكائنات صناعة سموھا خط الرمل نسبة إلى المادة التي يضعون فيھا عملھم

ال ذات أربع مراتب تختلف باختالف مراتبھا في الزوجية والفردية واستوائھا فيھما، صيروا من النقط أشكا

شكالً؛ ألنھا إن كانت أزواجا كلھا أو أفرادا كلھا فشكالن؛ وإن كان الفرد فيھما في مرتبة  فكانت ستة عشر

. تب فأربعة أشكالواحد؛ فقط فأربعة أشكال؛ وإن كان الفرد في مرتبتين فستة أشكال؛ وإن كان في ثالث مرا

جاءت ستة عشر شكالً ميزوھا كلھا بأسمائھا وأنواعھا إلى سعود ونحوس، شأن الكواكب، وجعلوا لھا ستة 

ً طبيعية بزعمھم، وكأنھا البروج االثنا عشر التي للفلك واألوتاد األربعة، وجعلوا لكل شكل منھا بيتاً  عشر بيتا

ً وداللة على صنف من موجودات عالم ال ً حاذوا به فن وخطوطا عناصر يختص به، واستنبطوا من ذلك فنا

إال أن أحكام النجامة مستندة إلى أوضاع طبيعية كما زعم بطليموس، وھذه إنما مستندھا . النجامة ونوع قضائه

ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القديمة في . أوضاع تحكمية وأھواء اتفاقية، وال دليل يقوم على شيء منھا

وربما يدعون . ربما نسبوھا إلى دانيال أو إلى إدريس صلوات هللا عليھما، شأن الصنائع كلھاالعالم، و

وليس في الحديث دليل على . >>كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك <<: مشروعيتھا ويحتجون بقوله

لوحي عند مشروعية خط الرمل كما يزعمه بعض من ال تحصيل لديه، ألن معنى الحديث كان نبي يخط فيأتيه ا

ذلك الخط، وال استحالة في أن يكون ذلك عادة لبعض األنبياء، فمن وافق خطه ذلك النبي فھو ذاك، أي فھو 

وأما إذا اخذ . صحيح من بين الخط بما عضده من الوحي لذلك النبي الذي كانت عادته أن يأتيه الوحي عند الخط

فإذا أرادوا استخراج مغيب بزعمھم . الحديث وهللا  وھذا معنى. ذلك من الخط مجرداً من غير موافقة وحي فال

عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا النقط سطوراً على عدد المراتب األربع، ثم كرروا ذلك أربع 

ً كان أو فرداً . مرات فتجيء ستة عشر سطراَ  ً ويضعون ما بقي من كل سطر زوجا ثم يطرحون النقط أزواجا

فتجيء أربعة أشكال يضعونھا في سطر متتالية؛ ثم يولدون منھا أربعة أشكال أخرى  في مرتبته على الترتيب،

وما قابلھا من الشكل الذي بإزائه؛ وما يجتمع منھما من زوج أو فرد،  من جانب العرض باعتبار كل مرتبة

في كل مرتبة فتكون ثمانية أشكال موضوعة في سطر؛ ثم يولدون من كل شكلين شكالً تحتھما باعتبار ما يجتمع 
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ً من زوج أو فرد فتكون أربعة أخرى تحتھا؛ ثم يولدون من األربعة شكلين كذلك  من مراتب الشكلين أيضا

تحتھا؛ ثم من الشكلين شكالً كذلك تحتھما؛ ثم من ھذا الشكل الخامس عشر مع الشكل األول شكالً يكون آخر 

السعودة والنحوسة بالذات، والنظر والحلول  ثم يحكمون على الخط كله بما اقتضته أشكاله من. الستة عشر

 ً ً غريبا وكثرت ھذه الصناعة في العمران . واالمتزاج والداللة على أصناف الموجودات وسائر ذلك تحكما

والتحقيق . ووضعت فيھا التآليف واشتھر فيھا األعالم من المتقدمين والمتأخرين، وھي كما رأيت تحكم وھوى

رك أن الغيوب ال تدرك بصناعة البتة وال سبيل إلى تعرفھا إال للخواص من الذي ينبغي أن يكون نصب فك

ولذلك يسمي المنجمون ھذا الصنف كلھم . البشر المفطورين على الرجوع عن عالم الحّس إلى عالم الروح

 فالخط وغيره من. بالزھريين نسبة إلى ما تقتضيه داللة الزھرة بزعمھم في أصل مواليدھم على إدراك الغيب

ھذه إن كان الناظر فيه من أھل ھذه الخاصية وقصد بھذه األمور التي ينظر فيھا من النقط أو العظام أو غيرھا 

إشغال الحّس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات لحظة ما، فھو من باب الطرق بالحصى والنظر في قلوب 

قصد معرفة الغيب بھذه الصناعة وأنھا تفيده وإن لم يكن كذلك، وإنما . الحيوانات والمرايا الشفافة كما ذكرناه

والعالمة لھذه الفطرة التي فطر عليھا أھل ھذا اإلدراك . وهللا يھدي من يشاء. ذلك فھذر من القول والعمل

الغيبى انھم عند توجھھم إلى تعرف الكائنات يعتريھم خروج عن حالتھم الطبيعية كالتثاؤب والتمالك ومبادىء 

فمن لم توجد له ھذه العالمة فليس . يختلف ذلك بالقوة والضعف على اختالف وجودھا فيھمالغيبة عن الحّس، و

 .من إدراك الغيب في شيء وإنما ھو ساع في تنفيق كذبه

 فصل

من مدارك النفس الروحانية،  ومنھم طوائف يضعون قوانين الستخراج الغيب ليست من الطور األول الذي ھو

رات النجوم كما زعمه بطليموس، وال من الظن والتخمين الذي يحاول عليه وال من الحدس المبني على تأثي

ولست أذكر من ذلك إال ما ذكره . العرافون؛ وإنما ھي مغالط يجعلونھا كالمصائد ألھل العقول المستضعفة

فمن تلك القوانين الحساب الذي يسمونه حساب النيم وھو مذكور في آخر كتاب . المصنفون وولع به الخواص

وھو أن تحسب الحروف . لسياسة المنسوب ألرسطو، يعرف به الغالب من المغلوب في المتحاربين من الملوكا

األلف آحادا وعشرات  التي في اسم أحدھما بحساب الجمل المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد إلى

طرح من كل واحد منھما ثم ا. فإذا حسبت االسم وتحصل لك منه عدد فاحسب اسم اآلخر كذلك. ومئين وألوفا

فإن كان العددان : ثم انظر بين العددين الباقيين من حساب االسمين. تسعة تسعة، واحفظ بقية ھذا وبقية ھذا

مختلفين في الكلية وكانا معا زوجين أو فردين معا فصاحب األقل منھما ھو الغالب؛ وإن كان أحدھما زوجاً 

ن كانا متساويين في الكمية وھما معا زوجان فالمطلوب ھو الغالب؛ واآلخر فرداً فصاحب األكثر ھو الغالب؛ وإ

 :ويقال ھنالك بيتان في ھذا العمل اشتھرا بين الناس وھما. وإن كانا معاً فردين فالطالب ھو الغالب

 وأكثرھا عند التخالف غالبــــــــ      أرى الزوج واألفراد يسمو أقلھــا

 وعند استواء الفرد يغلب طالب      ويغلب مطلوب إذا الزوج يستوي

ً عندھم في ً معروفا طرح تسعة، وذلك أنھم  ثم وضعوا لمعرفة ما بقي من الحروف بعد طرحھا بتسعة قانونا

الدالة على ) ي(الدالة على الواحد و) 1: (جمعوا الحروف الدالة على الواحد في المراتب األربع وھي

) ش(الة على المائة ألنھا واحد في مرتبة المئين والد) ق(العشرة وھي واحد في مرتبة العشرات و
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وليس بعد األلف عدد يدل عليه بالحروف، ألن الشين . الدالة على األلف ألنھا واحد في مرتبة اآلالف

ثم رتبوا ھذه األحرف األربعة على نسق المراتب فكان منھا كلمة رباعية وھي . ھي آخر حروف أبجد

الدالة على اثنين في المراتب الثالث وأسقطوا مرتبة اآلالف منھا ألنھا ثم فعلوا ذلك بالحروف ). ايقش(

) ب(وھي : كانت آخر حروف أبجد، فكان مجموع حروف االثنين في المراتب الثالث ثالثة حروف

الدالة على اثنين ) ر(الدالة على اثنين في العشرات وھي عشرون و) ك(الدالة على اثنين في اآلحاد و

ثم فعلوا ذلك ). بكر(ائتان؛ وصيروھا كلمة واحدة ثالثية على نسق المراتب وھي في المئين وھي م

وصارت تسع . وكذلك إلى آخر حروف أبجد). جلس(فنشأت عنھا كلمة  بالحروف الدالة على ثالثة

مرتبة ). إيقش، بكر، جلس، دمت، ھنث، وصخ، زعد، حفظ، طضغ: وھي(كلمات نھاية عدد اآلحاد 

ولكل كلمة منھا عددھا الذي ھي في مرتبته، فالواحد لكلمة ايقش؛واالثنان لكلمة  على توالي األعداد،

فإذا أرادوا طرح . بكر؛ والثالثة لكلمة جلس؛ وكذلك إلى التاسعة التي ھي طضغ، فتكون لھا التسعة

االسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمة ھو من ھذه الكلمات؛ واخذوا عددھا مكانه، ثم جمعوا 

عداد التي يأخذونھا بدال من حروف االسم، فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنھا، وإال األ

والسر في ھذا . أخذوه كما ھو، ثم يفعلون كذلك باالسم اآلخر وينظرون بين الخارجين بما قدمناه

كأنه يجمع عدد وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود األعداد بطرح تسعة إنما ھو واحد؛ ف. القانون بين

العقود خاصة من كل مرتبة؛ فصارت أعداد العقود كأنھا آحاد فال فرق بين االثنين والعشرين والمائتين 

فوضعت . واأللفين وكلھا اثنان؛ وكذلك الثالثة والثالثون والثلثمائة والثالثة اآلالف كلھا ثالثة ثالثة

جعلت الحروف الدالة على أصناف العقود في كل األعداد على التوالي دالة على أعداد العقود ال غير؛ و

ً عن كل حرف  كلمة من اآلحاد والعشرات والمئين واأللوف، وصار عدد الكلمة الموضوع عليھا نائبا

فيھا سواء د ل على اآلحاد أو العشرات أو المئين؛ فيوجد عدد كل كلمة عوضاً عن الحروف التي فيھا 

ھو العمل المتداول بين الناس منذ األمر القديم وكان بعض من  ھذا. وتجمع كلھا إلى آخرھا كما قلناه

لقيناه من شيوخنا يرى أن الصحيح فيھا كلمات أخرى تسعة مكان ھذه ومتوالية كتواليھا، ويفعلون بھا 

ارب، يسقك، جزلط، مدوص، ھف، : في الطرح بتسعة مثل ما يفعلونه باألخرى سواء؛ وھي ھذه

عددھا الذي في مرتبته؛ فيھا  ات على توالي العدد، ولكل كلمة منھاتحذن، عش، خغ، ثضظ؛ تسع كلم

لكن كان شيوخنا ينقلونھا عن . وليست جارية على أصل مطرد كما تراه. الثالثي والرباعى والثنائي

شيخ المغرب في ھذه المعارف من السيمياء وأسرار الحروف والنجامة وھو أبو العباس بن البناء، 

وهللا اعلم . مل بھذه الكلمات في طرح حساب النيم أصح من العمل بكلمات أيقشويقولون عنه إن الع

والكتاب الذي وجد فيه حساب . وھذه كلھا مدارك للغيب غير مستندة إلى برھان وال تحقيق.كيف ذلك

النيم غير معزو إلى أرسطو عند المحققين لما فيه من اآلراء البعيدة عن التحقيق والبرھان؛ يشھد لك 

ومن ھذه القوانين الصناعية الستخراج الغيوب فيما  ھ1تصفحه إن كنت من أھل الرسوخ  بذلك

المعزوة إلى أبي العباس سيدي أحمد السبتي من أعالم " بزايرجة العالم "يزعمون الزايرجة المسماة 

المتصوفة بالمغرب، كان في آخر المائة السادسة بمراكش ولعھد أبي يعقوب المنصور من ملوك 
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وكثير من الخواص يولعون بإفادة الغيب منھا بعملھا المعروف . وھي غريبة العمل صناعة. حدينالمو

وصورتھا التي يقع العمل عندھم فيھا دائرة . الملغوز؛ فيحرضون بذلك على حل رمزه وكشف غامضه

ف عظيمة في داخلھا دوائر متوازية لألفالك والعناصر والمكونات والروحانيات وغير ذلك من أصنا

وخطوط كل . إما البروج وإما العناصر أو غيرھما: وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكھا. الكائنات والعلوم

وعلى كل وتر حروف متتابعة موضوعة، فمنھا برشوم . قسم مارة إلى المركز ويسمونھا األوتار

ا برشوم الغبار الزمام التي ھي أشكال األعداد عند أھل الدواوين والحساب بالمغرب لھذا العھد، ومنھ

وعلى ظاھر الدوائر جدول . وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع األكوان. المتعارفة في داخل الزايرجة

ً في العرض، ومائة وواحد  ً يشتمل على خمسة وخمسين بيتا متكثر البيوت المتقاطعة طوالً وعرضا

. لحروف، وجوانب خالية البيوتوأخرى با وثالثين في الطول، جوانب منه معمورة البيوت تارة بالعدد

وحافات . وال تعلم نسبة تلك األعداد في أوضاعھا وال القسمة التي عينت البيوت العامرة من الخالية

الزايرجة أبيات من عروض الطويل على روي الالم المنصوبة تتضمن صورة العمل في استخراج 

وفي بعض جوانب . م الوضوح والجالءإال أنھا من قبيل األلغاز في عد. المطلوب من تلك الزايرجة

الزايرجة بيت من الشعر منسوب لبعض أكابر أھل الحدثان بالمغرب، وھو مالك بن وھيب من علماء 

 :أشبيلية كان في الدولة اللمتونية ونص البيت

 غرائب شك ضبطه الجد مثال     سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن

فإذا أرادوا . راج الجواب من السؤال في ھذه الزايرجة وغيرھاوھو البيت المتداول عندھم في العمل الستخ

استخراج الجواب عما يسأل عنه من المسائل كتبوا ذلك السؤال وقطعوه حروفاً، ثم أخذوا الطالع لذلك الوقت 

من بروج الفلك ودرجھا، وعمدوا إلى الزايرجة ثم إلى الوتر المكتنف فيھا بالبرج الطالع من أولي ماراً إلى 

فيأخذون جميع الحروف المكتوبة عليه من أوله إلى آخره، واألعداد . لمركز، ثم إلى محيط الدائرة قبالة الطالعا

ً بحساب الجمل وقد ينقلون آحادھا إلى العشرات وعشراتھا إلى المئين . المرسومة بينھما، ويصيرونھا حروفا

روف السؤال ويضيفون إلى ذلك جميع ما ويضعونھا مع ح. وبالعكس فيھما كما يقتضيه قانون العمل عندھم

على الوتر المكتنف بالبرج الثالث من الطالع من الحروف واألعداد من أوله إلى المركز فقط ال يتجاوزونه إلى 

يقطعون حروف البيت الذي ھو . ويفعلون باألعداد ما فعلوه باألول ويضيفونھا إلى الحروف األخرى. المحيط

وھو بيت مالك بن وھيب المتقدم، ويضعونھا ناحية؛ ثم يضربون عدد درج الطالع  أصل العمل وقانونه عندھم،

واسه عند ھو بعد البرج عن آخر المراتب عكس ما عليه األس عند أھل صناعة الحساب؛ فإنه . في أس البرج

ن بما ويدخلو. يضربونه في عدد آخر يسمونه األس األكبر والدور األصلي ثم. عندھم البعد عن أول المراتب

ويستخرجون منھا . تجمع لھم من ذلك في بيوت الجدول على قوانين معروفة، وأعمال مذكورة؛ وأدوار معدودة

ً ويسقطون أخرى ويقابلون معھم في حروف البيت وينقلون منه ما ينقلون إلى حروف السؤال، وما . حروفا

في كل دور الحرف الذي ينتھي عنده معھا؛ يطرحون تلك الحروف بأعداد معلومة يسمونھا األدوار؛ ويخرجون 

الدور، يعاودون ذلك بعدد األدوار المعينة عندھم لذلك؛ فيخرج آخرھا حروف متقطعة وتؤلف على التوالي 

فتصير كلمات منظومة في بيت واحد على وزن البيت الذي يقابل به العمل ورويه وھو بيت مالك بن وھيب 

وقد رأينا كثيراً من الخواص يتھافتون .عند كيفية العمل بھذه الزايرجةالمتقدم حسبما نذكر ذلك كله فصل العلوم 
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على استخراج الغيب منھا بتلك األعمال ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب للسؤال في توافق الخطاب 

بقة وليس ذلك بصحيح؛ ألنه قد مر لك أن الغيب ال يدرك بأمر صناعي البتة؛ و المطا. دليل على مطابقة الواقع

. يكون الجواب مستقيماً أو موافقاً للسؤال - التي فيھا بين الجواب والسؤال من حيث األفھام والتوافق في الخطاب

والدخول في الجدول باألعداد . ووقوع ذلك بھذه الصناعة في تكسير الحروف المجتمعة من السؤال واألوتار

لجدول بذلك وطرح أخرى ومعاودة ذلك المجتمعة من ضرب األعداد المفروضة واستخراج الحروف من ا

وقد يقع االطالع من بعض . األدوار المعدودة، ومقابلة ذلك كله بحروف البيت على التوالي، غير مستنكر

فالتناسب بين األشياء ھو سبب الحصول على .األذكياء على تناسب بين ھذه األشياء فيقع له معرفة المجھول

وطريق لحصوله، وال سيما من أھل الرياضة، فإنھا تفيد العقل قوة على المجھول من المعلوم الحاصل للنفس، 

ومن أجل ھذا المعنى ينسبون ھذه الزايرجة في الغالب .وقد مر تعليل ذلك غير مرة. القياس وزيادة في الفكر

ولعمري إنھا من . ولقد وقفت على أخرى منسوبة لسھل بن عبد هللا. ألھل الرياضة؛ فھي منسوبة للسبتي

ً يظھر لي إنما ھو  عمال الغريبةاأل والمعاناة العجيبة، والجواب الذي يخرج منھا فالسر في خروجه منظوما

ويدل عليه أنا وجدنا أعماالً أخرى لھم في . ولھذا يكون النظم على وزنه ورويه. المقابلة بحروف ذلك البيت

. تراه عند الكالم على ذلك في موضعه مثل ذلك أسقطوا فيھا المقابلة بالبيت فلم يخرج الجواب منظوما كما

وكثير من الناس تضيق مداركھم عن التصديق بھذا العمل ونفوذه إلى المطلوب، فينكر صحتھا ويحسب أنھا من 

التخيالت واإليھامات، وأن صاحب العمل بھا يثبت حروف البيت الذي ينظمه كما يريد بين أثناء حروف 

ت على غير نسبة وال قانون، ثم يجيء بالبيت ويوھم أن العمل جاء على السؤال واألوتار، ويفعل تلك الصناعا

وھذا الحسبان توھم فاسد حمل عليه القصور من فھم التناسب بين الموجودات والمعدومات، . طريقة منضبطة

ويكفينا في رد ذلك . ولكن من شأن كل مدرك إنكار ما ليس في طوقه إدراكه. والتفاوت بين المدارك والعقول

شاھدة العمل بھذه الصناعة والحدس القطعي؛ فإنھا جاءت بعمل مطرد وقانون صحيح ال مرية فيه عند من م

وإذا كان كثير من المعاياة في العدد الذي ھو أوضح الواضحات يعسر على . يباشر ذلك ممن له ذكاء وحدس

فلنذكر مسئلة من . بة فيه وغرابتھاالفھم إدراكه لبعد النسبة فيه و خفائھا ، فما  ظنك بمثل ھذا مع خفاء النس

لو قيل لك خذ عددا من الدراھم واجعل بإزاء كل درھم ثالثة من : مثاله. المعاياة يتضح لك بھا شيء مما ذكرنا

الفلوس؛ ثم اجمع الفلوس التي أخذت واشتر بھا طائراً؛ ثم اشتر بالدراھم كلھا طيوراً بسعر ذلك الطائر؛ فكم 

ألنك تعلم أن فلوس الدراھم أربعة وعشرون؛ . اھم والفلوس؛ فجوابه أن تقول ھي تسعةالطيور المشتراة بالدر

وأن الثالثة ثمنھا وأن عدة أثمان الواحد ثمانية، فإذا جمعت الثمن من الدراھم إلى الثمن اآلخر فكان كله ثمن 

شترى بالفلوس المأخوذة أوالً، طائر فھي ثمانية طيور عدة أثمان الواحد، وتزيد على الثمانية طائراً آخر وھو الم

كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب الذي بين  وعلى سعره اشتريت بالدراھم؛ فتكون تسعة فأنت ترى

أعداد المسألة والوھم أول ما يلقي إليك ھذه وأمثالھا إنما يجعله من قبيل الغيب الذي ال يمكن معرفته وظھر أن 

وھذا إنما فوق الواقعات الحاصلة في الوجود أو . ج مجھولھا من معلومھاالتناسب بين األمور ھو الذي يخر

وأما الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم أسباب وقوعھا وال يثبت لھا خبر صادق عنھا فھو غيب ال يمكن . العلم

اظ السؤال وإذا تبين لك ذلك فاألعمال الواقعة في الزايرجة كلھا إنما ھي في استخراج الجواب من ألف. معرفته

ألنھا كما رأيت استنباط حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينھا على ترتيب آخر وسر ذلك إنما ھو من 

فمن عرف ذلك التناسب تيسر عليه استخراج ذلك الجواب بتلك . تناسب بينھما يطلع عليه بعض دون بعض

لى وقوع أحد طرفي السؤال من نفي والجواب يدل في مقام آخر من حيث موضوع ألفاظه وتراكيبه ع. القوانين
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وال سبيل إلى معرفة ذلك من . أو إثبات وليس ھذا من المقام األول؛ بل إنما يرجع لمطابقة الكالم لما في الخارج

 .}وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون{ھذه األعمال بل البشر محجوبون عنه؛ وقد استأثره هللا بعلمه 

  الباب الثاني

  وما يعرض في ذلك من األحوال وفيه فصول وتمھيدات مم الوحشية والقبائلفي العمران البدوي واأل

  في أن أجيال البدو والحضر طبيعية: الفصل األول

إعلم أن اختالف األجيال في أحوالھم إنما ھو باختالف نحلتھم من المعاش؛فإن اجتماعھم إنما ھو للتعاون على 

فمنھم من يستعمل الفلح من الغراسة . الحاجي والكماليتحصيله واالبتداء بما ھو ضرورى منه وبسيط قبل 

ينتحل القيام على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجھا واستخراج  والزراعة؛ ومنھم من

وھؤالء القائمون على الفلح والحيوان تدعوھم الضرورة، وال بد، إلى البدو ألنه متسع لما ال يتسع له . فضالتھا

فكان اختصاص ھؤالء بالبدو أمراً ضرورياً لھم؛ . ضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلكالحوا

وكان حينئذ اجتماعھم وتعاونھم في حاجاتھم ومعاشھم وعمرانھم من القوت والكن والدفء إنما ھو بالمقدار 

ثم إذا اتسعت أحوال ھؤالء .لكالذي يحفظ الحياة، ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذ

المنتحلين للمعاش وحصل لھم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه، دعاھم ذلك إلى السكون والدعة، وتعاونوا في 

الزائد على الضرورة، واستكثروا من األقوات والمالبس، والتأنق فيھا وتوسعة البيوت واختطاط المدن 

والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغھا في التأنق في عالج ثم تزيد أحوال الرفه  . واألمصار للتحضر

القوت واستجادة المطابخ وانتقاء المالبس الفاخرة في أنواعھا من الحرير والديباج وغير ذلك، ومعاالة البيوت 

 والصروح وإحكام وضعھا في تنجيدھا، واالنتھاء في الصنائع في الخروج من القوة إلى الفعل إلى غاياتھا،

فيتخذون القصور والمنازل، ويجرون فيھا المياه ويعالون في صرحھا، ويبالغون في تنجيدھا، ويختلقون في 

وھؤالء ھم الحضر، ومعناه الحاضرون، . استجادة ما يتخذونه لمعاشھم من ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون

وتكون مكاسبھم . من ينتحل التجارةومن ھؤالء من ينتحل في معاشه الصنائع ومنھم . أھل األمصار والبلدان

فقد تبين أن أجيال . أنمى وأرفه من أھل البدو؛ ألن أحوالھم زائدة على الضروري ومعاشھم على نسبة وجدھم

  .البدو والحضر طبيعية ال بد منھما كما قلناه

  في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي: الفصل الثاني

المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على األنعام، وأنھم  قد قدمنا في الفصل قبله أن أھل البدو ھم

مقتصرون على الضروري من األقوات والمالبس والمساكن وسائر األحوال والعوائد ومقصرون عما فوق ذلك 

من حاجي أو كمالي يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منجدة، إنما ھو 

وأما أقواتھم فيتناولون بھا يسيراً بعالج . ستظالل والكن ال ما وراءه؛ وقد يأوون إلى الغيران والكھوفقصد اال

كان المقام به أولى من  فمن كان معاشه منھم في الزراعة والقيام بالفلح. أو بغير عالج البتة إال ما مسته النار

ومن كان معاشه في السائمة مثل . ربر واألعاجمالظعن؛ وھؤالء سكان المدر والقرى والجبال، وھم عامة الب

الغنم والبقر فھم ظغن في األغلب الرتياد المسارح والمياه لحيواناتھم؛ فالتقلب في األرض أصلح بھم؛ ويسمون 

شاوية ومعناه القائمون على الشاء والبقر؛ وال يبعدون في القفر لفقدان المسارح الطيبة؛ وھؤالء مثل البربر 

وأما من كان معاشھم في اإلبل فھم أكثر ظعناً وأبعد في القفر مجاالً؛ . انھم من التركمان والصقالبةوالترك وإخو
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ألن مسارح التلول ونباتھا وشجرھا ال يستغني بھا اإلبل في قوام حياتھا عن مراعي الشجر بالقفر وورود مياھه 

فء ھوائه وطلباً لماخض النتاج في رماله؛ إذ الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فراراً من أذى البرد إلى د

وربما زادتھم . ومخاضاً وأحوجھا في ذلك إلى الدفء فاضطروا إلى إبعاد النجعة اإلبل أصعب الحيوان فصاالً 

الحامية عن التلول أيضاً، فأوغلوا في القفار نفرة عن الضعة منھم؛ فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً، وينزلون من 

منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم؛ وھؤالء ھم العرب، وفي معناھم أھل الحواضر 

إال أن العرب أبعد نجعة وأشد بداوة ألنھم . ظعون البربر وزناتة بالمغرب واألكراد والتركمان والترك بالمشرق

فقد تبين لك أن جيل العرب . عھامختصون بالقيام على اإلبل فقط؛ وھؤالء يقومون عليھا وعلى الشياه والبقر م

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم. طبيعي ال بد منه في العمران

  في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه : الفصل الثالث

قد ذكرنا أن البدو ھم المقتصرون على الضروري في أحوالھم،  وأن البادية أصل العمران واألمصار مدد لھما

وال شك أن . الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالھم وعوائدھمفوقه، وأن  العاجزون عما

فالبدو أصل . الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق عليه؛ الن الضروري أصل والكمالي فرغ ناشئ عنه

ن للمدن والحضر وسابق عليھما ألن أول مطالب اإلنسان الضروري، وال ينتھي إلى الكمال والترف إال إذا كا

ولھذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليھا، وينتھي . فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة. الضروري حاصالً 

ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج إلى الدعة، . بسعيه إلى مقترحه منھا

لحضري ال يتشوف إلى أحوال البادية إال وا. وھكذا شأن القبائل المتبدية كلھم. وأمكن نفسه إلى قياد المدينة

ومتقدم عليه، أنا  ومما يشھد لنا أن البدو أصل للحضر.لضرورة تدعوه إليھا أو لتقصير عن أحوال أھل مدينته

إذا فتشنا أھل مصر من األمصار وجدنا أولية أكثرھم من أھل البدو الذين بناحية ذلك المصر وفي قراه، وانھم 

وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة . وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضرأيسروا فسكنوا المصر 

فرب : ثم إن كل واحد من البدو والحضر متفاوت األحوال من جنسه. عن أحوال البداوة وانھا أصل لھا، فتفھمه

فقد تبين أن . حي أعظم من حي، وقبيلة أعظم من قبيلة؛ ومصر أوسع من مصر، ومدينة أكثر عمراناً من مدينة

وجود البدو متقدم على وجود المدن واألمصار وأصل لھا؛ بما أن وجود المدن واألمصار من عوائد الترف 

 .والدعة التي ھي متأخرة عن عوائد الضرورة المعاشية، وهللا اعلم

  في أن أھل البدو أقرب إلى الخير من أھل الحضر: الفصل الرابع

فطرة األولى كانت متھيئة لقبول ما يرد عليھا وينطبع فيھا من خير أو شر؛ وسببه أن النفس إذا كانت على ال

وبقدر ما سبق إليھا من أحد . >>كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه <<: قال

صلت لھا فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير وح: الخلقين تبعد عن اآلخر ويصعب عليھا اكتسابه

وأھل الحضر لكثرة . ملكته بعد عن الشر وصعب عليه طريقه؛ وكذا صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضاً عوائده

ما يعانون من فنون المالذ وعوائد الترف واإلقبال على الدنيا والعكوف على شھواتھم منھا، قد تلوثت أنفسھم 

حتى لقد . مسالكه بقدر ما حصل لھم من ذلكبكثير من مذمومات الخلق والشر، وبعدت عليھم طرق الخير و

ذھبت عنھم مذاھب الحشمة في أحوالھم، فتجد الكثير منھم يقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسھم وبين كبرائھم 

. وأھل محارمھم، ال يصدھم عنه وازع الحشمة، لما أخذتھم به عوائد السوء في التظاھر بالفواحش قوالً وعمالً 
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الترف وال في شيء من  نوا مقبلين على الدنيا مثلھم إال أنه في المقدار الضروري ال فيوأھل البدو وإن كا

فعوائدھم في معامالتھم علي نسبتھا وما يحصل فيھم من مذاھب السوء . أسباب الشھوات واللذات ودواعيھا

عما ينطبع في النفس فھم أقرب إلى الفطرة األولى وأبعد . ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أھل الحضر اقل بكثير

وقد يتوضح . من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحھا؛ فيسھل عالجھم عن عالج الحضر، وھو ظاھر

فقد تبين أن أھل . فيما بعد أن الحضارة ھي نھاية العمران وخروجه إلى الفساد، ونھاية الشر والبعد عن الخير

وال يعترض على ذلك بما ورد في صحيح البخاري .حب المتقينوهللا ي. البدو أقرب إلى الخير من أھل الحضر

ارتددت على عقبيك؛ : "من قول الحجاج لسلمة بن األكوع وقد بلغه انه خرج إلى سكني البادية، فقالى له

فاعلم أن الھجرة افترضت أول اإلسالم على أھل ". أذن لي في البدو ρال، ولكن رسول هللا: "فقال" تعربت؛ 

مع النبي  حيث حل من المواطن ينصرونه ويظاھرونه على أمره ويحرسونه، ولم تكن واجبة على مكة ليكونوا 

في المظاھرة والحراسة ما ال يمس غيرھم من  ρاألعراب أھل البادية؛ ألن أھل مكة يمسھم من عصبية النبي 

وقال  . ث ال تجب الھجرةوقد كان المھاجرون يستعيذون با من التعرب وھو سكنى البادية حي. بادية األعراب

اللھم أمض ألصحابي ھجرتھم وال تردھم على <<: في حديث سعد بن أبي وقاص عند مرضه بمكة

؛ ومعناه أن يوفقھم لمالزمة المدينة وعدم التحول عنھا، فال يرجعوا عن ھجرتھم التي ابتدؤوا بھا، >>أعقابھم

وقيل إن ذلك كان خاصاً بما قبل الفتح حين . وهوھو من باب الرجوع على العقب في السعي إلى وجه من الوج

كانت الحاجة داعية إلى الھجرة لقلة المسلمين؛ وأما بعد الفتح وحين كثر المسلمون واعتزوا وتكفل هللا لنبيه 

وقيل سقط إنشاؤھا عمن يسلم >> ال ھجرة بعد الفتح<<بالعصمة من الناس فإن الھجرة ساقطة حينئذ، لقوله  

والكل مجمعون على أنھا بعد الوفاة ساقطة ألن . ل سقط وجوبھا عمن أسلم وھاجر قبل الفتحوقي. بعد الفتح

فقول الحجاج . يبق إال فضل السكنى بالمدينة وھو ھجرة الصحابة افترقوا من يومئذ في اآلفاق وانتشروا ولم

نة باإلشارة إلى الدعاء لسلمة حين سكن البادية ارتددت على عقبيك؛ تعربت؛ نعى عليه في ترك السكنى بالمدي

وقوله تعربت إشارة إلى انه صار من . >>وال تردھم على أعقابھم <<: المأثور الذي قدمناه، وھو قوله

ويكون . أذن له في البدو ρوأجاب سلمة بإنكار ما الزمه من األمرين، وان النبي . األعراب الذين ال يھاجرون

ويكون الحجاج إنما نعى عليه ترك السكني بالمدينة فقط، لعلمه . ذلك خاصا به كشھادة خزيمة وعناق أبي بردة

بسقوط الھجرة بعد الوفاة، وأجابه سلمة بأن اغتنامه إلذن النبي أولى وافضل؛ فما آثره به واختصه إال لمعنى 

وعلى كل تقدير فليس دليال على مذمة البدو الذي عبر عنه بالتعرب؛ ألن مشروعية الھجرة إنما . علمه فيه

فليس في النعي عليه ترك ھذا الواجب بالتعرب . وحراسته، ال لمذمة البدو ρانت كما علمت لمظاھرة النبي ك

 .وهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق. دليل على مذمة التعرب

  في أن أھل البدو أقرب إلى الشجاعة من أھل الحضر: الفصل الخامس

في النعيم والترف ووكلوا  د الراحة والدعة، وانغمسواوالسبب في ذلك أن أھل الحضر ألقوا جنوبھم على مھا

أمرھم في المدافعة عن أموالھم وأنفسھم إلى واليھم والحاكم الذي يسوسھم والحامية التي تولت 

حراستھم، واستناموا إلى األسوار التي تحوطھم والحرز الذي يحول دونھم، فال تھيجھم ھيعة وال ينفر 

النساء  د ألقوا السالح، وتوالت على ذلك منھم األجيال، وتنزلوا منزلةلھم صيد؛ فھم غارون آمنون، ق

وأھل البدو . والولدان الذين ھم عيال على أبي مثواھم؛ حتى صار ذلك خلقا يتنزل منزلة الطبيعة
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لتفردھم عن المجتمع، وتوحشھم في الضواحي، وبعدھم عن الحامية، وانتباذھم عن األسوار واألبواب 

فعة عن أنفسھم، ال يكلونھا إلى سواھم، وال يثقون فيھا بغيرھم فھم دائما يحملون السالح قائمون بالمدا

ويتلفتون عن كل جانب في الطرق، ويتجافون عن الھجوع إال غراراً في المجالس وعلى الرحال وفوق 

نفسھم؛ قد األقتاب، ويتوجسون للنبآت والھيعات ويتفردون في القفر والبيداء، مدلين ببأسھم، واثقين بأ

ً والشجاعة سجية يرجعون إليھا متى دعاھم داع أو استنفرھم صارخ وأھل . صار لھم البأس خلقا

الحضر مھما خالطوھم في البادية أو صاحبوھم في السفر عيال عليھم ال يملكون معھم شيئا من أكل 

وسبب . ر السبلوذلك مشاھد بالعيان حتى في معرفة النواحي والجھات وموارد المياه ومشا. أنفسھم

فالذي ألفه في األحوال . وأصله أن اإلنسان ابن عوائده ومألوفه ال ابن طبية ومزاجه. ذلك ما شرحناه

ً . حتى صار خلقاً وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة . واعتبر ذلك في اآلدميين تجد كثيرا صحيحا

  .وهللا يخلق ما يشاء

  ضر لألحكام مفسدة للبأس فيھم ذاھبة بالمنعة منھمفي أن معاناة أھل الح: الفصل السادس

وذلك أنه ليس كل أحد مالك أمر نفسه؛ إذ الرؤساء واألمراء المالكون ألمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرھم؛ فمن 

الغالب أن يكون اإلنسان في ملكة غيره، وال بد فإن كانت الملكة رفيقة وعادلة، ال يعاني منھا حكم وال منع 

ن الناس من تحت يدھا مدلين بما في أنفسھم من شجاعة أو جبن، واثقين بعدم الوازع، حتى صار لھم وصد كا

أما إذا كانت الملكة وأحكامھا بالقھر والسطوة واإلخافة فتكسر حينئذ من سورة .اإلدالل جبلة ال يعرفون سواھا

وقد نھى عمر سعدا رضي . كما نبينهبأسھم، وتذھب المنعة عنھم، لما يكون من التكاسل في النفوس المضطھدة 

هللا عنھما عن مثلھا، لما أخذ زھرة بن جوبة سلب الجالنوس، وكانت قيمته خمسة وسبعين ألفاً من الذھب، وكان 

وكتب " ھال انتظرت في اتباعه إذني؛ : "اتبع الجالنوس يوم القادسية فقتله وأخذ سلبه، فانتزعه منه سعد وقال له

تعمد إلى مثل زھرة وقد صلي بما صلي به، وبقي عليك ما بقي من حربك : "تب إليه عمرإلى عمر يستأذنه؛ فك

وأما إذا كانت األحكام بالعقاب فمذھبة للباس بالكلية؛ ألن وقوع .وأمضى له عمر سلبه" وتكسر فوقه وتفسد قلبه 

إذا كانت األحكام تأديبية  وأما. العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المذلة التي تكسر من سورة بأسه بال شك

. فال يكون مدالً ببأسه وتعليمية وأخذت من عھد الصبا أثرت في ذلك بعض الشيء لمرباه علي المخافة واالنقياد

ً ممن تأخذه األحكام ونجد أيضاًالذين يعانون األحكام . ولھذا نجد المتوحشين من العرب أھل البدو اشد بأسا

يب والتعليم في الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من باسھم كثيراً، وال وملكتھا من لدن مرباھم في التأد

وھذا شأن طلبة العلم المنتحلين للقراءة واألخذ عن المشايخ . يكادون يدفعون عن أنفسھم عادية بوجه من الوجوه

وال .ا بالمنعة والبأسواألئمة الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس الوقار والھيبة؛ فيھم ھذه األحوال وذھابھ

تستنكر ذلك بما وقع في الصحابة من أخذھم بأحكام الدين والشريعة، ولم ينقص ذلك من بأسھم، بل كانوا أشد 

الناس بأساً،ألن الشارع صلوات هللا عليه لما أخذ المسلمون عنه دينھم كان وازعھم فيه من أنفسھم، لما تال 

عليم صناعي وال تأديب تعليمي؛ إنما ھي أحكام الدين وآدابه المتلقاة عليھم من الترغيب والترھيب، ولم يكن بت

فلم تزل سورة بأسھم مستحكمة، كما كانت . نقالً يأخذون أنفسھم بھا بما رسخ فيھم من عقائد اإليمان والتصديق

حرصاً على أن ، "من لم يؤدبه الشرع ال أدبه هللا : "قال عمر رضي هللا عنه. ولم تخدشھا أظفار التأديب والحكم

ً بأن الشارع أعلم بمصالح العباد ولما تناقص الدين في الناس واخذوا .يكون الوازع لكل أحٍد من نفسه ويقينا
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ً وصناعة يؤخذ بالتعليم والتأديب ورجع الناس إلى الحضارة وخلق  باألحكام الوازعة، ثم صار الشرع علما

قد تبين أن األحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للباس ألن ف.االنقياد إلى األحكام نقصت بذلك سورة البأس فيھم

ولھذا كانت ھذه األحكام السلطانية . الوازع فيھا أجنبي؛وأما الشرعية فغير مفسدة ألن الوازع فيھا ذاتي

والتعليمية مما تؤثر في أھل الحواضر في ضعف نفوسھم وخضد الشوكة منھم بمعاناتھم في وليدھم وكھولھم؛ 

ولھذا قال محمد بن أبي زيد في . معزل عن ھذه المنزلة لبعدھم عن أحكام السلطان والتعليم واآلدابوالبدو ب

إنه ال ينبغي للمؤدب أن يضرب أحداً من الصبيان في التعليم فوق ثالثة : "كتابه في أحكام المعلمين والمتعلمين

دء الوحي من شأن الغط وأنه كان ثالث واحتج له بعضھم بما وقع في حديث ب ؛ نقله عن شريح القاضي"أسواٍط 

وهللا الحكيم . مرات؛ وھو ضعيف، وال يصلح شأن الغط أن يكون دليالً على ذلك لبعده عن التعليم المتعارف

 .الخبير

  في أن سكني البدو ال تكون إال للقبائل أھل العصبية: الفصل السابع

 :ما قال تعالىإعلم أن هللا سبحانه ركب في طبائع البشر الخير والشر، ك

ْجَدْينِ { والشر أقرب الخالل إليه إذا ]. 8: الشمس[} َفأَْلَھَمَھا فُُجوَرَھا َوَتْقَواَھا{: ، وقال]10: البلد[} َوَھَدْيَناهُ النَّ

ومن أخالق البشر . وعلى ذلك الجم الغفير، إال من وفقه هللا. أھمل في مرعى عوائده ولم يھذبه االقتداء بالدين

فمن امتدت عينة إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إال أن يصده وازع . والعدوان بعض على بعضفيھم الظلم 

 :كما قال

 ذا عفة فلعلة ال يظلم  والظلم من شيم النفوس فإن تجد

فأما المدن واألمصار فعدوان بعضھم على بعض تدفعه الحكام والدولة بما قبضوا على أيدي من تحتھم من 

عضھم على بعض، أو يعدو عليه؛ فإنھما مكبوحون بحكمة القھر والسلطان عن التظالم، إال إذا الكافة أن يمتد ب

وأما العدوان من الذي خارج المدينة فيدفعه سياج األسوار عند الغفلة أو الغرة ليالً أو . كان من الحاكم بنفسه

وأما أحياء البدو . ند االستعداد والمقاومةالعجز عن المقاومة نھاراً، أو يدفعه  ازدياد الحامية من أعوان الدولة ع

وأما حللھم فإنما . فيزع بعضھم عن بعض مشايخھم وكبراؤھم بما وفر في نفوس الكافة لھم من الوقار والتجلة

وال يصدق دفاعھم وذيادھم . يذود عنھا من خارج حامية الحي من أنجادھم وفتيانھم المعروفين بالشجاعة فيھم

وأھل نسٍب واحٍد؛ ألنھم بذلك تشتد شوكتھم ويخشى جانبھم؛ إذ نعرة كل أحٍد على نسبه  إال إذا كانوا عصبية

عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامھم وقربائھم موجودة في  وعصبيته أھم؛ وما جعل هللا في قلوب

حكاه القرآن عن إخوة الطبائع البشرية، وبھا يكون التعاضد والتناصر، وتعظم رھبة العدو لھم، واعتبر ذلك فيما 

ا إًِذا لََخاِسُرونَ {: يوسف عليه السالم، حين قالوا ألبيه ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ ؛ والمعنى ]14: يوسف[} لَِئْن أََكلَُه الذِّ

وأما المتفردون في أنسابھم فقل أن تصيب أحداً منھم نعرة .أنه ال يتوھم العدوان على أحٍد مع وجود العصبة له

ً من على صاح به، فإذا أظلم الجو بالشر يوم الحرب تسلل كل واحد منھم يبغي النجاة لنفسه خيفة واستيحاشا

وإذا تبين .فال يقدرون من أجل ذلك على سكنى القفر لما أنھم حينئٍذ طعمة لمن يلتھمھم من األمم سواھم. التخاذل

كل أمم يحمل الناس عليه من نبؤٍة أو إقامة ذلك في السكنى التي تحتاج للمدافعة والحماية فبمثله يتبين لك في 

ملك أو دعوٍة؛ إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه، لما في طبائع البشر من االستعصاء، وال بد 

 .وهللا الموفق للصواب. في القتال من العصبية كما ذكرناه آنفاً؛ فاتخذه إماماً تقتدي به فيما نورده عليك بعد
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  في أن العصبية إنما تكون من االلتحام بالنسب أو ما في معناه: امنالفصل الث

ومن صلتھا النعرة على ذوي القربى وأھل األرحام أن . وذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إال في األقل

فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه، ويود لو يحول . ينالھم ضيم أو تصيبھم ھلكة

فإذا كان النسب المتواصل بين . نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا: بينه وبين ما يصله من المعاطب والمھالك

ً جداً بحيث حصل به االتحاد وااللتحام كانت الوصلة ظاھرة؛ فاستدعت ذلك بمجردھا  المتناصرين قريبا

ة فتحمل على النصرة لذوي تنوسي بعضھا ويبقى منھا شھر وإذا بعد النسب بعض الشيء فربما. ووضوحھا

ومن . نسبه باألمر المشھور منه، فراراً من الغضاضة التي يتوھمھا في نفسه من ظلم من ھو منسوب إليه بوجه

ھذا الباب الوالء والحلف إذ نعرة كل أحٍد على أھل والئه وحلفه لأللفة التي تلحق النفس من اھتضام جارھا أو 

. نسب؛ وذلك ألجل اللحمة الحاصلة من الوالء مثل لحمة النسب أو قريباً منھاقريبھا أو نسيبھا بوجه من وجوه ال

؛ بمعنى أن النسب إنما فائدته >>تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم <<: ρومن ھذا تفھم معنى قوله 

لنسب أمر ھذا االلتحام الذي يوجب صلة األرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما فوق ذلك مستغنى عنه، إذ ا

ً حمل النفوس على . وھمي ال حقيقة له؛ ونفعه إنما ھو في ھذه الوصلة وااللتحام فإذا كان ظاھراً واضحا

وإذا كان إنما يستفاد من الخبر البعيد ضعف فيه الوھم وذھبت فائدته وصار الشغل . طبيعتھا من النعرة كما قلناه

النسب علم ال ينفع وجھالة ال تضر؛ : العتبار معنى قولھمومن ھذا ا. به مجاناً، ومن أعمال اللھو المنھي عنه

بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذھبت فائدة الوھم فيه عن النفس، وانتفت النعرة 

 .وهللا سبحانه وتعالى اعلم. التي تحمل عليھا العصبية فال منفعة فيه حينئذ

  من العرب ومن في معناھم ب إنما يوجد للمتوحشين في القفرفي أن الصريح من النس: الفصل التاسع

وذلك لما اختصوا به من نكد العيش وشظف األحوال وسوء المواطن، حملتھم عليھا الضرورة التي عينت لھم 

تلك القسمة؛ وھي لما كان معاشھم من القيام على اإلبل ونتاجھا ورعايتھا، واإلبل تدعوھم إلى التوحش في القفر 

ونتاجھا في رماله كما تقدم، والقفر مكان الشظف والسغب؛ فصار لھم إلفاً وعادة وربيت فيه  ا من شجرهلرعيھ

ً وجبلة، فال ينزع إليھم أحد من األمم أن يساھمھم في حالھم، وال يأنس بھم أحد من  أجيالھم حتى تمكنت خلقا

ذلك لما تركه؛ فيؤمن عليھم ألجل ذلك من بل لو وجد واحد منھم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنه . األجيال

واعتبر ذلك في مضر من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد . اختالط أنسابھم وفسادھا، وال تزال بينھم محفوظة

وھذيل ومن جاورھم من خزاعة؛ لما كانوا أھل شظف ومواطن غير ذات زرع وال ضرع، وبعدوا من أرياف 

، كيف كانت أنسابھم صريحة محفوظة لم يدخلھا اختالط وال عرف فيھم الشام والعراق ومعادن األدم والحبوب

وأما العرب الذين كانوا بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش من حمير وكھالن مثل لخم وجذام . شوب

ففي كل واحد من بيوتھم من الخالف عند . وغسان وطىء وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابھم وتداخلت شعوبھم

وھم ال يعتبرون المحافظة على النسب في بيوتھم . وإنما جاءھم ذلك من قبل العجم ومخالطتھم. ما تعرفالناس 

تعلموا النسب وال تكونوا كنبط السواد، إذا : "قال عمر رضي هللا تعالى عنه. وشعوبھم؛ وإنما ھذا للعرب فقط

أھل األرياف من االزدحام مع الناس ھذا إلى ما لحق ھؤالء العرب ". سئل أحدھم عن أصله قال من قرية كذا

وقد كان وقع في صدر اإلسالم . على البلد الطيب والمراعي الخصيبة؛ فكثر االختالط وتداخلت األنساب

االنتماء إلى المواطن، فيقال جند قنسرين، جند دمشق، جند العواصم، وانتقل ذلك إلى األندلس؛ ولم يكن الطراح 

ختصاصھم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بھا، وصارت لھم عالمة زائدة العرب أمر النسب، وإنما كان ال
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وفسدت األنساب  ثم وقع االختالط في الحواضر مع العجم وغيرھم. على النسب يتميزون بھا عند أمرائھم

ثم تالشت القبائل ودثرت فدثرت العصبية بدثورھا؛ وبقي ذلك . بالجملة وفقدت ثمرتھا من العصبية فاطرحت

 .وهللا وارث األرض ومن عليھا. بدو كما كانفي ال

  في اختالط األنساب كيف يقع: الفصل العاشر

ً من أھل األنساب يسقط إلى أھل نسب آخر بقرابة إليھم أو حلف أو والء أو لفرار  إعلم أنه من البين أن بعضا

د وحمل الديات وسائر من قومه بجناية أصابھا، فيدعى بنسب ھؤالء ويعد منھم في ثمراته من النعرة والقو

وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وجد؛ ألنه ال معنى لكونه من ھؤالء ومن ھؤالء إال جريان أحكامھم . األحوال

ثم إنه قد يتناسى النسب األول بطول الزمان ويذھب أھل العلم به فيخفى على . وأحوالھم عليه، وكأنه التحم بھم

إلى شعب ويلتحم قوم بآخرين في الجاھلية واإلسالم والعرب  وما زالت األنساب تسقط من شعب. األكثر

ومنه شأن بجيلة في عرفجة . وانظر خالف الناس في نسب آل المنذر وغيرھم يتبين لك شيء من ذلك. والعجم

بن ھرثمة لما واله عمر عليھم فسألوه اإلعفاء منه، وقالوا ھو فينا لزيق، أي دخيل ولصيق، وطلبوا أن يولي 

صدقوا يا أمير المؤمنين، أنا رجل من األزد أصبت دما في : "فسأله عمر عن ذلك فقال عرفجة. يراً عليھم جر

وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدتھم ودعي بنسبھم حتى ترشح للرياسة ". قومي ولحقت بھم 

وعد منھم بكل وجه عليھم، لوال علم بعضھم بوشائجه؛ ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة 

وهللا الموفق . ومثل ھذا كثير لھذا العھد ولما قبله من العھود. في خليقته فافھمه واعتبر سر هللا. ومذھب

  .للصواب بمنه وفضله وكرمه

  في أن الرئاسة ال تزال في نصابھا المخصوص من أھل العصبية: الفصل الحادي عشر

أيضاً عصبيات أخرى النساب  ففيھمعصابة واحدة لنسبھم العام إعلم أن كل حى أو بطن من القبائل وإن كانوا 

خاصة ھى أشد التحاماً من النسب العائم لھم، مثل عشيٍر واحٍد أو أھل بيٍت واحٍد أو إخوة بني أٍب واحٍد ال مثل 

 فھؤالء أقعد بنسبھم المخصوص ويشاركون من سواھم من العصائب في النسب. بني العم األقربين أو األبعدين

والنعرة تقع من أھل نسبھم المخصوص ومن أھل النسب العام، إال أنھا في النسب الخاص أشد لقرب . العائم

ولما كانت الرئاسة إنما تكون بالغلب . والرئاسة فيھم إنما تكون في نصاب واحد منھم وال تكون في الكل. اللحمة

فإذا وجب . غلب بھا وتتم الرئاسة ألھلھاوجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب ليقع ال

ذلك تعين أن الرئاسة عليھم ال تزال في ذلك النصاب المخصوص بأھل الغلب عليھم؛ إذ لو خرجت عنھم 

فال تزال في ذلك النصاب . وصارت في العصائب األخرى النازلة عن عصابتھم في الغلب لما تمت لھم الرئاسة

ألن االجتماع . تنتقل إال إلى األقوى من فروعه، لما قلناه من سر الغلب متناقلة من فرع منھم إلى فرع، وال

والعصبية بمثابة المزاج في المتكون؛ والمزاج في المتكون ال يصلح إذا تكافأت العناصر؛ فال بد من غلبة أحدھا 

النصاب  ومنه تعين استمرار الرئاسة في. فھذا ھو سر اشتراط الغلب في العصبية. وإال لم يتم التكوين

  .المخصوص بھا كما قررناه

  في أن الرئاسة علي أھل العصبية ال تكون في غير نسبھم: الفصل الثاني عشر

فال بد في الرئاسة على القوم أن .وذلك أن الرئاسة ال تكون إال بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية كما قدمناه

صبية منھم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لھم تكون من عصبية غالبة لعصبياتھم واحدة واحدًة، أن كل ع
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والساقط في نسبھم بالجملة ال تكون له عصبية فيھم بالنسب، إنما ھو ملصق لزيق، . اقروا باإلذعان واالتباع

وغاية التعصب له بالوالء والحلف؛ وذلك ال يوجب له غلبا عليھم البتة، وإذا فرضنا انه قد التحم بھم واختلط 

ول من االلتصاق، ولبس جلدتھم ودعي بنسبھم، فكيف له الرئاسة قبل ھذا االلتحام أو ألحٍد من وتنوسي عھده األ

فاألولية التي كانت لھذا . والرئاسة على القوم إنما تكون متناقلة في منبت واحد تعين له الغلب بالعصبية. سلفه

حينئذ؛ فكيف تنوقلت عنه، وھو  الملصق قد عرف فيھا التصاقه من غير شك ومنعه ذلك االلتصاق من الرئاسة

وقد يتشوف . على حال اإللصاق والرئاسة ال بد وأن تكون موروثة عن مستحقھا لما قلناه من التغلب بالعصبية

كثير من الرؤساء على القبائل والعصائب إلى أنساٍب يلھجون بھا، أما لخصوصية فضيلة كانت في أھل ذلك 

اتفق؛ فينزعون إلى ذلك النسب، ويتورطون بالدعوى في شعوبه؛ وال النسب من شجاعٍة أو كرم، أو ذكر كيف 

فمن .وھذا كثير في الناس لھذا العھد. يعلمون ما يوقعون فيه أنفسھم من القدح في رئاستھم والطعن في شرفھم

د ومنه ادعاء أوالد رباب المعروفين بالحجازيين من بني عامٍر أح. ذلك ما يدعيه زناتة جملة أنھم من العرب

شعوب زغبة أنھم من بني سليم ثم من الشريد منھم، لحق جدھم ببني عامٍر نجاراً يصنع الحرجان واختلط بھم 

ومن ذلك ادعاء بني عبد القوي بن العباس بن توجين أنھم .والتحم بنسبھم حتى رأس عليھم، ويسمونه الحجازي

 ً . باسم العباس بن عطية، أبي عبد القويمن ولد العباس بن عبد المطلب رغبة في ھذا النسب الشريف وغلطا

ولم يعلم دخول أحٍد من العباسيين إلى المغرب، ألنه كان منذ أول دولتھم على دعوة العلويين أعدائھم من 

األدارسة والعبيديين؛ فكيف يكون من سبط العباس أحد من شيعة العلويين؟ وكذلك ما يدعيه أبناء زيان ملوك 

ً إلي ما اشتھر في نسبھم أنھم من ولد القاسم، تلمسان من بني عبد الواحد  أنھم من ولد القاسم بن إدريس، ذھابا

فيقولون بلسانھم الزناتي أنت القاسم أي بنو القاسم، ثم يدعون أن القاسم ھذا ھو القاسم بن إدريس أو القاسم بن 

ً فغاية القاسم ھذا أنه فر من مكان سلطانه . محمد بن إدريس مستجيراً بھم، فكيف تتم له ولو كان ذلك صحيحا

الرئاسة عليھم في باديتھم  وإنما ھو غلط من قبل اسم القاسم؛ فإنه كثير الوجود في األدارسة، فتوھموا أن 

قاسمھم من ذلك النسب؛ وھم غير محتاجين لذلك، فإن منالھم للملك والعزة إنما كان بعصبيتھم، ولم يكن بادعاء 

وإنما يحمل على ھذا المتقربون إلى الملوك بمنازعھم ومذاھبھم . نسابعلوية وال عباسية وال شيء من األ

ولقد بلغني عن يغمراسن بن زيان مؤثل سلطانھم، انه لما قيل له ذلك أنكره، وقال . ويشتھر حتى يبعد عن الرد

. خرة فمردود إلى هللاأما الدنيا والملك فنلناھما بسيوفنا ال بھذا النسب، وأما نفعه في اآل: بلغته الزناتية ما معناه

ومن ھذا الباب ما يدعيه بنو سعد شيوخ بني يزيد من زغبة أنھم من ولد أبي .وأعرض عن التقرب إليه بذلك

بكر الصديق رضي هللا عنه؛ وبنو سالمة شيوخ بني يدللتن من توجين أنھم من سليم والزواودة شيوخ رياح أنھم 

ىء بالمشرق يدعون فيما بلغنا أنھم من أعقابھم، وأمثال ذلك من أعقاب البرامكة؛ وكذا بنو مھنى أمراء طي

كثير؛ ورئاستھم في قومھم مانعة من ادعاء ھذه األنساب كما ذكرناه؛ بل تعين أن يكونوا من صريح ذلك النسب 

وال تجعل من ھذا الباب إلحاق مھدي الموحدين بنسب العلوية، . فاعتبره واجتنب المغالط فيه. وأقوى عصبياته

ن المھدي لم يكن من منبت الرئاسة في ھرثمة قومه، وإنما رأس عليھم بعد اشتھاره بالعلم والدين، ودخول فإ

 .وهللا عالم الغيب والشھادة. قبائل المصامدة في دعوته؛ وكان مع ذلك من أھل المنابت المتوسطة فيھم

  ويكون لغيرھم بالمجاز والشبه ةوالحقيقة ألھل العصبي باالصالةفي أن البيت والشرف : الفصل الثالث عشر

ً مذكورين، تكون له  وذلك أن الشرف والحسب إنما ھو بالخالل؛ ومعنى البيت أن يعد الرجل في آبائه أشرافا

والناس . بوالدتھم إياه واالنتساب إليھم تجلّة في أھل جلدته، لما وقر في نفوسھم من تجلّة سلفه وشرفھم بخاللھم
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. >>خيارھم في الجاھليَّة خيارھم في اإلسالم، إذا فقھوا: الناُس معادن<< : ρ؛ قال في نشأتھم وتناسلھم معادن

نا أن ثمرة األنساب وفائدتھا إنما ھي العصبية للنعرة والتناصر؛ فحيث . فمعنى الحسب راجٌع إلى األنساب وقد بيَّ

وتعديد . أوضح وثمرتھا أقوىتكون العصبية مرھوبًة ومخشية والمنبت فيھا زكّي محميٌّ تكون فائدة النَّسب 

. األشراف من اآلباء زائٌد في فائدتھا؛ فيكون الحسب والشرف أصليَّين في أھل العصبّية لوجود ثمرة النسب

ھا وال يكون للمنفردين من أھل األمصار بيت إالَّ . وتفاوت البيوت في ھذا الشرف بتفاوت العصبيَّة؛ ألنه سرُّ

عاوىبالمجاز؛ وإن توھموه فزخرف من ا وإذا اعتبرت الحسب في أھل األمصار، وجدت معناه أن الرجل . لدَّ

منھم يعدُّ سلفاً في خالل الخير ومخالطة أھله مع الركون إلى العافيَّة ما استطاع؛ وھذا مغاير لسر العصبيَّة التي 

عديد اآلباء المتعاقبين بالمجاز، لعالقة ما فيه من ت ھي ثمرة النَّسب وتعديد اآلباء؛ ولكنه يطلق عليه حسب وبيت

على طريقة واحدة من الخير ومسالكه؛ وليس حسباً بالحقيقة وعلى اإلطالق؛ وإن ثبت أنه حقيقة فيھما بالوضع 

ّل بالعصبية والخالل ثم .اللغويَّ فيكون من المشكك الذي ھو في بعض مواضعه أولى وقد يكون للبيت شرف أوَّ

م، ويختلطون بالغمار ويبقى في نفوسھم وسواس ذلك الحسب يعدون به ينسلخون منه لذھابھا بالحضارة كما تقد

وكثير من أھل . من أشراف البيوتات أھل العصائب وليسوا منھا في شيء، لذھاب العصبيَّة جملةً . أنفسھم 

ل عھدھم موسوسون بذلك وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك . األمصار الناشئين في بيوت العرب أو العجم ألوَّ

د في سلفھم من األنبياِء والرسل من :فإنه كان لھم بيت من أعظم بيوت العالم بالمنبت. إسرائيللبني  ال لما تعدَّ أوَّ

ً وما آتاھم هللا بھا من الملك  لُدْن إبراھيم عليه السالم، إلى موسى صاحب ملتھم وشريعتھم؛ ثم بالعصبيَّة ثانيا

لة والمسكنة، وكتب عليھم الجالُء في األرض، ثم انسلخوا من ذلك أجمع، وضربت ع. الذي وعدھم به ليھم الذَّ

ً من السنين ً لھم فتجدھم يقولون. وانفردوا باالستعباد للكفر آالفا ؛ : وما زال ھذا الوسواس مصاحبا ھذا ھارونيٌّ

ھذا من نسل يوشع؛ ھذا من عقب كالب؛ ھذا من سبط يھوذا؛ مع ذھاب العصبيَّة ورسوخ الذل فيھم منذ أحقاب 

وقد غلط . وكثير من أھل األمصار وغيرھم المنقطعين في أنسابھم عن العصبية يذھب إلى ھذا الھذيان. اولةمتط

ل ا ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص كتاب المعلّم األوَّ والحسب ھو أن . "أبو الوليد بن رشد في ھذا لمَّ

ت شعري ما الذي ينفعه قدم نزلھم بالمدينة إن لم ولي. ولم يتعرض لما ذكرناه" يكون من قوم قديم نزلھم بالمدينة

مع . تكن له عصابٌة يرھب بھا جانبه وتحمل غيرھم على القبول منه فكأنَّه أطلق الحسب على تعديد اآلباء فقط

وال  وأما من ال قدرة له البتَّة فال يلتفت إليه. أن الخطابة إنَّما ھي استمالة من تؤَثر استمالته وھم أھل الحّل والعقد

وأھل األمصار من الحضر بھذه المثابة؛ إالَّ أن ابن رشٍد َرَبا في جبٍل . يقدر على استمالة أحد وال يستمال ھو

أمر البيت والحسب على األمر المشھور من تعديد اآلباء  وبلٍد لم يمارسوا العصبيَّة وال أنسوا أحوالھا؛ فبقي في

ھا في الخليقةعلى اإلطالق، ولم يراجع فيه حقيقة العصبّية   .وهللا بكل شيء عليٌم . وسرَّ

  في أن البيت والشرف للموالي وأھل االصطناع إنما ھو بمواليھم ال بأنسابھم: الفصل الرابع عشر

ً من غير  اصطنعفإذا . وذلك أنا قدمنا أن الشرف باألصالة، والحقيقة إنما ھو ألھل العصبية أھل العصبية قوما

والموالي، والتحموا بھم كما قلناه، ضرب معھم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبھم نسبھم أو استرقوا العبدان 

في تلك العصبية ولبسوا جلدتھا كأنھا عصبتھم، وحصل لھم من االنتظام في العصبية مساھمة في نسبھا؛ كما 

نافع له ؛ وسواء كان مولى رق أو مولى اصطناع وحلف، وليس نسب والدته ب>>مولى القوم منھم <<: ρقال 

في تلك العصبية، إذ ھي مباينة لذلك النسب، وعصبية ذلك النسب مفقودة لذھاب سرھا عند التحامه بھذا النسب 

فإذا تعددت له اآلباء في ھذه العصبية كان له . اآلخر، وفقدانه أھل عصبيتھا، فيصير من ھؤالء ويندرج فيھم
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جاوزه إلى شرفھم، بل يكون أدون منھم على كل بينھم شرف وبيت على نسبته في والئھم واصطناعھم ال يت

وھذا شان الموالي في الدول والخدمة كلھم؛ فإنھم إنما يشرفون بالرسوخ في والء الدولة وخدمتھا، وتعدد .حال

أال ترى إلى موالي األتراك في دولة بني العباس، وإلى بني برمك من قبلھم، وبني نوبخت . اآلباء في واليتھا

فكان جعفر بن يحيى بن خالد من . يت والشرف وبنوا المجد واألصالة بالرسوخ في والء الدولةكيف أدركوا الب

ً باالنتساب إلى والء الرشيد وقومه، ال باالنتساب في الفرس ً وشرفا دولة  وكذا موالي كل. أعظم الناس بيتا

ويضمحل نسبه األقدم من  .وخدمھا إنما يكون لھم البيت والحسب بالرسوخ في والئھا واألصالة في اصطناعھا

وإنما المعتبر نسبة والئه واصطناعه إذ فيه سر العصبية . غير نسبھا ويبقى ملغى ال عبرة به في أصالته ومجده

التي بھا البيت والشرف؛ فكان شرفه مشتقاً من شرف مواليه وبناؤه من بنائھم، فلم ينفعه نسب والدته؛ وإنما بنى 

وقد يكون نسبه األول في لحمة عصبيته ودولته، . لحمة االصطناع فيھا، والتربيةمجده نسب الوالء في الدولة، و

وھذا . وانتفع بالثانية لوجودھا. فإذا ذھبت وصار والؤه واصطناعه في أخرى لم تنفعه األولى لذھاب عصبيتھا

صاروا إلى والء حال بني برمك، إذ المنقول أنھم كانوا أھل بيت في الفرس من سدنة بيوت النار عندھم، ولما 

وما سوى ھذا . بني العباس لم يكن باألول اعتبار، وإنما كان شرفھم من حيث واليتھم في الدولة واصطناعھم

} إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{و. والوجود شاھد بما قلناه. فوھم توسوس به النفوس الجامحة وال حقيقة له

 .وهللا ورسوله أعلم]. …اآلية…سورة[

  في أن نھاية الحسب في العقب الواحد أربعة اباء: شرالفصل الخامس ع

فالمكونات من المعدن والنبات وجميع . إعلم أن العالم العنصرّي بما فيه كائن فاسد، ال من ذواته وال من أحواله

ً اإلنسانية. اإلنسان وغيره، كائنة فاسدة بالمعاينة: الحيوانات . وكذلك ما يعرض لھا من األحوال، وخصوصا

والحسب من العوارض التي تعرض لآلدميين؛ فھو كائن فاسد ال . وم تنشأ ثم تدرس، وكذا الصنائع وأمثالھافالعل

وليس يوجد ألحد من أھل الخليقة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه، إال ما كان من ذلك للنبي  . محالة

خروج عن الرئاسة والشرف إلى وأول كل شرف خارجية كما قيل، وھي ال. كرامة به وحياطة على السر فيه

ثم إن نھايته .واالبتذال وعدم الحسب، ومعناه أن كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه، شأن كل محدث الضعة

وابنه . أربعة آباء، وذلك أن باني المجد عالم بما عاناه في بنائه ومحافظ على الخالل التي ھم أسباب كونه وبقائه

ذلك وأخذه عنه، إال أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاين  من بعده مباشر ألبيه، قد سمع منه

ثم إذا جاء . ثم إذا جاء الثالث كان حظه االقتفاء والتقليد خاصة، فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتھد. له

لبنيان لم يكن الرابع قصر عن طريقتھم جملة وأضاع الخالل الحافظة لبناء مجدھم واحتقرھا، وتوھم أن ذلك ا

بمعاناة وال تكلف وإنما ھو أمر وجب لھم منذ أول النشأة بمجرد انتسابھم، وليس بعصابة وال بخالل، لما يرى 

من التجلة بين الناس، وال يعلم كيف كان حدوثھا وال سببھا، ويتوھم أنه النسب فقط؛ فيربأ بنفسه عن أھل 

ه من استتباعھم، وجھالً بما أوجب ذلك االستتباع من الخالل عصبيته، ويرى الفضل له عليھم وثوقاً بما ربي في

فيحتقرھم بذلك؛ فينغصون عليه، ويحتقرونه ويديلون منه سواه . التي منھا التواضع لھم، واألخذ بمجامع قلوبھم

من أھل ذلك المنبت، ومن فروعه في غير ذلك العقب لإلذعان لعصبيتھم كما قلناه، بعد الوثوق بما يرضونه من 

ھذا في الملوك؛ وھكذا في بيوت القبائل واألمراء . فتنمو فروع ھذا وتذوي فروع األول، وينھدم بناء بيته. خالله

إِْن َيَشأْ {: وأھل العصبية أجمع؛ ثم في بيوت أھل األمصار إذا انحطت بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك النسب

ِ ِبَعِزيزٍ  َوَما َذلِكَ . ُيْذِھْبُكْم َوَيأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد  واشتراط األربعة في األحساب إنما ھو ].20، 19: إبراھيم[} َعلَى هللاَّ
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وقد يتصل أمرھا إلى الخامس والسادس، إال . في الغالب وإال فقد يدثر البيت من دون األربعة ويتالشى وينھدم

وھو اقل ما . مقلد؛ وھادمواعتبار األربعة من قبل األجيال األربعة بان؛ ومباشر له؛ و. أنه في انحطاط وذھاب

إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم <<: قال. وقد اعتبرت األربعة في نھاية الحسب في باب المدح والثناء. يمكن

وفي التوراة ما . ، إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المجد>>بن إسحق بن إبراھيم + يعقوب ابن الكريم يوسف بن

مطالب بذنوب اآلباء للبنين على الثوالث وعلى الروابع وھذا يدل على أن أنا هللا ربك طائق غيور : معناه

ومن كتاب األغاني في أخبار عزيف الغواني أن كسرى قال .األربعة األعقاب غاية في األنساب والحسب

ة من كان له ثالثة آباء متوالي: بأي شيء؛ قال: نعم؛ قال: قال. ھل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة: للنعمان

رؤساء، ثم اتصل ذلك بكمال الرابع، فالبيت من قبيلته؛ وطلب ذلك فلم يجده إال في آل حذيفة بن بدر الفزاري، 

وھم بيت قيس، وآل ذي الجدين بيت شيبان، وآل األشعث بن قيس من كندة، وآل حاجب بن زرارة، وآل قيس 

فقام . ائرھم وأقعد لھم الحكام والعدولبن عاصم المنقري من بني تميم، فجمع ھؤالء الرھط ومن تبعھم من عش

حذيفة بن بدر، ثم االشعث بن قيس لقرابته من النعمان، ثم بسطام بن قيس بن شيبان، ثم حاجب بن زرارة، ثم 

وكانت ھذه البيوتات ھي المذكورة . كلھم سيد يصلح لموضعه: فقال كسرى. قيس بن عاصم، وخطبوا ونثروا

وھذا كله يدل على أن . بيت بني الذبيان من بني الحارث بن كعب اليمنيفي العرب بعد بني ھاشم، ومعھم 

 .وهللا أعلم. األربعة اآلباء نھاية في الحسب

  في أن األمم الوحشية أقدر علي التغلب ممن سواھا: الفصل السادس عشر

الجيل الوحشي أشد شجاعة إعلم انه كانت البداوة سبباً في الشجاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة، ال جرم كان ھذا 

من الجيل اآلخر، فھم أقدر على التغلب وانتزاع ما في أيدي سواھم من األمم؛ بل الجيل الواحد تختلف أحواله 

فكلما نزلوا األرياف وتفنقوا النعيم وألفوا عوائد الخصب في المعاش والنعيم، نقص . باختالف األعصار في ذلك

واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواجن الظباء والبقر . ھم وبداوتھممن شجاعتھم بمقدار ما نقص من توحش

الوحشية والحمر إذا زال توحشھا بمخالطة اآلدميين وأخصب عيشھا، كيف يختلف حالھا في االنتھاض والشدة 

 وسببه أن تكون السجايا والطبائع إنما. حتى في مشيتھا وحسن أديمھا؛ وكذلك اآلدمي المتوحش إذا أنس وألف

وإذا كان الغلب لألمم إنما يكون باإلقدام والبسالة فمن كان من ھذه األجيال أعرق . ھو عن المألوفات والعوائد

وانظر . في البداوة وأكثر توحشاً كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقاربا في العدد وتكافآ في القوة والعصبية

قين إلى الملك والنعيم، ومع ربيعة المتوطنين أرياف في ذلك شأن مضر مع من قبلھم من حمير وكھالن الساب

العراق ونعيمه، لما بقي مضر في بداوتھم وتقدمھم اآلخرون إلى خصب العيش وغضارة النعيم، كيف أرھفت 

وھذا حال بني طيىء وبني عامر بن . البداوة حدھم في التغلب، فغلبوھم على ما في أيديھم وانتزعوه منھم

منصور من بعدھم، لما تأخروا في باديتھم عن سائر قبائل مصر واليمن ولم يتلبسوا صعصعة وبني سليم بن 

بشيء من دنياھم، كيف أمسكت حال البداوة عليھم قوة عصبيتھم ولم تخلفھا مذاھب الترف حتى صاروا أغلب 

ً دون الحي اآلخر. على األمر منھم ً خصبا ً وعيشا متبدي يكون فإن الحي ال. وكذا كل حي من العرب يلي نعيما

 .سنة هللا في خلقه. أغلب له وأقدر عليه إذا تكافاّ في القوة والعدد
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  في ان الغاية التي تجري إليھا العصبية ھي الملك: الفصل السابع عشر

عليه؛ وقدمنا أن اآلدميين  وذلك ألنا قدمنا أن العصبية بھا تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع

نسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضھم عن بعض؛ فال بد أن يكون متغلباً بالطبيعة اإل

وھذا التغلب ھو الملك وھو أمر زائد على الرئاسة؛ألن . عليھم بتلك العصبية، وإال لم تتم قدرته على ذلك

. ك فھو التغلب والحكم بالقھرالرئاسة إنما ھي سؤدد وصاحبھا متبوع، وليس له عليھم قھر في أحكامه؛ وأما المل

وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقھا؛ فإذا بلغ رتبة السؤدد واالتباع ووجد السبيل إلى التغلب 

ً . والقھر ال يتركه ألنه مطلوب للنفس فالتغلب الملكي . وال يتم اقتدارھا عليه إال بالعصبية التي يكون بھا متبوعا

ثم إن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة، فال بد من . غاية للعصبية كما رأيت

عصبية تكون أقوى من جميعھا، تغلبھا وتستتبعھا وتلتحم جميع العصبيات فيھا، وتصير كأنھا عصبية واحدة 

لفسدت ولوال دفع هللا الناس بعضھم ببعض { : كبرى؛ وإال وقع االفتراق المفضي إلى االختالف والتنازع

ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومھا طلبت بطبعھا التغلب على ] 251سورة البقرة اآلية .[}األرض 

فإن كافاتھا أو مانعتھا كانوا أقتاالً وأنظاراً، ولكل واحدة منھما التغلب على . أھل عصبية أخرى بعيدة عنھا

وإن غلبتھا واستتبعتھا التحمت بھا أيضاً، وزادتھا قوة . حوزتھا وقومھا، شأن القبائل واألمم المفترقة في العالم

وھكذا دائماً حتى تكافىء . إلى قوتھا، وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية األولى وأبعد في التغلب

 فإن أدركت الدولة في ھرمھا ولم يكن لھا ممانع من أولياء الدولة أھل العصبيات استولت: بقوتھا قوة الدولة

عليھا وانتزعت األمر من يدھا، وصار الملك أجمع لھا؛ وإن انتھت إلى قوتھا ولم يقارن ذلك ھرم الدولة، وإنما 

قارن حاجتھا إلى االستظھار بأھل العصبيات انتظمتھا الدولة في أوليائھا تستظھر بھا على ما يعن من 

ي دولة بني العباس، ولصنھاجة وزناتة مع وذلك ملك آخر دون الملك المستبد، وھو كما وقع للترك ف. مقاصدھا

فقد ظھر أن الملك ھو غاية العصبية وأنھا إذا بلغت .كتامة، ولبني حمدان مه ملوك الشيعة من العلوية والعباسية

وإن عاقھا . إلى غايتھا حصل للقبيلة الملك، إما باالستبداد أو بالمظاھرة على حسب ما يسعه الوقت المقارن لذلك

  .اية عوائق كما نبينه وقفت في مقامھا إلى أن يقضي هللا بأمرهعن بلوغ الغ

  وانغماس القبيل في النعيم في أن من عوائق الملك حصول الترف: الفصل الثامن عشر

وسبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتھا بعض الغلب استولت على النعمة بمقداره وشاركت أھل النعم 

فإن . عھم في ذلك بسھِمٍ◌ وحصٍة بمقدار غلبھا واستظھار الدولة بھاوالخصب في نعمتھم وخصبھم، وضربت م

كانت الدولة من القوة بحيث ال يطمع أحد في انتزاع أمرھا وال مشاركتھا فيه، أذعن ذلك القبيل لواليتھا، 

في منازع الملك وال  والقنوع بما يسوغون من نعمتھا ويشركون فيه من جبايتھا؛ ولم تسم آمالھم إلى شيء

سبابه، إنما ھمتھم النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في ظل الدولة إلى الدعة والراحة واألخذ بمذاھب أ

الملك في المباني والمالبس، واالستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والترف وما يدعو 

. ويتنعمون فيما آتاھم هللا من البسطةفتذھب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة، . إليه من توابع ذلك

وتنشأ بنوھم وأعقابھم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسھم ووالية حاجاتھم، ويستنكفون عن سائر األمور 

الضرورية في العصبية، حتى يصير ذلك خلقاً لھم وسجية فتنقص عصبيتھم وبسالتھم في األجيال بعدھم يتعاقبھا 

وعلى قدر ترفھم ونعمتھم يكون إشرافھم على الفناء فضالً عن . يأذنون باالنقراضإلى أن تنقرض العصبية، ف

وإذا انقرضت . الفلك؛ فإن عوارض التعرف والغرق في النعيم كاسر من سورة العصبية التي بھا التغلب
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أن الترف من فقد تبين . العصبية قصر القبيل عن المدافعة والحماية فضالً عن المطالبة، والتھمتھم األمم سواھم

 .وهللا يؤتي ملكة من يشاء. عوائق الملك

  واالنقياد إلي سواھمفي أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل : الفصل التاسع عشر

وسبب ذلك أن المذلة واالنقياد كاسران لسورة العصبية وشدتھا؛ فإن انقيادھم ومذلتھم دليل على فقدانھا؛ فما 

. لمدافعة، ومن عجز عن المدافعة فأولى أن يكون عاجزاً عن المقاومة والمطالبةرئموا للمذلة حتى عجزوا عن ا

واعتبر ذلك في بني إسرائيل لما دعاھم موسى عليه السالم إلى ملك الشام؛ وأخبرھم بأن هللا قد كتب لھم ملكھا، 

ا لَْن َنْدخُ {: كيف عجزوا عن ذلك، وقالوا اِريَن َوإِنَّ } لََھا َحتَّى َيْخُرُجوا ِمْنَھا َفإِْن َيْخُرُجوا ِمْنَھاإِنَّ فِيَھا َقْوًما َجبَّ

. ، أي يخرجھم هللا تعالى منھا بضرب من قدرته غير عصبيتنا وتكون من معجزاتك يا موسى]22: المائدة[

ذلك إال لما وما ]. 24: المائدة[} اْذَھْب أَْنَت َوَربَُّك َفَقاتاِل{: ولما عزم عليھم لجوا وارتكبوا العصيان وقالوا له

والمطالبة كما تقتضيه اآلية، وما يؤثر في تفسيرھا؛ وذلك بما حصل  أنسوا من أنفسھم من العجز عن المقاومة

فيھم من خلق االنقياد وما رئموا من الذل للقبط أحقاباً، حتى ذھبت العصبية منھم جملة؛ مع انھم لم يؤمنوا حق 

، وأن العمالقة الذين كانوا بأريحاء فريستھم بحكم من هللا قدره اإليمان بما أخبرھم به موسى من أن الشام لھم

لھم؛ فاقصروا عن ذلك، وعجزوا تعويالًعلى ما علموا من أنفسھم من العجز عن المطالبة، لما حصل لھم من 

قفر  فعاقبھم هللا بالتيه، وھو أنھم تاھوا في. خلق المذلة، وطعنوا فيما اخبرھم به نبيھم من ذلك، وما أمرھم به

من األرض ما بين الشام ومصر أربعين سنة لم يأووا فيھا لعمران، وال نزلوا مصراً وال خالطوا بشراً، كما 

ويظھر من مساق . قصه القرآن لغلظة العمالقة بالشام والقبط بمصر عليھم، لعجزھم عن مقاومتھم كما زعموه

ذين خرجوا من قبضة الذل والقھر والقوة، اآلية ومفھومھا أن حكمة ذلك التيه مقصودة وھي فناء الجيل ال

وتخلقوا به وافسدوا من عصبيتھم حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز ال يعرف األحكام والقھر وال يسام 

ويظھر لك من ذلك أن األربعين سنًة . بالمذلة؛ فنشأت لھم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بھا علي المطالبة والتغلب

وفي ھذا أوضح دليل علي شأن العصبية، وأنھا .سبحان الحكيم العليم. ء جيل ونشأة جيل آخرأقل ما يأتي فيھا فنا

ويلحق بھذا . ھي التي تكون بھا المدافعة والمقاومة والحماية والمطالبة، وأن من فقدھا عجز عن جميع ذلك كله

ا أعطوا اليد من ذلك حتى فإن القبيل الغارمين م. الفصل فيما يوجب المذلة للقبيل شأن المغارم والضرائب

رضوا بالمذلة فيه؛ ألن في المغارم والضرائب ضيماً ومذلًة ال تحتملھا النفوس األبية إال إذا استھونته عن القتل 

والتلف، وأن عصبيتھا حينئٍذ ضعيفة عن المدافعة والحماية؛ ومن كانت عصبيته ال تدفع عنه الضيم فكيف له 

ومنه قوله  في شأن الحرث لما رأى . ه االنقياد للذل، والمذلة عائقة كما قدمناهبالمقاومة والمطالبة وقد حصل ل

فھو دليل صريح على أن  >>ما دخلت ھذه دار قوم إال دخلھم الذل<<: سكة المحراث فيم بعض دور األنصار

ا رأيت فإذ. ھذا إلى ما يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة بسبب ملكة القھر. المغرم موجب للذلة

القبيل بالمغارم في ربقة من الذل فال تطمعن لھا بملك آخر الدھر ومن ھنا يتبين لك غلط من يزعم أن زناتة 

وھو غلط فاحش كما رأيت؛ إذ لو وقع . بالمغرب كانوا شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عھدھم من الملوك

ه شھربراز ملك الباب لعبد الرحمن بن ربيعة لما أطل وانظر فيما قال. ذلك لما استتب لھم ملك وال لمت لھم دولة

عليه، وسأل شھربراز أمانه على أن يكون له، فقال، أنا اليوم منكم يدي في أيديكم، وصعري معكم فمرحباً بكم، 

 فاعتبر. وبارك هللا لنا ولكم، وجزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تحثون، وال تذلونا بالجزية فتوھنونا لعدوكم

 .ھذا فيما قلناه فإنه كافٍ 
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  في أن من عالمات الملك التنافس في الخالل الحميدة وبالعكس: الفصل العشرون

ً لإلنسان لما فيه من طبيعة االجتماع كما قلناه، وكان اإلنسان أقرب إلى خالل الخير من  لما كان الملك طبيعيا

ته الناطقة العاقل،  ألن الشر  إنماجاءه من قبل القوى الحيوانية التي فيه، وأما من خالل الشر بأصل فطرته وقوَّ

حيث ھو إنسان فھو إلى الخير وخالله أقرب، والملك والسياسة إنما كانا له من حيث ھو إنسان، ألنھا خاصة 

وقد . لإلنسان ال للحيوان؛ فإذا خالل الخير فيه ھي التي تناسب السياسة والفلك، إذ الخير ھو المناسب، للسياسة

يتم وجوده ويكمله وھو  أن المجد له اصل يبني عليه، وتتحقق به حقيقته وھو العصبية والعشير، وفرع ذكرنا

متمماته  وإذا كان الملك  غاية للعصبية فھو غاية لفروعھا ومتمماتھا، وھي الخالل؛ ألن وجوده دون. الخالل

ً بين الناس العصبية فقط من غير انتحال  وإذا كان وجود. كوجود شخص مقطوع األعضاء أو ظھوره عريانا

ً في أھل البيوت واألحساب، فما ظنك بأھل الملك الذي ھو غاية لكل مجد ونھاية لكل  الخالل الحميدة نقصا

ً فالسياسة والملك ھي كفالة للخلق، وخالفة  في العباد لتنفيذ أحكامه فيھم؛ وأحكام هللا في خلقه  حسب وأيضا

المصالح كما تشھد به الشرائع؛ وأحكام البشر إنما ھي من الجھل والشيطان  وعباده إنما ھي بالخير ومراعاة

ً ومقدرھما إذ ال فاعل سواه فمن حصلت له . بخالف قدرة هللا سبحانه وقدره، فإنه فاعل للخير والشر معا

خالفة في العباد العصبية الكفيلة بالقدرة وأونست منه خالل الخير المناسبة لتنفيذ إحكام هللا في خلقه فقد تھيأ لل

فقد تبين أن خالل الخير . وھذا البرھان أوثق من األول وأصح مبنى.وكفالة الخلق، ووجدت فيه الصالحية لذلك

فإذا نظرنا في أھل العصبية ومن حصل لھم الغلب على كثير من . شاھدة بوجود الملك لمن وجدت له العصبية

له من الكرم والعفو عن الزالت، واالحتمال من غير القادر، النواحي واألمم، فوجدناھم يتنافسون في الخير وخال

والقرى للضيوف، وحمل الكل وكسب المعدم، والصبر على المكاره والوفاء بالعھد، وبذل األموال في صون 

األعراض وتعظيم الشريعة وإجالل العلماء الحاملين لھا، والوقوف عندھا يحددونه لھم من فعل أو ترك وحسن 

واعتقاد أھل الدين والتبرك بھم، ورغبة الدعاء منھم، والحياء من األكابر والمشايخ وتوقيرھم الظن بھم، 

وإجاللھم، واالنقياد إلى الحق مع الداعي إليه، وإنصاف المستضعفين من أنفسھم، والتبدل في أحوالھم، واالنقياد 

والعبادات، والقيام عليھا وعلى أسبابھا للحق والتواضع للمسكين، واستماع شكوى المستغيثين، والتدين بالشرائع 

والتجافي عن الغدر والمكر والخديعة ونقض العھد وأمثال ذلك، علمنا أن ھذه خلق السياسة قد حصلت لديھم 

 واستحقوا بھا أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديھم، أو على العموم، وأنه خير ساقه هللا تعالى إليھم مناسب

ً منھم؛ والملك أنسب المراتب والخيرات لعصبيتھم؛ لعصبيتھم وغلبھم، وليس ذلك  سدى فيھم، وال وجد عبثا

وبالعكس من ذلك إذا تأذن هللا بانقراض الملك من أمة حملھم . فعلمنا بذلك أن هللا تأذن لھم بالملك وساقه إليھم

ة، وال تزال في على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل، وسلوك طرقھا؛ فتفقد الفضائل السياسية منھم جمل

ً عليھم في سلب ما كان هللا قد أتاھم من  انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديھم، ويتبدل به سواھم ليكون نعيا

ُل َوإَِذا أََرْدَنا أَْن ُنْھلَِك َقْرَيًة أََمْرَنا ُمْتَرفِيَھا َفَفَسقُوا فِيَھا َفَحقَّ َعلَْيَھا اْلَقوْ {: الملك، وجعل في أيديھم من الخير

ْرَناَھا َتْدِميًرا وهللا . واستقرىء ذلك وتتبعه في األمم السابقة تجد كثيراً مما قلناه ورسمناه]. 16: اإلسراء[} َفَدمَّ

وتكون شاھدة لھم  -واعلم أن من خالل الكمال التي يتنافس فيھا القبائل أولو العصبية.يخلق ما يشاء ويختار

. اف وأھل األحساب وأصناف التجار والغرباء وإنزال الناس منازلھمإكرام العلماء والصالحين واألشر - بالملك

وذلك أن إكرام القبائل وأھل العصبيات والعشائر لمن يناھضھم في الشرف ويجاذبھم حبل العشير والعصبية، 

ويشاركھم في اتساع الجاه أمر طبيعي يحمل عليه في األكثر الرغبة في الجاه أو المخافة من قوم المكرم أو 
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وأما أمثال ھؤالء ممن ليس لھم عصبية تتقى وال جاه يرتجى فيندفع الشك في شأن كرامتھم، . لتماس مثلھا منها

ألن إكرام أقتاله . ويتمحض القصد فيھم انه للمجد، وانتحال الكمال في الخالل واإلقبال على السياسة بالكلية

م الطارئين من أھل الفضائل والخصوصيات وأمثاله ضروري في السياسة الخاصة بين قبيله ونظرائه؛ وإكرا

فالصالحون للدين، والعلماء للجاءي إليھم في إقامة مراسم الشريعة، والتجار للترغيب . كمال في السياسة العامة

حتى تعم المنفعة بما في أيديھم؛ والغرباء من مكارم األخالق؛ وإنزال الناس منازلھم من اإلنصاف وھو من 

ذلك من أھل عصبيته انتماؤھم للسياسة العامة وھي الملك، وأن هللا قد تأذن بوجودھا فيھم فيعلم بوجود . العدل

من القبيل أھل الملك إذا تأذن هللا تعالى بسلب ملكھم وسلطانھم إكرام  ولھذا كان أول ما يذھب. لوجود عالماتھا

ئل قد أخذت في الذھاب عنھم، فإذا رأ يته قد ذھب من أمة من األمم فاعلم أن الفضا. ھذا الصنف من الخلق

 .وهللا تعالى أعلم..] اآلية .…سورة [}وإذا أراد هللا بقوم سوءا فال مرد له {: وارتقب زوال الملك منھم

  في أنه إذا كانت األمة وحشية كان ملكھا أوسع: الفصل الحادي والعشرون

، لقدرتھم على محاربة األمم سواھم وألنھم وذلك ألنھم أقدر على التغلب واالستبداد كما قلناه، واستعباد الطوائف

يتنزلون من األھلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم، وھؤالء مثل العرب وزناتة ومن في معناھم من 

ً فھؤالء المتوحشون ليس لھم وطن يرتافون منه، وال بلد . األكراد والتركمان وأھل اللثام من صنھاجة وأيضا

فلھذا ال يقتصرون على ملكة قطرھم وما جاورھم من . ر والمواطن إليھم على السواءيجنحون إليه فنسبة األقطا

وانظر ما يحكى . البالد، وال يقفون عند حدود أفقھم، بل يطفرون إلى األقاليم البعيدة ويتغلبون على األمم النائية

حجاز ليس لكم بدار إال إن ال: في ذلك عن عمر رضي هللا عنه لما بويع وقام يحرض الناس على العراق فقال

على النجعة وال يقوى عليه أھله إال بذلك، أين القراء المھاجرون عن موعد هللا، سيروا في األرض التي وعدكم 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ {: هللا في الكتاب أن يورثكموھا فقال واعتبر ذلك ]. 9: الصف[} لُِيْظِھَرهُ َعلَى الدِّ

ً بحال العرب السالفة من قبل، مثل التبابعة وحمير، كيف كانوا يخطون من اليمن إلى المغرب مرة وإلى  أيضا

وكذا حال الملثمين من المغرب لما نزعوا إلى الملك . العرب من األمم ولم يكن ذلك لغير. العراق والھند أخرى

الرابع والخامس في ممالك األندلس من طفروا من اإلقليم األول، ومجاالتھم منه في جوار السودان، إلى اإلقليم 

ُ {. فلذلك تكون دولتھم أوسع نطاقاً، وأبعد من مراكزھا نھايةً . وھذا شأن ھذه األمم الوحشية. غير واسطة َوهللاَّ

ُر اللَّْيَل َوالنََّھارَ   .وھو الواحد القھار ال شريك له] 20: المزمل[} ُيَقدِّ

فال بد من عوده إلي شعب آخر  ذھب عن بعض الشعوب من أمة في أن الملك إذا: الفصل الثاني والعشرون
  منھا ما دامت لھم العصبية

والسبب في ذلك أن الملك إنما حصل لھم بعد سورة الغلب واإلذعان لھم من سائر األمم سواھم، فيتعين منھم 

لتي يضيق عنھا نطاق وال يكون ذلك لجميعھم لما ھم عليه من الكثرة ا. المباشرون لألمر الحاملون سرير الملك

فإذا تعين أولئك القائمون بالدولة انغمسوا في . المزاحمة والغيرة التي تجدع أنوف كثير من المتطاولين للرتبة

النعيم، وغرقوا في بحر الترف والخصب واستعبدوا إخوانھم من ذلك الجيل، وأنفقوھم في وجوه الدولة 

عن المشاركة في ظل من عز الدولة التي شاركوھا بنسبھم، وبقي الذين بعدوا عن األمر وكبحوا . ومذاھبھا

فإذا استولت على األولين األيام، وأباد غضراءھم الھرم فطبختھم . وبمنجاة من الھرم لبعدھم عن الترف وأسبابه
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الدولة، وأكل الدھر عليھم وشرب، بما أرھف النعيم من حدھم واستقت غريزة الترف من مائھم، وبلغوا غايتھم 

 ):،شعر(بيعة التمدن اإلنساني والتغلب السياسيمن ط

  بمركز نسجه في االنعكاس     كدود القز ينسج ثم يفنى

كانت حينئٍذ عصبية اآلخرين موفورة، وسورة غلبھم من الكاسر محفوظة وشارتھم في الغلب معلومة؛ فتسمو 

م، وترتفع المنازعة لما عرف من آمالھم إلى الملك الذي كانوا ممنوعين منه بالقوة الغالبة من جنس عصبيتھ

وكذا يتفق فيھم مع من بقي أيضاً منتبذاً عنه من عشائر أمتھم، فال . غلبھم، فيستملون على األمر ويصير إليھم

سنة هللا في الحياة الدنيا، . يزال الملك ملجئاً في األمة إال أن تنكسر سورة العصبية منھا أو يفنى سائر عشائرھا

واعتبر ھذا بما وقع في العرب لما انقرض ملك ] 35سورة الزخرف آخر اآلية [}للمتقين واآلخرة عند ربك {

عاد قام به من بعدھم إخوانھم من ثمود، ومن بعدھم إخوانھم العمالقة ومن بعدھم إخوانھم من حمير، ومن بعدھم 

وكذا الفرس لما انقرض . إخوانھم التبابعة من حمير أيضاً، ومن بعدھم اآلذواء كذلك، ثم جاءت الدولة لمضر

وكذا اليونانيون انقرض أمرھم . أمر الكينية، ملك من بعدھم الساسانية، حتى تأذن هللا بانقراضھم أجمع باإلسالم

وكذا البربر بالمغرب لما انقرض أمر مغراوة وكتامة الملوك األول منھم رجع . وانتقل إلى إخوانھم من الروم

سنة هللا في عباده . ثم المصامدة، ثم من بقي من شعوب زناتة وھكذا إلى صنھاجة ثم الملثمين من بعدھم،

وأصل ھذا كله إنما يكون بالعصبية، وھي متفاوتة في األجيال؛ والملك يخلقه الترف ويذھبه كما سنذكره .وخلقه

م فإذا انقرضت دولة فإنما يتناول اآلمر منھم من له عصبية مشاركة لعصبيتھم التي عرف لھا التسلي. بعد

وذلك إنما يوجد في النسب القريب منھم؛ألن تفاوت العصبية . واالنقياد  وأونس منھا الغلب لجميع العصبيات

حتى إذا وقع في العالم تبديل كبير من تحويل ملة أو ذھاب . بحسب ما قرب من ذلك النسب التي ھي فيه أو بعد

كما . لى الجيل الذي يأذن هللا بقيامه بذلك التبديلعمران أو ما شاء هللا من قدرته، فحينئذ يخرج عن ذلك الجيل إ

 ً   .وقع لمضر حين غلبوا على األمم والدول وأخذوا األمر من أيدي أھل العالم، بعد أن كانوا مكبوحين عنه أحقابا

ونحلته وسائر أحواله  في شعاره وزيهفي أن المغلوب مولع أبداً باالقتداء بالغالب : الفصل الثالث والعشرون
  ئدهوعوا

إما لنظره بالكمال بما وقر عندھا من : والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبھا وانقادت إليه

تعظيمه؛ أو لما تغالط به من أن انقيادھا ليس لغلب طبيعي إنما ھو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك واتصلى لھا 

ه، وذلك ھو االقتداء؛ أو لما تراه، وهللا أعلم، من أن غلب حصل اعتقاداً فانتحلت جميع مذاھب الغالب وتشبھت ب

الغالب لھا ليس بعصبية وال قوة بأس، وإنما ھو بما انتحلته من العوائد والمذاھب تغالط أيضاً بذلك عن الغلب، 

، بل ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسالحه في اتخاذھا وأشكالھا. وھذا راجع لألول

وانظر ذلك في األبناء مع آبائھم كيف تجدھم متشبھين بھم دائماً؛ وما ذلك إال العتقادھم . وفي سائر أحواله

وانظر إلى كل قطر من األقطار كيف يغلب على أھله زي الحامية وجند السلطان في األكثر ألنھم . الكمال فيھم

الغلب عليھا، فيسري إليھم من ھذا التشبه واالقتداء حظ الغالبون لھم؛ حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى، ولھا 

كبير؛ كما ھو في األندلس لھذا العھد مع أمم الجاللقة، فإنك تجدھم يتشبھون بھم في مالبسھم وشاراتھم والكثير 

من عوائدھم وأحوالھم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك 

  "العامة على دين الملك : "وتأمل في ھذا سر قولھم. ين الحكمة انه من عالمات االستيالء؛ واألمر الناظر بع
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فإنه من بابه، إذ الملك غالب لمن تحت يده، والرعية مقتدون به العتقاد الكمال فيه اعتقاد األبناء بآبائھم  

 .التوفيق وهللا العليم الحكيم؛ وبه سبحانه وتعالى. والمتعلمين بمعلميھم

  في أن األمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرھا أسرع إليھا الفناء: الفصل الرابع والعشرون

والسبب في ذلك، وهللا أعلم، ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أمرھا عليھا وصارت باالستعباد آلة 

جدة األمل وما يحدث عنه من لسواھا وعالة عليھم، فيقصر األمل ويضعف التناسل؛ واالعتمار إنما ھو عن 

فإذا ذھب األمل بالتكاسل وذھب ما يدعو إليه من األحوال وكانت العصبية ذاھبًة . النشاط في القوى الحيوانية

بالغلب الحاصل عليھم، تناقص عمرانھم وتالشت مكاسبھم ومساعيھم، وعجزوا عن المدافعة عن أنفسھم، بما 

لكل فتغلب وطعمة لكل آكل؛ وسواء كانوا حصلوا على غايتھم من  خضد الغلب من شوكتھم، فأصبحوا مغلبين

وفيه وهللا أعلم سر آخر وھو أن اإلنسان رئيس بطبعه بمقتضى االستخالف الذي خلق له؛ .الملك أو لم يحصلوا

والرئيس إذا غلب على رئاسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده؛ وھذا موجود في 

فال يزال ھذا . ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة، وإنھا ال تسافد إذا كانت في ملكة اآلدميين. اسيأخالق األن

واعتبر ذلك في أمة .والبقاء  وحده. القبيل المملوك عليه أمره في تناقٍص واضمحالل إلى أن يأخذھم الفناء

. ي أيام العرب، بقي منھم كثير وأكثر من الكثيرالفرس كيف كانت قد مأل ت العالم كثرًة، ولما فنيت حاميتھم ف

ً رب بيت يقال إن سعداً أحصى ما وراء المدائن فكانوا مائة ألف وسبعة وثالثين ألفاً، منھم سبعة وثالثون . ألفا

وال تحسبن أن ذلك . ولما تحصلوا في ملكة العرب وقبضة القھر لم يكن بقاؤھم إال قليالً، ودثروا كأن لم يكونوا

نزل بھم أو عدوان شملھم؛ فملكة اإلسالم في العدل ما علمت؛ وإنما ھي طبيعة في اإلنسان إذا غلب على  لظلم

ولھذا إنما تذعن للرق في الغالب أمم السودان لنقص اإلنسانية فيھم، وقربھم من عرض . أمره، وصار آلة لغيره

صول رتبة أو إفادة مال أو عز كما يقع الحيوانات العجم كما قلناه؛ أو من يرجو بانتظامه في ربقة الرق ح

لممالك الترك بالمشرق والعلوج من الجاللقة واإلفرنجة باألندلس؛ فإن العادة جارية باستخالص الدولة لھم، فال 

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق. يأنفون من الرق لما يأملونه من الجاه والرتبة باصطفاء الدولة

  في أن العرب ال يتغلبون إال علي البسائط: رونالفصل الخامس والعش

وذلك أنھم بطبيعة التوحش الذي فيھم أھل انتھاب وعيث، ينتھبون ما قدروا عليه من غير مغالبٍة وال ركوب 

فكل . خطر، ويفرون إلى منتجعھم بالقفر؛ وال يذھبون إلى المزاحفة والمحاربة إال إذا دفعوا بذلك عن أنفسھم

والقبائل الممتنعة عليھم بأوعار . عليھم فھم تاركوه إلى ما يسفل عنه، وال يعرضون لهمعقل أو مستصعب 

. الجبال بمنجاة من عيثھم وفسادھم؛ ألنھم ال يتسنمون إليھم الھضاب، وال يركبون الصعاب وال يحاولون الخطر

آلكلھم، يرددون عليھا  وأما البسائط فمتى اقتدروا عليھا بفقدان الحامية وضعف الدولة فھي نھب لھم وطعمة

الغارة والنھب والزحف لسھولتھا عليھم، إلي أن يصبح أھلھا مغلبين لھم، ثم يتعاورونھم باختالف األيدي 

  .وهللا قادر على خلقه، وھو الواحد القھار ال رب غيره. وانحراف السياسة، إلى أن ينقرض عمرانھم

  أوطان أسرع إليھا الخراب ىفي أن العرب إذا تغلبوا عل: الفصل السادس والعشرون

ً وجبلًة، وكان عندھم  والسبب في ذلك أنھم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيھم فصار لھم خلقا

. وھذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له. ملذوذاً لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم، وعدم االنقياد للسياسه

فالحجر . ندھم الرحلة والتغلب وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف لهفغاية األحوال العادية كلھا ع
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والخشب أيضاً . مثالً إنما حاجتھم إليه لنصبه أثافي للقدر، فينقلونه من المباني ويخربونھا عليه، ويعدونه لذلك

فصارت طبيعة . ه لذلكإنما حاجتھم إليه ليعمدوا به خيامھم ويتخذوا األوتاد منه لبيوتھم فيخربون السقف علي

ً فطبيعتھم انتھاب ما في أيدي .ھذا في حالھم على العموم. وجودھم منافية للبناء الذي ھو أصل العمران وأيضا

الناس، وأن رزقھم في ظالل رماحھم، وليس عندھم في أخذ أموال الناس حد ينتھون إليه، بل كلما امتدت 

ذا تم اقتدارھم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ فإ. أعينھم إلى مال أو متاع أو ماعون انتھبوه

ً فألنھم يتلفون على أھل األعمال من الصنائع والحرف أعمالھم، ال يرون .أموال الناس وخرب العمران وأيضا

لھا قيمًة وال قسطاً من األجر والثمن؛ واألعمال كما سنذكره ھي أصل المكاسب وحقيقتھا؛ وإذا فسدت األعمال 

صارت مجاناً، ضعفت اآلمال في المكاسب، وانقبضت األيدي عن العمل؛ وابذعر الساكن، وفسد و

ً فإنھم ليست لھم عناية باألحكام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع بعضھم.العمران عن بعض؛ إنما ھمھم  وأيضا

ً أو غرامةً  رضوا عما بعده من تسديد فإذا توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه أع‘ ما يأخذونه من أموال الناس نھبا

وربما فرضوا العقوبات في األموال حرصاً . أحوالھم والنظر في مصالحھم وقھر بعضھم عن أغراض المفاسد

على تحصيل الفائدة والجباية واالستكثار منھا كما ھو شأنھم؛ وذلك ليس بمغن في دفع المفاسد وزجر المتعرض 

رم في جانب حصول الغرض فتبقى الرعايا في ملكتھم كأنھا فوضى لھا؛ بل يكون ذلك زائداً فيھا الستسھال الغ

والفوضى مھلكة للبشر مفسدة للعمران، بما ذكرناه من أن وجود الملك خاصة طبيعية لإلنسان ال . دون حكم

وأيضاً فھم متنافسون في الرئاسة، وقل أن يسلم أحد .يستقيم وجودھم واجتماعھم إال بھا؛ وتقدم ذلك أول الفصل

م األمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته، إال في األقل وعلى كره من أجل الحياء؛ فيتعدد الحكام منھ

قال األعرابي الوافد . منھم واألمراء، وتختلف األيدي على الرعية في الجباية واألحكام، فيفسد العمران وينتقض

تركته يظلم : "عنده بحسن السياسة والعمران، فقالعلى عبد الملك لما سأله عن الحجاج وأراد الثناء عليه 

وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من األوطان من لدن الخليقة كيف تقوض عمرانه، وأقفر ساكنه، ". وحده

فاليمن قرارھم خراب إال قليالً من األمصار؛ وعراق العرب كذلك قد خرب : وبدلت األرض فيه غير األرض

أجمع؛ والشام لھذا العھد كذلك؛ وأفريقية والمغرب لما جاز إليھا بنو ھالل وبنو سليم عمرانه الذي كان للفرس 

منذ أول المائة الخامسة وتمرسوا بھا لثالثمائة وخمسين من السنين قد لحق بھا وعادت بسائطه خراباً كفھا، بعد 

يه من المعالم وتماثيل البناء أن كان ما بين السودان والبحر الرومي كله عمراناً، تشھد بذلك آثار العمران ف

  .وهللا يرث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين. وشواھد القرى والمدر

أو والية أو أثر عظيم  ن نبوةفي أن العرب ال يحصل لھم الملك إال بصبغة دينية م: الفصل السابع والعشرون
  من الدين علي الجملة

ب األمم انقياداً بعضھم لبعض للغلظة واألنفة وبعد الھمة والسبب في ذلك أنھم لخلق التوحش الذي فيھم أصع

فإذا كان الدين بالنبؤة أو الوالية كان الوازع لھم من أنفسھم وذھب . والمنافسة في الرئاسة؛ فقلما تجتمع أھواؤھم

فة خلق الكبر والمنافسة منھم، فسھل انقيادھم واجتماعھم، وذلك بما يشملھم من الدين المذھب للغلظة واألن

فإذا كان فيھم النبي أو الولي الذي يبعثھم على القيام بأمر هللا، ويذھب عنھم . الوازع عن التحاسد والتنافس

. مذمومات األخالق ويأخذھم بمحمودھا، ويؤلف كلمتھم إلظھار الحق، تم اجتماعھم وحصل لھم التغلب والملك

ن عوج الملكات وبراءتھا من ذميم األخالق؛ إال وھم مع ذلك أسرع الناس قبوال للحق والھدى لسالمة طباعھم م
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ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة المتھيئ لقبول الخير، ببقائه على الفطرة األولى وبعده عما ينطبع في 

 .كما ورد في الحديث وقد تقدم" كل مولود يولد على الفطرة"النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات؛ فإن 

  في أن العرب أبعد األمم عن سياسة الملك: العشرونالفصل الثامن و

والسبب في ذلك أنھم أكثر بداوة من سائر األمم، وأبعد مجاالً في القفر، وأغنى عن حاجات التلول وحبوبھا 

العتيادھم الشظف وخشونة العيش؛ فاستغنوا عن غيرھم فصعب انقياد بعضھم لبعض إليالفھم ذلك وللتوحش؛ 

ً  مورئيسھم محتاج إليھ للعصبية التي بھا المدافعة، فكان مضطراً إلى إحسان ملكتھم وترك مراغمتھم، لئال  غالبا

وسياسة الملك والسلطان تقتضى أن يكون السائس وازعاً . يختل عليه شأن عصبيته، فيكون فيھا ھالكه وھالكھم

ً فإن من طبيعتھم كما قدمناه أخذ ما في أي.بالقھر وإال لم تستقم سياسته دي الناس خاصة والتجافي عما وأيضا

فإذا ملكوا أمًة من األمم جعلوا غاية ملكھم االنتفاع بأخذ . سوى ذلك من األحكام بينھم ودفاع بعضھم عن بعض

ما في أيديھم وتركوا ما سوى ذلك من األحكام بينھم وربما جعلوا العقوبات على المفاسد في األموال حرصاً 

ً بحسب األغراض الباعثة على تكثير الجبايات وتحصيل الفو ائد؛ فال يكون ذلك وازعاً؛ وربما يكون باعثا

فتنمو المفاسد بذلك ويقع تخريب العمران؛ فتبقى تلك . المفاسد، واستھانة ما يعطي من ماله في جانب غرضه

ً شأن الفوضى كما  األمة كأنھا فوضى مستطيلة أيدي بعضھا على بعض فال يستقيم لھا عمران وتخرب سريعا

وإنما يصيرون إليھا بعد انقالب طباعھم، وتبدلھا بصبغة . فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك.دمناق

. دينيه تمحو ذلك منھم، وتجعل الوازع لھم من أنفسھم، وتحملھم على دفاع الناس بعضھم عن بعض كما ذكرناه

لشريعة وأحكامھا المراعية لمصالح العمران واعتبر ذلك بدولتھم في الملة لما شيد لھم الدين أمر السياسة با

كان رستم إذا رأى المسلمين يجتمعون .ظاھراً وباطناً، وتتابع فيھا الخلفاء، عظم حينئذ ملكھم وقوي سلطانھم

ثم إنھم بعد ذلك انقطعت منھم عن الدولة أجيال نبذوا الدين، .أكل عمر كبدي، يعلم الكالب اآلداب: للصالة يقول

، ورجعوا إلى قفرھم، وجھلوا شأن عصبيتھم مع أھل الدولة ببعدھم عن االنقياد وإعطاء النصفة، فنسوا السياسة

ولما ذھب أمر الخالفة . فتوحشوا كما كانوا، ولم يبق لھم من اسم الملك إال أنھم من جنس الخلفاء ومن جيلھم

وا في بادية قفارھم، ال يعرفون وامحى رسمھا انقطع األمر جملة من أيديھم، وغلب عليھم العجم دونھم، وأقام

وال سياسته، بل قد يجھل الكثير منھم أنھم قد كان لھم ملك في القديم، وما كان في القديم ألحد من األمم  الملك

في الخليقة ما كان ألجيالھم من الملك؛ ودول عاد وثمود والعمالقة وحمير والتبابعة شاھدة بذلك، ثم دولة مضر 

وقد . لكن بعد عھدھم بالسياسة لما نسوا الدين فرجعوا إلى أصلھم من البداوة. وبني العباسفي اإلسالم بني أمية 

يحصل لھم في بعض األحيان غلب على الدول المستضعفة كما في المغرب لھذا العھد، فال يكون مآله وغايته 

 .]…اآلية…ورةس[}وهللا يؤتي ملكه من يشاء{ . إال تخريب ما يستولون عليه من العمران كما قدمناه

  في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون ألھل األمصار: الفصل التاسع والعشرون

قد تقدم لنا أن عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر واألمصار؛ ألن األمور الضرورية في العمران ليس 

ھا معدومة ومعظمھا الصنائع، فال كلھا موجودة ألھل البدو؛ وإنما توجد لديھم في مواطنھم أمور الفلح، ومواد

وكذا . توجد لديھم بالكلية من نجار وخياط وحداد وأمثال ذلك مما يقيم لھم ضروريات معاشھم في الفلح وغيره

الدنانير والدراھم مفقودة لديھم؛ وإنما بأيديھم أعواضھا من مغل الزراعة وأعيان الحيوان أو فضالته ألباناً 

 ً إال أن حاجتھم إلى . مما يحتاج إليه أھل األمصار، فيعوضونھم عنه بالدنانير والدراھم وأوباراً وأشعاراً وإھابا
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فھم محتاجون إلى األمصار بطبيعة . األمصار في الضروري وحاجة أھل األمصار إليھم في الحاجي والكمالي

ن إلى أھلھا فما داموا في البادية ولم يحصل لھم فلك وال استيالء على األمصار فھم محتاجو. وجودھم

وإن كان في المصر ملك كان . ويتصرفون في مصالحھم وطاعتھم متى دعوھم إلى ذلك، وطالبوھم به

وإن لم يكن في المصر ملك فال بد فيه من رئاسة ونوع استبداد من بعض أھله  خضوعھم وطاعتھم لغلب الملك

إما طوعاً ببذل المال : عي في مصالحهوذلك الرئيس يحملھم على طاعته والس. على الباقين وإال انتقض عمرانه

لھم، ثم يبذل لھم ما يحتاجون إليه من الضروريات في مصره فيستقيم عمرانھم؛ وإما كرھاً إن تفت قدرته على 

ذلك ولو بالتفريق بينھم، حتى يحصل له جانب منھم يغالب به الباقين فيضطر الباقون إلى طاعته بما يتوقعون 

ربما ال يسعھم مفارقة تلك النواحي إلى جھات أخرى، الن كل الجھات معمور بالبدو و. لذلك من فساد عمرانھم

فھم بالضرورة مغلوبون ألھل . الذين غلبوا عليھا ومنعوھا من غيرھم، فال يجد ھؤالء ملجأ إال طاعة المصر

 .وهللا قاھر فوق عباده، وھو الواحد األحد القھار . األمصار

  لمن الكتاب األو الباب الثالث

وما يعرض في ذلك كله من األحوال وفيه قواعد  في الدول العامة والملك والخالفة والمراتب السلطانية
  ومتممات

  في أن الملك والدولة العامة إنما يحصالن بالقبيل والعصبية: الفصل األول

لنعرة والتذامر واستماتة وذلك أنا قررنا في الفصل األول أن المغالبة والممانعة إنما تكون بالعصبية لما فيھا من ا

ثم إن الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشھوات . كل واحد منھم دون صاحبه

البدني والمالذ النفسانية فيقع فيه التنافس غالباً؛ وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إال إذا غلب عليه؛ فتقع المنازعة 

ً وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة وھذا األمر بعيد عن . ؛ وشيء منھا ال يقع إال بالعصبية كما ذكرناه آنفا

أفھام الجمھور بالجملة ومتناسون له، ألنھم نسوا عھد تمھيد الدولة منذ أولھا وطال أمد مرباھم في الحضارة 

ة وقد استحكمت وتعاقبھم فيھا جيالً بعد جيل؛ فال يعرفون ما فعل هللا أول الدولة؛ إنما يدركون أصحاب الدول

صبغتھم ووقع التسليم لھم، واالستغناء عن العصبية في تمھيد أمرھم، وال يعرفون كيف كان األمر من أوله، 

ً أھل األندلس في نسيان ھذه العصبية وأثرھا لطول األمد   وما لقي أولھم من المتاعب دونه وخصوصا

وهللا قادر على ما يشاء، وھو .  من العصائبواستغنائھم في الغالب عن قوة العصبية بما تالشى وطنھم وخال

 .بكل شيء عليم، وھو حسبنا ونعم الوكيل

  في أنه إذا استقرت الدولة وتمھدت قد تستغني عن العصبية: الفصل الثاني

والسبب في ذلك أن الدول العامة في أولھا يصعب على النفوس االنقياد لھا إال بقوة قوية من الغلب، للغرابة، 

فإذا استقرت الرئاسة في أھل النصاب المخصوص بالملك في الدولة . لم يألفوا ملكھا وال اعتادوه وأن الناس

وتوارثوه واحداً بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن األولية، واستحكمت ألھل ذلك 

لناس معھم على أمرھم قتالھم على النصاب صبغة الرئاسة، ورسخ في العقائد دين االنقياد لھم والتسليم، وقاتل ا

العقائد اإليمانية؛ فلم يحتاجوا حينئذ في أمرھم إلى كبير عصابة؛ بل كان طاعتھا كتاب من هللا ال يبذل وال يعلم 

ويكون . وألمر ما يوضع الكالم في اإلمامة آخر الكالم على العقائد اإليمانية، كأنه من جملة عقودھا. خالفه

إما بالموالي والمصطنعين الذين نشأوا في ظل العصبية : سلطانھم ودولتھم المخصوصة استظھارھم حينئذ على
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فإن عصبية . ومثل ھذا وقع لبني العباس.وغيرھا؛ وإما بالعصائب الخارجين عن نسبھا الداخلين في واليتھا

ي من العجم والترك العرب كانت فسدت لعھد دولة المعتصم وابنه الواثق، واستظھارھم بعد ذلك إنما كان بالموال

ثم تغلب العجم األولياء على النواحي وتقلص ظل الدولة فلم تكن تعدو أعمال . والديلم والسلجوقية وغيرھم

ثم انقرض أمرھم وملك السلجوقية من . بغداد، حتى زحف إليھا الديلم وملكوھا، وصار الخالئق في حكمھم

 وكذا صنھاجة.لتتار فقتلوا الخليفة ومحوا رسم الدولةثم انقرض أمرھم وزحف آخر ا. بعدھم فصاروا في حكمھم

بالمغرب فسدت عصبيتھم منذ المائة الخامسة أو ما قبلھا، واستمرت لھم الدولة مقلصة الظل بالمھدية وبجاية 

وربما انتزى بتلك الثغور من نازعھم الملك واعتصم فيھا؛ والسلطان والملك مع . والقلعة وسائر ثغور أفريقية

م لھم؛ حتى تأذن هللا بانقراض الدولة، وجاء الموحدون بقوة قوية من العصبية في المصامدة، فمحوا ذلك مسل

وكذا دولة بني أمية باألندلس لما فسدت عصبيتھا من العرب استولى ملوك الطوائف على أمرھا، .آثارھم

على ما كان في واليته وشمخ واقتسموا خطتھا وتنافسوا بينھم  وتوزعوا ممالك الدولة، وانتزى كل واحد منھم 

وبلغھم شأن العجم مع الدولة العباسية، فتلقبوا بألقاب الملك ولبسوا شارته، وأمنوا ممن ينقض ذلك عليھم . بأنفه

 :أو يغيره؛ ألن األندلس ليس بدار عصائب وال قبائل كما سنذكره، واستمر لھم ذلك، كما قال ابن شرف

  أسماء معتصم فيھا ومعتضــــــــد مما يزھدني في أرض أندلــس        

 ألقاب مملكة في غير موضعھا         كالھر يحكي انتفاخاً صورة األسد

فاستظھروا على أمرھم بالموالي والمصطنعين والطراء على األندلس من أھل العدوة من قبائل البربر وزناتة 

فت عصبية العرب، واستبد ابن أبي عامر وغيرھم، اقتداًء بالدولة في آخر أمرھا في االستظھار بھم، حين ضع

فكان لھم دول عظيمة استبدت كل واحدة منھا بجانب من األندلس وحظ كبير من الملك على نسبة . على الدولة

الدولة التي اقتسموھا، ولم يزالوا في سلطانھم ذاك، حتى جاز إليھم البحر المرابطون أھل العصبية القوية من 

. أزالوھم عن مراكزھم ومحوا آثارھم، ولم يقدروا على مدافعتھم لفقدان العصبية لديھملمتونة؛ فاستبدلوا بھم و

وقد ظن الطرطوشي أن حامية الدول بإطالق ھم الجند . فبھذه العصبية يكون تمھيد الدولة وحمايتھا من أولھا

ال يتناول تأسيس ؛ وكالمه )سراج الملوك(سماه  أھل العطاء المفروض مع األھلة، ذكر ذلك في كتابه الذي

الدول العامة في أولھا، وإنما ھو مخصوص بالدول األخيرة بعد التمھيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام 

فالرجل إنما أدرك الدولة عند ھرمھا وخلق جدتھا ورجوعھا إلى االستظھار بالموالي والصنائع، . الصبغة ألھله

فإنه إنما أدرك دول الطوائف، وذلك عند اختالل دولة بني . مدافعةثم إلى المستخدمين من ورائھم باألجر على ال

وكان في إيالة المستعين بن ھود وابنه المظفر . أمية، وانقراض عصبيتھا من العرب، واستبداد كل أمير بقطره

أھل سرقسطة، ولم يكن بقي لھم من أمر العصبية شيء الستيالء الترف على العرب منذ ثالثمائة من السنين 

ھالكھم، ولم ير إال سلطاناً مستبداً بالملك عن عشائره، قد استحكمت له صبغة االستبداد منذ عھد الدولة وبقية و

العصبية؛ فھو لذلك ال ينازع فيه، ويستعين على أمره باألجراٍء من المرتزقة؛ فأطلق الطرطوشي القول في 

. فتفطن أنت له وافھم سر هللا فيه.  ألھل العصبيةذلك، ولم يتفطن لكيفية األمر منذ أول الدولة وأنه ال يتم إال

 .]…اآلية…سورة[}وهللا يؤتي ملكه من يشاء{

  

  



  

96 
  

  في أنه قد يحدث لبعض أھل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية: الفصل الثالث

إذعان لھم وذلك أنه إذا كان لعصبية غلب كثير على األمم واألجيال وفي نفوس القائمين بأمره من أھل القاصية 

وانقياد، فإذا نزع إليھم ھذا الخارج وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عزه، اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظاھروه على 

شأنه، وعنوا بتمھيد دولته، يرجون استقراره في نصابه، وتناوله األمر من يد أعياصه، وجزاءه لھم على 

يطمعون في مشاركته في  ادة أو والية ثغر، والمظاھرته باصطفائھم لرتب الملك وخططه من وزارة أو قي

ً لعصبيته، وانقياداً لما استحكم له ولقومه من صبغة الغلب في العالم، وعقيدة إيمانية  شيء من سلطانه تسليما

وھذا كما وقع لألدارسة بالمغرب .استقرت في اإلذعان لھم، فلو راموھا معه أو دونه لزلزلت األرض زلزالھا

يين بأفريقية ومصر، لما انتبذ الطالبيون من المشرق إلى القاصية، وابتعدوا عن مقر الخالفة األقصى والعبيد

لبني أمية أوالً؛ ثم لبني : وسموا إلى طلبھا من أيدي بني العباس، بعد أن استحكمت الصبغة لبني عبد مناف

ابرة مرة بعد أخرى، فأوربة ھاشم من بعدھم؛ فخرجوا بالقاصية من المغرب ودعوا ألنفسھم، وقام بأمرھم البر

ومغيلة لألدارسة وكتامة وصنھاجة وھوارة للعبيديين، فشيدوا دولتھم ومھدوا بعصائبھم أمرھم، واقتطعوا من 

ممالك العباسيين المغرب كله ثم أفريقية، ولم يزل ظل الدولة يتقلص وظل العبيديين يمتد إلى أن ملكوا مصر 

وھؤالء البرابرة القائمون بالدولة مع ذلك كلھم . لك اإلسالمية شق االبلمةوالشام والحجاز، وقاسموھم في المما

ً لما حصل من . مسلمون للعبيديين أمرھم مذعنون لملكھم وإنما كانوا يتنافسون في الرتبة عندھم خاصة تسليما

عقابھم إلى فلم يزل الملك في أ. صبغة الفلك لبني ھاشم ولما استحكم من الغلب لقريش ومضر على سائر األمم

 .وهللا يحكم ال معقب لحكمه .  أن انقرضت دولة العرب بأسرھا

  أصلھا الدين إما من نبوة أو دعوة حق: في أن الدول العامة االستيالء العظيمة الملك: الفصل الرابع

القلوب وجمع . وذلك ألن الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق األھواء على المطالبة

لَْو أَنَفْقَت َما فِي األَْرِض َجِميًعا َما أَلَّْفَت َبْيَن {: قال تعالى. وتأليفھا إنما يكون بمعونة من هللا في إقامة دينه

القلوب إذا تداعت إلى أھواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا  ، وسره أن]63: األنفال[} قُلُوِبِھمْ 

لى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على هللا اتحدت وجھتھا فذھب التنافس وقل الخالف؛ وإذا انصرفت إ

الخالف وحسن التعاون والتعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك، فعظمت الدولة، كما نبين لك بعد إن شاء هللا 

 .سبحانه وتعالى، وبه التوفيق ال رب سواه

  قوة علي قوة العصبية التي كانت لھا من عددھا في أصلھا في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة: الفصل الخامس

والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدينية تذھب بالتنافس والتحاسد الذي في أھل العصبية وتفرد الوجھة إلى 

الحق فإذا حصل لھم االستبصار في أمرھم لم يقف لھم شيء ألن الوجھة واحدة والمطلوب متساٍو عندھم، وھم 

يتون عليه؛ وأھل الدولة التي ھم طالبوھا وإن كانوا أضعافھم فأغراضھم متباينة بالباطل، وتخاذلھم لتقية مستم

الموت حاصل؛ فال يقاومونھم وإن كانوا أكثر منھم، بل يغلبون عليھم ويعاجلھم الفناء بما فيھم من الترف والذل 

فكانت جيوش المسلمين بالقادسية واليرموك بضعاً . وھذا كما وقع للعرب صدر اإلسالم في الفتوحات.كما قدمناه

ً بالقادسية، وجموع ھرقل على ما قاله الواقدي  ً في كل معسكر؛ وجموع فارس مائة وعشرين ألفا وثالثين ألفا

واعتبر ذلك أيضاً في دولة .أربعمائة ألف؛ فلم يقف للعرب أحد من الجانبين، وھزموھم وغلبوھم على ما بأيديھم

فقد كان بالمغرب من القبائل كثير ممن يقاومھم في العدد والعصبية أو يشف عليھم، إال . الموحدين لمتونة ودولة
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واعتبر ذلك إذا .واالستماتة كما قلناه، فلم يقف لھم شيء أن االجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتھم باالستبصار

بية وحدھا دون زيادة الدين؛ حالت صبغة الدين، وفسدت، كيف ينتقض األمر ويصير الغلب على نسبة العص

فتغلب الدولة من كان تحت يدھا من العصائب المكافئة لھا أو الزائدة القوة عليھا الذين غلبتھم بمضاعفة الذين 

واعتبر ھذا في الموحدين مع زناتة؛ لما كانت زناتة أبدى من .لقوتھا، ولو كانوا أكثر عصبية منھا وأشد بداوة

ان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع المھدي فلبسوا صبغتھا وتضاعفت قوة عصبيتھم المصمامدة وأشد توحشاً، وك

بھا، فغلبوا على زناتة أوالً واستتبعوھم، وإن كانوا من حيث العصبية والبداوة،أشد منھم؛ فلما خلوا عن تلك 

 . غالب على أمرهوهللا. الصبغة الدينية انتقضت عليھم زناتة من كل جانب وغلبوھم على األمر وانتزعوه منھم

  في أن الدعوة الدينية من غير عصبية ال تتم: الفصل السادس

ما <<. وفى الحديث الصحيح كما مر. وھذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة فال بد له من العصبية

ً إال في منعة من قومه  العوائد، فما ظنك وإذا كان ھذا في األنبياء وھم أولى الناس بخرق >> بعث هللا نبيا

وقد وقع ھذا البن قسي شيخ الصوفية وصاحب كتاب خلع .بغيرھم أال تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية

ً إلى الحق وسمي أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المھدي، فاستتب له  النعلين في التصوف ثار باألندلس داعيا

دين، ولم تكن ھناك عصائب وال في يدعونه عن شأنه؛ فلم األمر قليالً لشغل لمتونة بما دھمھم من أمر الموح

بحصن أركش،  يلبث حين استولي الموحدون على المغرب أن أذعن لھم ودخل في دعوتھم، وتابعھم من معقله

ومن ھذا الباب أحوال .وأمكنھم من ثغره، وكان أول داعية لھم باألندلس، وكانت ثورته تسمى ثورة المرابطين

فإن كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذھبون . بتغيير المنكر من العامة والفقھاء الثوار القائمين

إلى القيام على أھل الجور من األمراء داعين إلى تغيير المنكر والنھي عنه، واألمر بالمعروف رجاء في الثواب 

ويعرضون أنفسھم في ذلك للمھالك، عليه من هللا؛ فيكثر أتباعھم والمتشبثون بھم من الغوغاء والدھماء، 

وأكثرھم يھلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين، ألن هللا سبحانه لم يكتب ذلك عليھم، وإنما أمر به 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع <<: ρحيث تكون القدرة عليه؛ قال 

ول راسخة قوية ال يزحزحھا ويھدم بناءھا إال المطالبة القوية التي من ورائھا وأحوال الملوك والد>> فبقلبه 

وھكذا كان حال األنبياء عليھم الصالة والسالم في دعوتھم إلى هللا بالعشائر .عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه

وهللا حكيم . مستقر العادةوالعصائب، وھم المؤيدون من هللا بالكون كله لو شاء؛ لكنه إنما أجرى  األمور على 

. فإذا ذھب أحد من الناس ھذا المذھب وكان فيه محقاً قصر به االنفراد عن العصبية، فطاح في ھوة الھالك.عليم

وأما إن كان من الملبسين بذلك في طلب الرئاسة، فاجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به المھالك؛ ألنه أمر هللا ال 

خالص له والنصيحة للمسلمين؛ وال يشك في ذلك مسلم، وال يرتاب فيه ذو يتم إال برضاه وإعانته واإل

وأول ابتداء ھذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاھر وقتل األمين وأبطأ المأمون بخراسان عن .بصيرة

داعوا وجه النكير عليه وت مقدم العراق، ثم عھد لعلي بن موسى الرضا من آل الحسين، فكشف بنو العباس عن

للقيام وخلع طاعة المأمون واالستبدال منه، وبويع إبراھيم بن المھدي، فوقع الھرج ببغداد وانطلقت أيدي 

الزعرة بھا من الشطار والحربية على أھل العافية والصون، وقطعوا السبيل، وامتألت أيديھم من نھاب الناس 

فتوافر أھل الدين والصالح على منع الفساق . وھموباعوھا عالنية في األسواق، واستعدى أھلھا الحكام فلم يعد

وقام ببغداد رجل يعرف بخالد الدريوس، ودعا الناس إلى األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، . وكف عاديتھم

ثم قام من بعده رجل آخر من سواد .فأجابه خلق وقاتل أھل الزعارة فغلبھم، وأطلق يده فيھم بالضرب والتنكيل
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ً في عنقه ودعا الناس إلى األمر أھل بغداد يعرف  بسھل بن سالمة األنصاري، ويكنى أبا حاتم، وعلق مصحفا

، فاتبعه الناس كافة من بين شريف ووضيع من ρبالمعروف والنھي عن المنكر، والعمل بكتاب هللا وسنة نبيه 

المارة، ومنع بني ھاشم فمن دونھم، ونزل قصر طاھر، واتخذ الديوان وطاف ببغداد، ومنع كل من أخاف 

لكني أقاتل كل من : أنا ال أعيب على السلطان؛ فقال له سھل: وقال له خالد الدريوس. الخفارة ألولئك الشطار

ً من كان وجھز له إبراھيم بن المھدي العساكر فغلبه . وذلك سنة إحدى ومائتين. خالف الكتاب والسنة كائنا

ً وذھب ونجا بنفسه دى بھذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون أنفسھم ثم اقت.واشره وانحل أمره سريعا

. بإقامة الحق وال يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية، وال يشعرون بمغبة أمرھم ومآل أحوالھم

والذي يحتاج إليه في أمر ھؤالء إما المداواة إن كانوا من أھل الجنون، وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا 

وقد ينتسب بعضھم إلى الفاطمي المنتظر إما بأنه .الصفاعين جاً؛ وإما إذاعة السخرية منھم وعدھم من جملةھر

وأكثر المنتحلين لمثل ھذا تجدھم . ھو أو بأنه داٍع له، وليس ما ذلك على علم من أمر الفاطمي، وال ما ھو

ت بھا جوانحھم وعجزوا عن التوصل موسوسين أو مجانين أو ملبسين يطلبون بمثل ھذه الدعوة رئاسة امتأل

إليھا بشيء من أسبابھا العادية، فيحسبون أن ھذا من األسباب البالغة بھم إلى ما يؤملونه من ذلك، وال يحسبون 

ما ينالھم فيه من الھلكة، فيسرع إليھم القتل بما يحدثونه من الفتنة، وتسوء عاقبة مكرھم وقد كان ألول ھذه 

ل من المتصوفة يدعى التوبذري،عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر ھنالك، وزعم أنة المائة خرج بالسوس رج

ً على العامة ھنالك، بما مأل قلوبھم من الحدثان بانتظاره ھنالك، وأن من ذلك المسجد  الفاطمي المنتظر، تلبيسا

اتساع نطاق ثم خشي رؤساؤھم . فتھافتت عليه طوائف من عامة البربر تھافت الفراش. يكون أصل دعوته

ً ألول .الفتنة؛ فدس إليه كبير المصامدة يومئٍذ عمر السكسيوي من قتله في فراشه وكذلك خرج في غمارة أيضا

ھذه المائة رجل يعرف بالعباس، وادعى مثل ھذه الدعوة واتبع نعيقه األرذلون من سفھاء تلك القبائل 

ً من ظھور دعوته، ومضى في وأغمارھم، وزحف إلى بادس من أمصارھم ودخلھا عنوة ثم قتل أل ربعين يوما

وأما إن كان التلبيس . وأمثال ذلك كثير، والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلھا.الھالكين األولين

وهللا سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق ال رب غيره . فأحرى أال يتم له أمر وان يبوء بإثمه وذلك جزاء الظالمين

 .هوال معبود سوا

  في أن كل دولة لھا حصة من الممالك واألوطان ال تزيد عليھا: الفصل السابع

ً على الممالك  والسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومھا القائمين بھا الممھدين لھا ال بد من توزيعھم حصصا

ن جباية وردع والثغور التي تصير إليھم، ويستولون عليھا لحمايتھا من العدو، وإمضاء أحكام الدولة فيھا م

فإذا توزعت العصائب كلھا على الثغور والممالك فال بد من نفاد عددھا، وقد بلغت الممالك حينئذ . وغير ذلك

فإن تكلفت الدولة بعد ذلك زيادًة على ما بيدھا . إلى حد يكون ثغراً للدولة، وتخماً لوطنھا، ونطاقاً لمركز ملكھا

رصة من العدو والمجاور، ويعود وبال ذلك على الدولة، بما يكون فيه بقي دون حامية وكان موضعاً النتھاز الف

وما كانت العصابة موفورًة ولم ينفذ عددھا في توزيع الحصص على الثغور .من التجاسر وخرق سياج الھيبة

في ذلك والعلة الطبيعية . والنواحي، بقي في الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية، حتى ينفسح نطاقھا إلى غايتهٍ 

والدولة . ھي قوة العصبية من سائر القوى الطبيعية؛ وكل قوة يصدر عنھا فعل من األفعال فشأنھا ذلك في فعلھا

وإذا انتھت إلى النطاق الذي ھو الغاية عجزت وأقصرت عما . في مركزھا أشد مما يكون في الطرف والنطاق

ثم إذا . ائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليهوراءه؛ شأن األشعة واألنوار إذا انبعثت من المراكز والدو
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ً إلى أن يتأذن هللا  أدركھا الھرم والضعف فإنما تأخذ في التناقص من جھة األطراف وال يزال المركز محفوظا

وإذا غلب على الدولة من مركزھا فال ينفعھا بقاء . بانقراض األمر جملة، فحينئذ يكون انقراض المركز

بل تضمحل لوقتھا؛ فإن المركز كالقلب الذي تنبعث منه الروح، فإذا غلب القلب وملك انھزم  األطراف والنطاق

كان مركزھا المدائن؛ فلما غلب المسلمون على المدائن انقرض . وانظر ھذا في الدولة الفارسية.جميع األطراف

ك الدولة الرومية بالشام  لما وبالعكس من ذل. أمر فارس أجمع، ولم ينفع يزدجرد ما بقي بيده من أطراف ممالكه

كان مركزھا القسطنطينية، وغلبھم المسلمون بالشام تحيزوا إلى مركزھم بالقسطنطينية ولم يضرھم انتزاع 

وانظر أيضاً شأن العرب أول اإلسالم لما .الشام من أيديھم، فلم يزل ملكھم متصالً بھا إلى أن تأذن هللا بانقراضه

ومصر ألسرع وقت، ثم تجاوزوا ذلك  غلبوا على ما جاورھم من الشام والعراقكانت عصائبھم موفورًة، كيف 

ً على الممالك . إلى ما وراءه من السند والحبشة وأفريقية والمغرب، ثم إلى األندلس فلما تفرقوا حصصا

م، ولم والثغور، ونزلوھا حامية، ونفد عددھم في تلك التوزيعات، أقصروا عن الفتوحات بعد، وانتھى أمر اإلسال

وكذا كان حال الدول من بعد ذلك؛ كل دولة .يتجاوز تلك الحدود؛ ومنھا تراجعت الدولة حتى تأذن هللا بانقراضھا

سنة هللا في . على نسبة القائمين بھا في القلة والكثرة، وعند نفاد عددھم بالتوزيع ينقطع لھم الفتح واالستيالء

 .خلقه

  علي نسبة القائمين بھا في القلة والكثرة ع نطاقھا وطول أمدھافي أن عظم الدولة واتسا: الفصل الثامن

وأھل العصبية ھم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة . والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية

وأقطارھا، وينقسمون عليھا؛ فما كان من الدولة العامة قبيلھا وأھل عصابتھا أكثر، كانت أقوى وأكثر ممالك 

واعتبر ذلك بالدولة اإلسالمية لما ألف هللا كلمة العرب على اإلسالم وكان عدد .اناً، وكان ملكھا أوسع لذلكوأوط

، مائة ألف وعشرة آالف من مضر وقحطان، ما بين فارس  ρالمسلمين في غزوة تبوك، آخر غزوات النبي 

ي أيدي األمم من الملك لم يكن دونه فلما توجھوا لطلب ما ف. وراجل، إلى من أسلم منھم بعد ذلك إلى الوفاة

حمى وال وزر، فاستبيح حمى فارس والروم أھل الدولتين العظيمتين في العالم لعھدھم، والترك بالمشرق 

واإلفرنجة والبربر بالمغرب، والقوط باألندلس، وخطوا من الحجاز إلى السوس األقصى، ومن اليمن إلى الترك 

لما  اليم السبعة ثم انظر بعد ذلك دولة صنھاجة والموحدين مع العبيديين قبلھمبأقصى الشمال، واستولوا على األق

كان قبيل كتامة القائمين بدولة العبيديين أكثر من صنھاجة ومن المصامدة، كانت دولتھم أعظم؛ فملكوا أفريقية 

امدة قصر ملكھم ثم انظر بعد ذلك دولة زناتة لما كان عددھم أقل من المص. والمغرب والشام ومصر والحجاز

عن ملك الموحدين لقصور عددھم عن عدد المصامدة منذ أول أمرھم ثم اعتبر بعد ذلك حال الدولتين لھذا العھد 

ً وكان لھم عليھم الغلب مرة بعد  لزناتة بني مرين وبني عبد الواد  ، كانت دولتھم اقوى منھا وأوسع نطاقا

ثة آالف، وإن بني عبد الواد كانوا ألفاً، إال أن الدولة بالرفه يقال إن عدد بني مرين ألول ملكھم كان ثال. أخرى

وأما .وعلى ھذه النسبة في أعداد المتغلبين ألول الملك يكون اتساع لدولة وقوتھا.وكثرة التابع كثرت من أعدادھم

ً فعلى تلك النسبة؛ الن عمر الحادث من قوة مزاجه؛ ومزاج الدول إنما ھو بالعصبية ؛ فإذا طول أمدھا أيضا

كانت العصبية قوية كان المزاج تابعاً لھا وكان أمد العمر طويالً؛ والعصبية إنما ھي بكثرة العدد ووفوره ؛ كما 

والسبب الصحيح في ذلك أن النقص إنما يبدو في الدولة من األطراف؛ فإذا كانت ممالكھا كثيرة كانت . قلناه

 بّد له من زمان؛فيكون أمدھا أطول الدول البنو العباس أطرافھا بعيدة عن مركزھا وكثيرة، وكل نقص يقع فال

ودولة . أھل المركز وال بنو أمية المستبدون باألندلس ولم ينقص أمر جميعھم  اإل بعد أربعمائة من الھجرة
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ودولة صنھاجة دونھم من لدن تقليد معز الدولة أمر أفريقية . العبيديين كان أمدھا قريباً من مائتين وثمانين سنة

لبلكين بن زيري في سنة ثمان وخمسين وثالثمائة، إلى حين استيالء الموحدين على القلعة وبجاية سنة سبع 

وھكذا نسب الدول في أعمارھا على . ودولة الموحدين لھذا العھد تناھز مائتي وسبعين سنة.وخمسين وخمسمائة

  .سنة هللا التي قد خلت في عباده. نسبة القائمين بھا

  ل أن تستحكم فيھا دولةبق في ان األوطان الكثيرة القبائل والعصائب :الفصل التاسع

والسبب في ذلك اختالف اآلراء واألھواء، وأن وراء كل رأي منھا وھوى عصبية تمانع دونھا؛ فيكثر االنتقاض 

على الدولة والخروج عليھا في كل وقت، وإن كانت ذات عصبية؛ ألن كل عصبية ممن تحت يدھا تظن في 

فإن ساكن ھذه األوطان .وانظر ما وقع من ذلك بأفريقية والمغرب منذ أول اإلسالم ولھذا العھد.منعة وقوة نفسھا

من البربر أھل قبائل وعصبيات؛ فلم يغن فيھم الغلب األول الذي كان البن أبي سرح عليھم وعلى اإلفرنجة 

 ً ولما استقر الدين . من المسلمين فيھم وعاودوا بعد ذلك الثورة والردة مرة بعد أخرى، وعظم اإلثخان. شيئا

ارتدت البرابرة : قال بن أبي زيد.عندھم عادوا إلى الثورة والخروج واألخذ بدين الخوارج مرات عديدة

وھذا معنى . ولم تستقر كلمة اإلسالم فيھم إال لعھد والية موسى بن نصير فما بعده. بالمغرب اثنتي عشرة مرة

فرقة لقلوب أھلھا، إشارة إلى ما فيھا كثرة العصائب والقبائل الحاملة لھم على عدم ما ينقل عن عمر أن أفريقية ف

ولم يكن العراق لذلك العھد بتلك الصفة وال الشام، إنما كانت حاميتھا من فارس والروم؛ . اإلذعان واالنقياد

م لم يبق فيھا فمانع وال فلما غلبھم المسلمون على األمر وانتزعوه من أيديھ. والكافة دھماء أھل مدن وأمصار

وكلما ھلكت قبيلة . والبربر قبائلھم بالمغرب أكثر من أن تحصى، وكلھم بادية وأھل عصائب وعشائر. مشاق

عادت األخرى مكانھا وإلى دينھا من الخالف والردة؛ فطال أمر العرب في تمھيد الدولة بوطن أفريقية 

كان فيه من قبائل فلسطين وكنعان وبني عيصو وبني : ئيلوكذلك كان األمر بالشام لعھد بني إسرا. والمغرب

مدين وبني لوط والروم واليونان والعمالقة وأكريكش،والنبط من جانب الجزيرة والموصل ما ال يحصى كثرة 

ً في العصبية فصعب على بنى إسرائيل تمھيد دولتھم ورسوخ أمرھم واضطرب عليھم الملك مرة بعد . وتنوعا

لخالف إليھم فاختلفوا على سلطانھم وخرجوا عليه، ولم يكن لھم ملك موطد سائر أيامھم وسرى ذلك ا. أخرى 

وبعكس ھذا أيضا .وهللا غالب على أمره. إلى أن غلبھم الفرس ثم يونان ثم الروم آخر أمرھم عند الجالء

ً لقلة الھرج واالنتقاض، وال  األوطان الخالية من العصبيات يسھل تمھيد الدولة فيھا، ويكون سلطانھا وازعا

تحتاج فيھا إلى كثير من العصبية، كما ھو الشأن في مصر والشام لھذا العھد، إذ ھي خلو من القبائل 

ً لھم كما قلناه فملك مصر في غاية الدعة والرسوخ لقفة الخوارج وأھل . والعصبيات، كأن لم يكن الشام معدنا

الترك وعصائبھم يغلبون على األمر واحداً بعد واحد،  العصائب، إنما ھو سلطان ورعية، ودولتھا قائمة بملوك

وكذا شأن األندلس .وينتقل األمر فيھم من منبت إلى منبت، والخالفة مسماة للعباسي من أعقاب الخلفاء ببغداد

فإن عصبية ابن األحمر سلطانھا لم تكن ألول دولتھم بقوية وال كانت كرات، إنما يكون أھل بيت من . لھذا العھد

العرب أھل الدولة األموية بقوا، من ذلك، القلة وذلك أن أھل األندلس لما انقرضت الدولة العربية منه  بيوت

وملكھم البربر من لمتونة والموحدين سئموا ملكتھم، وثقلت وطأتھم عليھم، فأشربت القلوب بغضاءھم؛ وأمكن 

االستظھار به على شأنھم، من تملك  الموحدون والسادة في آخر الدولة كثيراً من الحصون للطاغية في سبيل

فاجتمع من كان بقي بھا من أھل العصبية القديمة معادن من بيوت العرب، تجافى بھم المنبت . الحضرة مراكش

عن الحاضرة واألمصار بعض الشيًء، ورسخوا في العصبية مثل ابن ھود وابن األحمر وابن مردنيش 
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ة الخالفة العباسية بالمشرق، وحمل الناس على الخروج على فقام ابن ھود باألمر، ودعا بدعو. وأمثالھم

ثم سما ابن األحمر لألمر، وخالف . الموحدين فنبذوا إليھم العھد وأخرجوھم، واستقل ابن ھود باألمر باألندلس

ابن ھود في دعوته، فدعا ھؤالء البن أبي حفص صاحب أفريقية من الموحدين وقام باألمر، وتناوله بعصابة 

ثم . من قرابته كانوا يسفون الرؤساء ولم يحتج ألكثر منھم لقلة العصائب باألندلس، وأنھا سلطان ورعيةقليلة 

استظھر بعد ذلك على الطاغية بمن يجيز إليه البحر من أعياص زناتة، فصاروا معه عصبة على المثاغرة 

لس، فصار أولئك األعياص ثم سما لصاحب المغرب من ملوك زناتة أمل في االستيالء على األند. والرباط

أمره ورسخ، والفته النفوس، وعجز الناس عن مطالبته  عصابة ابن األحمر على االمتناع منه إلى أن تأثل

بغير عصابة فليس كذلك؛ وقد كان مبدأه بعصابة إال أنھا قليلة، وعلى قدر  فال تظن أنه. وورثه أعقابه لھذا العھد

وهللا غني عن . ئب والقبائل فيه يغني عن كثرة العصبية في التغلب عليھمالحاجة؛ فإن قطر األندلس لقلة العصا

 .العالمين

  في أن من طبيعة الملك االنفراد بالمجد: الفصل العاشر

وذلك أن الملك كما قدمناه إنما ھو بالعصبية، والعصبية متألفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منھا أقوى من 

ً ضمنھا، وبذلك يكون االجتماع والغلب على الناس األخرى كلھا فتغلبھا وتستولي عل يھا، حتى تصيرھا جميعا

وسره أن العصبية العامة للقبيل ھي مثل المزاج للمتكون؛ والمزاج إنما يكون عن العناصر، وقد تبين . والدول

ھا ھي الغالبة في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فال يقع منھا مزاج أصالً، بل ال بد أن تكون واحدة من

 على الكل حتى تجمعھا وتؤلفھا وتصيرھا عصبية واحدًة شاملة لجميع العصائب، وھي موجودة في ضمنھا

ً لھم غالباً  وتلك العصبية الكبرى إنما تكون لقوم أھل بيت ورئاسة فيھم؛ وال بد أن يكون واحد منھم رئيسا

ً للعصبيات كلھا لغلب منبته لجميعھا وإذا تعين له ذلك فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر . عليھم؛ فيتعين رئيسا

واألنفة؛ فيأنف حينئذ من المساھمة والمشاركة في استتباعھم والتحكم فيھم؛ ويجئ خلق التأله الذي في طباع 

ُ لََفَسَدَتا لَْو َكاَن فِيِھَما آلَِھٌة إاِلَّ {: البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم، لفساد الكل باختالف الحكام } هللاَّ

فتجدع حينئذ أنوف العصبيات وتفلج شكائمھم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم، وتقرع ]. 22: األنبياء[

فينفرد بذلك . عن ذلك، وينفرد به ما استطاع، حتى ال يترك ألحد منھم في األمر ال ناقة وال جمال عصبيتھم

تم ذلك لألول من ملوك الدولة، وقد ال يتم إال للثاني والثالث على قدر وقد ي. المجد بكليته ويدفعھم عن مساھمته

ِ الَِّتي َقْد َخلَْت فِي ِعَباِدهِ {. إال أنه أمر ال بد منه في الدول. ممانعة العصبيات وقوتھا َة هللاَّ ؛ وهللا ]58: غافر[} ُسنَّ

 .تعالى أعلم

  في أن من طبيعة الملك الترف: الفصل الحادي عشر

ن األمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أھل الملك قبلھا كثر رياشھا ونعمتھا فتكثر عوائدھم، ويتجاوزون وذلك أ

ويذھبون إلى اتباع من قبلھم في عوائدھم وأحوالھم، . ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته

حوال في المطاعم والمالبس وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصيلھا، وينزعون مع ذلك إلى رقة األ

والفرش واآلنية، ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرھم من األمم، في أكل الطيب ولبس األنيق وركوب 

وعلى قدر ملكھم يكون حظھم من ذلك، وترفھم فيه؛ إلى . الفاره، ويناغي خلفھم في ذلك سلفھم إلى آخر الدولة

 .سنة هللا في خلقه وهللا تعالى أعلم. تبلغھا بحسب قوتھا وعوائد من قبلھا الغاية التي للدولة أن أن يبلغوا من ذلك
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  في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون: الفصل الثاني عشر

وذلك أن األمة ال يحصل لھا الملك إال بالمطالبة، والمطالبة غايتھا الغلب والملك، وإذا حصلت الغاية انقضى 

 :قال الشاعر. السعي إليھا

 فلما انقضى ما بيننا سكن الدھر  سعي الدھر بيني وبينھاعجبت ل

فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونھا في طلبه وآثروا الراحة والسكون والدعة، ورجعوا 

إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن والمالبس، فيبنون القصور، ويجرون المياه، ويغرسون 

عون بأحوال الدنيا، ويؤثرون الراحة على المتاعب، ويتأنقون في أحوال المالبس والمطاعم الرياض، ويستمت

وال يزال ذلك يتزايد فيھم إلى أن . واآلنية والفرش ما استطاعوا، ويألفون ذلك ويورثونه من بعدھم من أجيالھم

 .يتأذن هللا بأمره؛ وھو خير الحاكمين، وهللا تعالى أعلم

وحصول الترف والدعة أقبلت  في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من االنفراد بالمجد: الفصل الثالث عشر
  الھرمى الدولة عل

ً . األول أنھا تقتضي االنفراد بالمجد كما قلناه:وبيانه من وجوه بين العصابة وكان سعيھم   وما كان المجد مشتركا

بِّ َعنِ  له واحداً، كانت ھممھم في التغلب على ة َشَكاِئِمَھا، َوَمْرَماُھْم إلى  الَغْيِر والذَّ اْلَحوَزة أْسَوًة في ُطُموحھا َوقُوَّ

َوإَذا ْانْفَرَد اْلَواِحُد منھم بالمجد . اْلِعزِّ َجميعاً، وھم َيسَتِطيُبوَن اْلمْوَت في ِبَناء َمْجِدِھْم َوُيْؤثُروَن اْلَھلََكَة َعلى َفَساِدهِ 

األموال دونھم؛ فتكاسلوا عن الغزو وفشل ريحھم ورئموا المذلة قرع عصبيتھم وكبح من أعنتھم، واستأثر ب

ثم ربي الجيل الثاني منھم على ذلك، يحسبون ما ينالھم من العطاء أجراً من السلطان لھم على . واالستعباد

ً في  الحماية والمعونة، ال يجري في عقولھم سواه، وقل أن يستأجر أحد نفسه على الموت، فيصير ذلك وھنا

والوجه .ة وخضداً من الشوكة، وتقبل به على مناحي الضعف والھرم لفساد العصبية بذھاب البأس من أھلھاالدول

الثاني أن طبيعة الملك تقتضي الترف كما قدمناه، فتكثر عوائدھم وتزيد نفقاتھم على أعطياتھم، وال يفي دخلھم 

اد ذلك في أجيالھم المتأخرة إلى أن يقصر بخرجھم؛ فالفقير منھم يھلك والمترف يستغرق عطاءه بترفه؛ ثم يزد

العطاء كله عن الترف وعوائده، وتمسھم الحاجة وتطالبھم ملوكھم بحصر نفقاتھم في الغزو والحروب؛ فال 

يجدون وليجًة عنھا، فيوقعون بھم العقوبات، وينتزعون ما في أيدي الكثير منھم يستأثرون به عليھم، أو يؤثرون 

ً إذا . تھم؛ فيضعفونھم لذلك عن إقامةأحوالھم  ، ويضعف صاحب الدولة بضعفھمبه أبناءھم وصنائع دول وأيضا

كثر الترف في الدولة وصار عطاؤھم مقصراً عن حاجاتھم ونفقاتھم، احتاج صاحب الدولة الذي ھو السلطان 

ال تنقص وإن والجباية مقدارھا معلوم، وال تزيد؛ و. إلى الزيادة في أعطياتھم حتى يسد خللھم ويزيح عللھم

زادت بما يستحدث من المكوس فيصير مقدارھا بعد الزيادة محدوداً فإذا وزعت الجباية على األعطيات وقد 

حدثت فيھا الزيادة لكل واحد بما حدث من ترفھم وكثرة نفقاتھم، نقص عدد الحامية حينئذ عما كان قبل زيادة 

ً إلى أن يعود الترف وتكثر مقادير األعطيات لذلك ثم يعظم. األعطيات ً ورابعا ، فينقص عدد الحامية، وثالثا

العسكر إلى اقل األعداد؛ فتضعف الحماية لذلك، وتسقط قوة الدولة ويتجاسر عليھا من يجاورھا من الدول أو 

ً فالترف مفسد . من ھو تحت يديھا من القبائل والعصائب، ويأذن هللا فيھا بالفناء الذي كتبه على خليقته وأيضا

ما يحصل في النفس من ألوان الشر والسفسفة وعوائدھا كما يأتي في فصل الحضارة، فتذھب منھم للخلق ب

خالل الخير التي كانت عالمة على الملك ودليالً عليه، ويتصفون بما يناقضھا من خالل الشر، فتكون عالمة 
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لعطب وتتضعضع أحوالھا على اإلدبار واالنقراض بما جعل هللا من ذلك في خليقته، وتأخذ الدولة مبادىء ا

أن طبيعة الملك تقتضي الدعة كما : الوجه الثالث.وتنزل بھا أمراض مزمنة من الھرم إلى أن يقضى عليھا

ً صار لھم ذلك طبيعة وجبلة شأن العوائد كلھا وإيالفھا، فتربى  ً وخلقا ذكرناه؛ وإذا اتخذوا الدعة والراحة مألفا

الترف والدعة، وينقلب خلق التوحش وينسون عوائد البداوة التي كان  أجيالھم الحادثة في غضارة العيش ومھاد

فال يفرق بينھم وبين السوقة من . بھا الملك من شدة البأس، وتعود االفتراس وركوب البيداء وھداية القفر

الحضر إال في الثقافة والشارة فتضعف حمايتھم ويذھب بأسھم وتنخضد شوكتھم ويعود وبال ذلك على الدولة 

ثم ال يزالون يتلونون بعوائد الترف والحضارة والسكون والدعة ورقة الحاشية في . ما تلبس به من ثياب الھرمب

ً فشيئاً،  جميع أحوالھم، وينغمسون فيھا، وھم في ذلك يبعدون عن البداوة والخشونة، وينسلخون عنھا شيئا

. وا عياالً على حامية أخرى إن كانت لھموينسون خلق البسالة التي كانت بھا الحماية والمدافعة، حتى يعود

ً من غير ريبة وربما .واعتبر ذلك في الدول التي أخبارھا في الصحف لديك تجد ما قلته لك من ذلك صحيحا

يحدث في الدولة، إذا طرقھا ھذا الھرم بالترف والراحة، أن يتخير صاحب الدولة أنصاراً وشيعة من غير 

معاناة الشدائد من الجوع  م جنداً يكون أصبر على الحرب وأقدر علىجلدتھم ممن تعود الخشونة فيتخذھ

وھذا كما وقع في . والشظف، ويكون ذلك دواء للدولة من الھرم الذي عساه أن يطرقھا حتى يأذن هللا فيھا بأمره

ن إليھم فتتخير ملوكھم من أولئك المماليك المجلوبي. دولة الترك بالمشرق؛ فإن غالب جندھا الموالي من الترك

ً وجنداً، فيكونون أجرأَ على الحرب وأصبر على الشظف من أبناء الملوك الذين كانوا قبلھم وربوا في  فرسانا

وكذلك في دولة الموحدين بأفريقية؛ فان صاحبھا كثيراً ما يتخذ أجناده من زناتة . ماء النعيم والسلطان وظله

وهللا . لترف فتستجد الدولة بذلك عمراً آخر سالماً من الھرموالعرب ويستكثر منھم ويترك أھل الدولة المتعودين ل

 .وارث األرض ومن عليھا

  في أن الدولة لھا اعمار طبيعية كما لألشخاص: الفصل الرابع عشر

إعلم أن العمر الطبيعي لألشخاص على ما زعم األطباء والمنجمون مائة وعشرون سنة، وھي سنو القمر 

العمر في كل جيل بحسب القرانات؛ فيزيد عن ھذا وينقص منه، فتكون أعمار  ويختلف. الكبرى عند المنجمين

بعض أھل القرانات مائًة تامًة وبعضھم خمسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظرين 

يعي الذي ھو مائة وال يزيد على العمر الطب. فيھا وأعمار ھذه الملة ما بين الستين إلى السبعين كما في الحديث

وعشرون إال في الصور النادرة وعلى األوضاع الغريبة من الفلك كما وقع في شأن نوٍح عليه السالم، وقليٍل 

وأما أعمار الدول أيضاً وإن كانت تختلف بحسب القرانات، إال أن الدولة في الغالب ال تعدو . من قوم عاد وثمود

واحٍد من العمر الوسط، فيكون أربعين الذي ھو انتھاء النمو والجيل ھو عمر شخٍص . أعمار ثالثة أجيال

هُ َوَبلََغ أَْرَبِعيَن َسَنةً {: قال تعالى. والنشوء إلى غايته ولھذا قلنا إن عمر ]. 15: األحقاف[} َحتَّى إَِذا َبلََغ أَُشدَّ

سرائيل، وأن المقصود ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي ذكرناه في بني إ الشخص الواحد ھو عمر الجيل

باألربعين فيه فناء الجيل األحياء ونشأة جيل آخر لم يعھدوا الذل وال عرفوه؛ فدل على اعتبار األربعين في عمر 

ألن الجيل األول : وإنما قلنا إن عمر الدولة ال يعدو في الغالب ثالثة أجيال.الجيل الذي ھو عمر الشخص الواحد

ونتھا وتوحشھا من شظف العيش والبسالة واالفتراس واالشتراك في المجد، فال لم يزالوا على خلق البداوة وخش

والجيل الثاني .تزال بذلك سورة العصبية محفوظة فيھم، فحدھم مرھف، وجانبھم مرھوب، والناس لھم مغلوبون

في تحول حالھم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب، ومن االشتراك 



  

104 
  

المجد إلى انفراد الواحد به، وكسل الباقين عن السعي فيه، ومن عز االستطالة إلى ذل االستكانة، فتنكسر سورة 

ويبقى لھم الكثير من ذلك، بما أدركوا الجيل األول . العصبية بعض الشيء، وتؤنس منھم المھانة والخضوع

اميھم في المدافعة والحماية، فال يسعھم ترك وباشروا أحوالھم وشاھدوا من اعتزازھم وسعيھم إلى المجد ومر

ذلك بالكلية، وإن ذھب منه ما ذھب، ويكونون على رجاء من مراجعة األحوال التي كانت للجيل األول، أو على 

وأما الجيل الثالث فينسون عھد البداوة والخشونة كان لم تكن، ويفقدون حالوة العز .ظن من وجودھا فيھم

ن ملكة القھر ويبلغ فيھم الترف غايته بما تبنقوه من النعيم وغضارة العيش، فيصيرون والعصبية بما ھم فيه م

عياالً على الدولة، ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنھم، وتسقط العصبية بالجملة، وينسون 

ن الثقافة يموھون بھا، الحماية والمدافعة والمطالبة، ويلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحس

فإذا جاء المطالب لھم لم يقاوموا مدافعته، فيحتاج صاحب . وھم في األكثر أجبن من النسوان على ظھورھا

الدولة حينئذ إلى االستظھار بسواھم من أھل النجدة، ويستكثر بالموالي، ويصطنع من يغني عن الدولة بعض 

فھذه كما تراه ثالثة أجيال فيھا يكون ھرم الدولة . ولة بما حملتالغناء، حتى يتأذن هللا بانقراضھا، فتذھب الد

وقد . كما مر في أن المجد والحسب إنما ھو في أربعة آباء ولھذا كان انقراض الحسب في الجيل الرابع.وتخلفھا

إن أتيناك فيه ببرھان طبيعي كاٍف ظاھر مبني على ما مھدناه قبل من المقدمات؛ فتأمله فلن تعدو وجه الحق 

وال تعدو الدول في الغالب . وھذه األجيال الثالثة عمرھا مائة وعشرون سنة على ما ًمرًّ .كنت من أھل اإلنصاف

ھذا الغمر بتقريب قبله أو بعده، إال إن عرض لھا عارض آخر من فقدان المطالب، فيكون الھرم حاصالً 

ً والطالب لم يخضرھا، ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعا فإذا جاء أجلھم ال يستأخرون ساعًة وال { مستوليا

فھذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف، ثم إلٮذ سن ].…اآلية.…سورة.[}يستقدمون 

فاعتبره واتخذ منه . ولھذا يجري على ألسنة الناس في المشھور أن عمر الدولة مائة سنٍة، وھذا معناه. الرجوع

اآلباء في عمود النسب الذي تريده من قبل معرفة السنين الماضية إذا كنت قد استربت في  قانوناً يصحح لك عدد

عددھم، وكانت السنون الماضية منذ أولھم محصلة لديك فعد لكل مائٍة من السنين ثالثة من اآلباء؛ فإن نفدت 

ادة واحٍد في عمود على ھذا القياس مع نفود عددھم فھو صحيح، وإن نقصت عنه بجيل فقد ُغلط عددھم بزي

وكذلك تأخذ عدد السنين من عددھم إذا كان محصالً لديك، فتأمله تجده . النسب، وإن زادت بمثله فقد سقط واحد

 ً َھاَر {. في الغالب صحيحا ر اللَّْيَل َواْلنَّ  ]…اآلية…سورة.[}وهللا ُيَقدِّ

  في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة: الفصل الخامس عشر

فإن الغلب الذي يكون به الملك إنما ھو بالعصبية وبما يتبعھا من شدة البأس . ن ھذه األطوار طبيعية للدولإعلم أ

ً إال مع البداوة، فطور الدولة من أولھا بداوة ثم إذا حصل الملك تبعه . وتعود االفتراس، وال يكون ذلك غالبا

إحكام الصنائع المستعملة في وجوھه ومذاھبه من والحضارة إنما ھي تفنن في الترف و الرفه واتساُع األحوالِ 

المطابخ والمالبس والمباني والفرش واألبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله؛ فلكل واحٍد منھا صنائع في 

استجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضھا بعضاً، وتتكثر باختالف ما تنزع إليه النفوس من الشھوات والمالذ 

فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة، . الترف، وما تتلون به من العوائدوالتنعم بأحوال 

فأحوالھم . وأھل الدول أبداً يقلدون في طور الحضارة وأحوالھا للدولة السابقة قبلھم.لضرورة تبعية الرفه للملك

وا فارس والروم واستخدموا يشاھدون، ومنھم في الغالب يأخذون، ومثل ھذا وقع للعرب لما كان الفتح وملك

فقد حكي أنه قدم لھم المرقق فكانوا يحسبونه . بناتھم وأبناءھم، ولم يكونوا لذلك العھد في شيء من الحضارة
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فلما استعبدوا أھل .رقاعاً، وعثروا على الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجينھم ملحاً، ومثال ذلك

جات منازلھم واختاروا منھم المھرة في أمثال ذلك والقومة عليھم أفادوھم الدول قبلھم واستعملوھم في مھنھم وحا

عالج ذلك، والقيام على عمله، والتفنن فيه، مع ما حصل لھم من اتساع العيش والتفنن في أحواله، فبلغوا الغاية 

لمباني في ذلك، وتطوروا بطور الحضارة والترف في األحوال، واستجادة المطاعم والمشارب والمالبس وا

واألسلحة والفرش واآلنية وسائر الماعون والخرثي؛ وكذلك أحوالھم في أيام المباھاة والوالئم وليالي األعراس، 

وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرھما في أعراس المأمون ببوران بنت الحسن .فأتوا من ذلك وراء الغاية

ي خطبتھا إلى داره بفم الصلح، وركب إليھا في السفين، بن سھل، وما بذل أبوھا لحاشية المأمون حين وافاه ف

فمنه أن الحسن بن سھل . وما أنفق في أمالكھا، وما نحلھا المأمون وأنفق في عرسھا، تقف من ذلك على العجب

الطبقة األولى منھم بنادق المسك ملثوثًة  نثر يوم األمالك في الصنيع الذي حضره حاشية المأمون، فنثر على 

قاع  بالضياع والعقار، مسوغًة لمن حصلت في يده، يقع لكل واحٍد منھم ما أداه إليه االتفاق والبخت؛ على الر

وفرق على الطبقة الثانية بدر الدنانير في كل بدرة عشرة آالٍف؛ وفرق على الطبقة الثالثة بدر الدراھم كذلك؛ 

ن أعطاھا في مھرھا ليلة زفافھا ألف حصاٍة ومنه أن المأمو. بعد أن أنفق في مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك

ً كان الحصير منھا  من الياقوت، وأوقد شموع العنبر في كل واحدٍة مائة من وھو رطل وثلثان وبسط لھا فرشا

قاتل هللا أبا نواٍس، كأنه أبصر ھذا حيث يقول : "وقال المأمون حين رآه. منسوجاً بالذھب مكلالً بالدر والياقوت

 :في صفة الخمر

 حصباء در على أرض من الذھب              َكأنَّ ُصْغَرى َوُكْبَرى ِمْن َفَواقِعَھا

وفني . وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل مائٍة وأربعين بغالً مدة عاٍم كامٍل ثالث مراٍت كل يومٍ 

ر السفن إلجازة الخواص من وأوعز إلى النواتية بإحضا. الحطب لليلتين، وأوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت

الناس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة، فكانت الحراقات المعدة لذلك ثالثين 

وكذلك عرس المأمون بن ذي النون بطليطلة؛ . وكثير من ھذا وأمثاله. ألفاً، أجازوا الناس فيھا أخريات نھارھم

وابن حيان بعد أن كانوا كلھم في الطور األول من البداوة عاجزين عن ذلك نقله ابن ساٍم في كتاب الذخيرة 

يذكر أن الحجاج أولم في اختتان بعض .جملًة، لفقدان أسبابه والقائمين على صنائعه في غضاضتھم وسذاجتھم

أيھا نعم : أخبرني بأعظم صنيع شھدته؛ فقال له: ولده فاستحضر بعض الدھاقين يسأله عن والئم الفرس؛ وقال

ً أحضر فيه صحاف الذھب على أخونة  األمير شھدت بعض مرازبة كسرى، وقد صنع ألھل فارس صنيعا

ً على كل واحٍد، وتحمله أربع وصائف، ويجلس عليه أربعة من الناس، فإذا طعموا اتبعوا أربعتھم  الفضة أربعا

. و علم انه ال يستقل بھذه األبھة"اس يا غالم انحر الجزر وأطعم الن:" فقال الحجاج. المائدة بصحافھا ووصائفھا

. فإنما كان أكثرھا اإلبل أخذاً بمذاھب العرب وبداوتھم. ومن ھذا الباب أعطية بني أمية وجوائزھم.وكذلك كانت

ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيديين من بعدھم ما علمت من أحمال المال وتخوت الثياب وإعداد 

كان شأن كتامة مع األغالبة بأفريقية، وكذا بنو طفج بمصر، وشأن لمتونة مع ملوك  وھكذا.الخيل بمراكبھا

الطوائف باألندلس، والموحدين كذلك وشأن زناتة مع الموحدين وھلم جراً؛ تنتقل الحضارة من الدول السالفة 

ني أُمية باألندلس فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس؛ وانتقلت حضارة ب: إلى الدول الخالفة

إلى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لھذا العھد؛ وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلم ثم إلى الترك، ثم 

وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنھا في . إلى السلجوقية، ثم إلى الترك المماليك بمصر، والتتر بالعراقين
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لترف من توابع الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الحضارة؛ إذ أمور الحضارة من توابع الترف، وا

فاعتبره وتفھمه وتأمله تجده . فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله. الملك، ومقدار ما يستولي عليه أھل الدولة

 ]اآلية …سورة[.} وهللا وارث األرض ومن عليھا، وھو خير الوارثين {. صحيحاً في العمران

  أن الترف يزيد الدولة في أولھا قوة إلى قوتھافي : الفصل السادس عشر

والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لھم الملك والترف كثر التناسل والولد والعمومية، فكثرت العصابة؛ 

ً من الموالي والصنائع، وربيت أجيالھم في جو ذلك النعيم والرفه، فازدادوا بھم عدداً إلى  واستكثروا أيضا

فإذا ذھب الجيل األول والثاني وأخذت الدولة في . ھم بسب كثرة العصائب حينئًذ بكثرة العددعددھم وقوًة إلى قوت

الھرم لم تستقل أولئك الصنائع والموالي بأنفسھم في تأسيس الدولة وتمھيد ملكھا، ألنھم ليس لھم من األمر 

رع بالرسوخ فيذھب ويتالشى، وال شيء، إنما كانوا عياالً على أھلھا ومعونة لھا؛ فإذا ذھب األصل لم يستقل الف

كان عدد العرب كما قلناه . واعتبر ھذا بما وقع في الدولة العربية في اإلسالم. تبقى الدولة على حالھا من القوة

ً أو ما يقاربھا من مضر وقحطان؛ ولما بلغ الترف مبالغه في الدولة  لعھد النبوة والخالفة مائة وخمسين ألفا

إن : يقال. عمة، واستكثر الخلفاء من الموالي والصنائع، بلغ ذلك العدد إلى أضعافهوتوفر نموھم بتوفر الن

ً إذا اعتبرت . المعتصم نازل عمورية لما افتتحھا في تسعمائة ألف وال يبعد مثل ھذا العدد أن يكون صحيحا

وقال . والي والمصطنعينحاميتھم في الثغور الدانية والقاصية شرقاً وغرباً إلى الجند الحاملين سرير الملك والم

أحصي بنو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون لإلنفاق عليھم، فكانوا ثالثين ألفاً بين ذكران : المسعودي

وإناث؛ فانظر مبالغ ھذا العدد ألقل من مئتي سنة، واعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه 

 .وهللا الخالق العليم. لفتح لم يبلغ ھذا وال قريباً منهأجيالھم؛ وإال فعدد العرب ألول ا

  في أطوار الدولة واختالف أحوالھا وخلق أھلھا باختالف األطوال: الفصل السابع عشر

إعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحاالت متجددة، ويكتسب القائمون بھا في كل طور خلقاً من أحوال ذلك 

وحاالت الدولة . طور اآلخر، ألن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي ھو فيهالطور ال يكون مثله في ال

 طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع: األول الطور: وأطوارھا ال تعدو في الغالب خمسة أطوار

سوة قومه فيكون صاحب الدولة في ھذا الطور أ. واالستيالء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلھا

في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، ال ينفرد دونھم بشيء ألن ذلك ھو مقتضى 

طور االستبداد على قومه واالنفراد دونھم : الطورالثاني. العصبية التي وقع بھا الغلب وھي لم تزل بعد بحالھا

ن صاحب الدولة في ھذا الطور معنياً باصطناع الرجال ويكو. بالملك وكبحھم عن التطاول للمساھمة والمشاركة

واتخاذ الموالي والصنائع، واالستكثار من ذلك لجدع أنوف أھل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه، 

فھو يدافعھم عن األمر ويصدھم عن موارده ويرد ھم على أعقابھم، أن . الضاربين في الملك بمثل سھمه

في نصابه، ويفرد أھل بيته بما يبني من مجده؛ فيعاني من مدافعتھم ومغالبتھم مثل ما  يخلصوا إليه، حتى األمر

عاناه األولون في طلب األمر أو أشد؛ ألن األولين دافعوا األجانب فكان ظھراؤھم على مدافعتھم أھل العصبية 

ً من األمربأجمعھم؛ وھذا يدافع األقارب ال يظاھره على مدافعتھم إال األقل من األباعد، فير  الطور. كب صعبا

طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد اآلثار : الثالث

وبعد الصيت؛ فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيھا، وتشييد المباني 
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لمتسعة والھياكل المرتفعة، وإجازة الوفود من أشراف األمم ووجوه الحافلة والمصانع العظيمة واألمصار ا

القبائل وبث المعروف في أھله، ھذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالھم بالمال والجاه، واعتراض 

جنوده وإدرار أرزاقھم وإنصافھم في أعطياتھم لكل ھالل حتى يظھر أثر ذلك عليھم في مالبسھم وشكتھم 

وھذا الطور آخر أطوار االستبداد . ھم يوم الزينة، فيباھي بھم الدول المسالمة، ويرھب الدول المحاربةوشارات

. ألنھم في ھذه األطوار كلھا مستقلون بآرائھم، بانون لعزھم، موضحون الطرق لمن بعدھم. من أصحاب الدولة

ً ألنظاره من قان ويكون صاحب الدولة في ھذا. طور القنوع والمسالمة: الرابع الطور ً بما بنى أولوه، سلما عا

الملوك وأقتاله، مقلدا للماضين من سلفه، فيتبع آثارھم حذو النعل بالنعل، ويقتفي طرقھم بأحسن مناھج االقتداء، 

طور اإلسراف : الخامس الطور. ويرى أن في الخروج تقليدھم فساد أمره وانھم أبصر بما بنوا من مجده

ولة في ھذا متلفاً لما جمع أولوه في سبيل الشھوات والمالذ والكرم على بطانته وفي ويكون صاحب الد. والتبذير

مجالسه، واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن، وتقليدھم عظيمات األمور التي ال يستقلون بحملھا، وال 

عليه،  يعرفون ما يأتون ويذرون منھا، مستفسداً لكبار األولياء من قومه وصنائع سلفه، حتى يضطغنوا

ويتخاذلوا عن نصرته، مضيعاً من جنده بما أنفق من أعطياتھم في شھواته، وحجب عنھم وجه مباشرته وتفقده؛ 

فيكون مخرباً لما كان سلفه يؤسسون، وھادماً لما كانوا يبنون، وفي ھذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الھرم، 

ال يكون لھا معه برء، إلى أن تنقرض كما نبينه في ويستولي عليھا المرض المزمن الذي ال تكاد تخلص منه، و

 .وهللا خير الوارثين. األحوال التي نسردھا

  في أن آثار الدولة كلھا علي نسبة قوتھا في أصلھا: الفصل الثامن عشر

فمن ذلك مباني . والسبب في ذلك أن اآلثار إنما تحدث عن القوة التي بھا كانت أوالً وعلى قدرھا يكون األثر

فإنما تكون على نسبة قوة الدولة في أصلھا، ألنھا ال تتم إال بكثرة الفعلة واجتماع . ولة وھياكلھا العظيمةالد

فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا، كان الفعلة . األيدي على العمل والتعاون فيه

أال ترى إلى مصانع قوم عاد . على أعظم ھياكله كثيرين جداًوحشروا من آفاق الدولة وأقطارھا، فتم العمل

وانظر بالمشاھدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس حتى إنه عزم الرشيد على  .وثمود وما قصه القرآن عنھما

. ھدمه وتخريبه فتكاءد عنه، وشرع فيه ثم أدركه العجز، وقصة استشارته ليحيى بن خالد في شأنه معروفة

على بناء ال تستطيع أخرى على ھدمه مع بون ما بين الھدم والبناء في السھولة تعرف  فانظر كيف تقتدر دولة

وانظر إلى بالط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على . من ذلك بون ما بين الدولتين

رشال بالمغرب واألھرام واديھا، وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطاجنة في القناة الراكبة عليھا، وآثار ش

 .بمصر وكثير من ھذه اآلثار الماثلة للعيان، تعلم منه اختالف الدول في القوة والضعف

واعلم أن تلك األفعال لألقدمين إنما كانت بالھندام واجتماع الفعلة وكثرة األيدي عليھا؛ فبذلك شيدت تلك الھياكل 

م أجسام األقدمين عن أجسامنا في أطرافھا وأقطارھا؛ فليس وال تتوھم ما تتوھمه العامة أن ذلك لعظ. والمصانع

ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه، وسطروا عن . بين البشر في ذلك كبير بون كما تجد بين الھياكل واآلثار

عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخباراً عريقة في الكذب، من أغربھا ما يحكون عن عوج بن عناق رجل من 

. ذين قاتلھم بنو إسرائيل في الشام؛ زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمسالعمالقة ال

ويزيدون إلى جھلھم بأحوال البشر الجھل بأحوال الكواكب لما اعتقدوا أن للشمس حرارة وإنھا شديدة فيما قرب 

أكثر النعكاس األشعة من سطح منھا؛ وال يعلمون أن الحر ھو الضوء؛ وأن الضوء فيما قرب من األرض 
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فال حر  األرض بمقابلة األضواء، فتتضاعف الحرارة ھنا ألجل ذلك، وإذا تجاوزت مطارح األشعة المنعكسة

ھنالك، بل يكون فيه البرد حيث مجاري السحاب، وأن الشمس في نفسھا ال حارة وال باردة وإنما ھي جسم 

فيما ذكروه من العمالقة أو من الكنعانيين الذين كانوا  وكذلك عوج بن عناق ھو. بسيط مضيء ال مزاج له

يشھد لذلك . فريسة بني إسرائيل عند فتحھم الشام، وأطوال بني إسرائيل وجسمانھم لذلك العھد قريبة من ھياكلنا

وكيف يكون . أبواب بيت المقدس؛ فإنھا وإن خربت وجددت لم تزل محافظة على أشكالھا ومقادير أبوابھا

وإنه مثار غلطھم في ھذا أنھم استعظموا آثار األمم ولم يفھموا . ين عوج وبين أھل عصره بھذا المقدارالتفاوت ب

حال الدول في االجتماع والتعاون، وما يحمل بذلك وبالھندام من اآلثار العظيمة، فصرفوه إلى قوة األجسام 

لفالسفة مزعماً ال مستند له إال التحكم، وقد زعم المسعودي ونقله عن ا.وشدتھا بعظم ھياكلھا، وليس األمر كذلك

الطبيعة التي ھى جبلة لألجسام، لما برأ هللا الخلق كانت في تمام المرة ونھاية القوة والكمال، وكانت :وھو

األعمار أطول واألجسام أقوى لكمال تلك الطبيعة؛ فإن طروء الموت إنما ھو بانحالل القوى الطبيعية؛ فإذا 

فكان العالم في أولية نشأته تام األعمار كامل األجسام، ثم لم يزل يتناقص . مار أزيدكانت قوية كانت األع

لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى ھذه الحال التي ھو عليھا؛ ثم ال يزال يتناقص إلى وقت االنحالل وانقراض العالم 

ونحن نشاھد مساكن األولين . يوھذا رأي ال وجه له إال التحكم كما تراه؛ وليس له علة طبيعية وال سبب برھان

وأبوابھم وطرقھم فيما أحدثوه من البنيان والھياكل والديار والمساكن، كديار ثمود المنحوتة في الصلد من 

إلى أنھا ديارھم، ونھى عن استعمال مياھھم وطرح ما عجن  ρوقد أشار. الصخر، بيوتاً صغاراً وأبوابھا ضيقة

  .>>الذين ظلموا أنفسھم، إال أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابھم  ال تدخلوا مساكن<<: وقال به وأھرق

  ً ً وغربا ومن آثار الدول أيضاً .والحق ما قر رناه. وكذلك أرض عاد ومصر والشام وسائر بقاع األرض شرقا

 .حالھا في اإلعراس والوالئم كما ذكرناه في وليمة بوران وصنيع الحجاج وابن ذي النون، وقد مر ذلك كله

ً عطايا الدول وأنھا تكون على نسبتھا ويظھر ذلك فيھا ولو أشرفت على الھرم، فإن الھمم . ومن آثارھا أيضا

. التي ألھل الدولة تتكون على نسبة قوة ملكھم وغلبھم للناس، والھمم ال تزال مصاحبة لھم إلى انقراض الدولة

طال الذھب والفضة واألعبد والوصائف واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي يزن لوفد قريش، كيف أعطاھم من أر

عشراً عشراً، ومن كرش العنبر واحدة، واضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب؛ وإنما ملكه يومئذ قرارة اليمن 

خاصة تحت استبداد فارس؛ وإنما حمله على ذلك ھمة نفسه بما كان لقومه التبابعة من الملك في األرض 

ً إذا أجازوا الوفد من أمراء . الھند والمغربوالغلب على األمم في العراقين و وكان الصنھاجيون بأفريقية أيضا

  .زناتة الوافدين عليھم، فإنما يعطونھم المال أحماالً والكساء تخوتاً مملوءًة، والحمالن جنائب عديدة

نوا إذا كسبوا وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزھم ونفقاتھم، وكا. وفي تأريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثيرة 

ً فإنما ھو الوالية والنعمة آخر الدھر ال العطاء الذي يستنفده يوم أو بعض يوم وأخبارھم في ذلك كثيرة . معدما

ھذا جوھر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين لما ارتحل إلى فتح . مسطورة وھي كلھا على نسبة الدول جارية

 .وال تنتھي اليوم دولة إلى مثل ھذا. مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال

  :موارد بيت المال ببغداد أيام المأمون

وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع 

درھم، سبع وعشرون ألف ألف درھم مرتين، وثمانمائة ألف ) غالت السواد:(الدولة النواحي، نقلته من جراب
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أحد عشر ألف ألف درھم مرتين ) كنكر. (ومن الحلل النجرانية مائتا حلٍة ومن طين الختم مائتان وأربعون رطالً 

أربعة آالف ألف درھم ) حلوان.(عشرون ألف ألف درھم وثمانمائة درھم) كور دجلة(وستمائة ألف درھم 

ة، ومن السكر ثالثون ألف خمسة وعشرون ألف درھم مر) األھواز.(مرتين، وثمانمائة ألف درھم

سبعة وعشرون ألف ألف درھم، ومن ماء الورد ثالثون ألف قارورة، ومن الزيت األسود ) فارس.(رطل

أربعة آالف ألف درھم مرتين ومائتا ألف درھم، ومن المتاع اليمانى خمسمائة ) كرمان.(عشرون ألف رطل

أحد عشر ألف ألف ) السند وما يليه.(م مرةأربعمائة ألف درھ) مكران.(ثوب، ومن التمر عشرون ألف رطل

أربعة آالف ألف درھٍم ) سجستان. (درھم مرتين وخمسمائة ألف درھم، ومن العود الھندي مائة وخمسون رطالً 

ثمانية وعشرون ألف ألف ) خراسان. (مرتين، ومن الثياب المعينة ثالثمائة ثوب ومن الفانيد عشرون رطلً 

لفا نقرة، و البراذين أربعة آالف، ومن الرقيق ألف رأس، ومن المتاع عشرون درھم مرتين، ومن نقر الفضة أ

اثنا عشر ألف ألف درھم مرتين، ومن اإلبريسم ألف ) جرجان.(ألف ثوب، و اإلھليلج ثالثون ألف رطل

ستة آالف ) طبرستان والروبان ونھاوند.(ألف ألف درھم مرتين وخمسمائة ألف من نقر الفضة) قومس.(شقةٍ 

مرتين وثالثمائة ألف، ومن الفرش الطبري ستمائة قطعة، ومن األكسية مائتان، ومن الثياب خمسمائة ألف 

ألف ألف درھم مرتين، ومن العسل  اثنا عشر) الري.(ثوب، ومن المناديل ثالثمائة، ومن الجامات ثالثمائة

الرمان ألف رطل ومن أحد عشر ألف ألف درھم مرتين وثالثمائة ألف، ومن رب ) ھمذان.(عشرون ألف رطل

ً عشر ألف رطل . عشرة آالف ألف درھم مرتين وسبعمائة ألف درھم) ما بين البصرة والكوفة.(العسل اثنا

ستة آالف ألف درھم مرتين وسبعمائة ألف ) شھرزور.(أربعة آالف ألف درھم مرتين) ماسبذان والدينار(

ن، ومن العسل األبيض عشرون ألف ألف أربعة وعشرون ألف ألف درھم مرتي) الموصل وما إليھا.(درھم

أربعة وثالثون ألف ألف ) الجزيرة وما يليھا من أعمال الفرات.(أربعة آالف ألف درھم مرتين) أذربيجان.(رطلٍ 

درھم مرتين، ومن الرقيق ألف راس، ومن العسل اثنا عشر ألف زًق، ومن البزاة عشرة، ومن األكسية 

درھم مرتين ومن القسط المحفور عشرون، ومن الزقم خمسمائة  ثالثة عشر ألف ألف) أرمينية.(عشرون

وثالثون رطالً، ومن المسايج السورماھي عشرة آالف رطٍل، ومن الصونج عشرة آالف رطٍل، ومن البغال 

أربعمائة ألف دينار ) دمشق.(أربعمائة ألف دينار، ومن الزيت ألف حمل) قنسرين.(مائتان ومن المھرة ثالثون

ثالثمائة ألف دينار وعشرة آالف دينار، ) فلسطين.(سبعة وتسعون ألف دينار) األردن.(يناروعشرون ألف د

ألف ) برقة.(ألف ألف دينار وتسعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار) مصر. (ومن الزيت ثالثمائة ألف رطلٍ 

ثالثمائة ألف ) اليمن.(ثالثة عشر ألف ألف درھم مرتين، ومن البسط مائة وعشرون) أفريقية.(ألف درھم مرتين

 .انتھى. ثالثمائة ألف دينار) الحجاز.(دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاع

وأما األندلس فالذي ذكره الثقات من مؤرخيھا أن عبد الرحمن الناصر خلف في بيوت أمواله خمسة آالف ألف 

  .ألف دينار مكررة ثالث مرات، يكون جملتھا بالقناطير خمسمائة ألف قنطار

أيت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت المال في أيامه سبعة آالف قنطار وخمسمائة قنطار في ور

فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضھا من بعض، وال تنكرن ما ليس بمعھود عندك وال في عصرك شيء .كل سنةٍ 

ثال ھذه األخبار عن الدول فكثير من الخواص إذا سمعوا أم. من أمثاله، فتضيق حوصلتك عند ملتقط الممكنات

السالفة بادر باإلنكار؛ وليس ذلك من الصواب؛ فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة، ومن أدرك منھا رتبة 

ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بني العباس وبني أمية . سفلى أو وسطى فال يحصر المدارك كلھا فيھا
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الذي ال شك فيه بالذي نشاھده من ھذه الدول التي ھي أقل با لنسبةإليھا والعبيديين، وناسبنا الصحيح من ذلك و

وجدنا بينھا بوناً؛ وھو لما بينھا من التفاوت في أصل قوتھا وعمران ممالكھا؛ فاآلثار كفھا جارية على نسبة 

رة والوضوح، األصل في القوة كما قدمناه؛ وال يسعنا إنكار ذلك عنھا؛ إذ كثير من ھذه األحوال في غاية الشھ

فخذ من األحوال المنقولة . بل فيھا ما يلحق بالمستفيض والمتواتر، وفيھا المعاين والمشاھد من آثار البناء وغيره

مراتب الدول في قوتھا أو ضعفھا وضخامتھا أو صغرھا، واعتبر ذلك بما نقضه عليك من ھذه الحكاية 

  .المستظرفة

عنان من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن وذلك أنه ورد بالمغرب لعھد السلطان أبي 

بطوطة كان رحل منذ عشرين سنة قبلھا إلى المشرق وتقلب في بالد العراق واليمن والھند، ودخل مدينة دھلي 

حاضرة ملك الھند، وھو السلطان محمد شاه، واتصل بملكھا لذلك العھد وھو فيروزجوه، وكان له منه مكان، 

ة القضاء بمذھب المالكية في عمله، ثم انقلب إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان، وكان واستعمله في خط

وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الھند، . يحدث عن شأن رحلته وما رأى من العجائب بممالك األرض

دينته من الرجال أحواله بما يستغربه السامعون، مثل أن ملك الھند إذا خرج إلى السفر أحصى أھل م ويأتي من 

والنساء والولدان، وفرض لھم رزق ستة أشھٍرتدفع لھم من عطائه، وأنه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم 

مشھود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون به، وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على 

أن يدخل إيوانه؛ وأمثال ھذه الحكايات؛ فتناجى الناس الظھر ترمى بھا شكائر الدراھم والدنانير على الناس، إلى 

ولقيت أيامئذ وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت، ففاوضته في ھذا الشأن وأريته إنكار . بتكذيبه

إياك أن تستنكر مثل ھذا من : فقال لي الوزير فارس. أخبار ذلك الرجل، لما استفاض في الناس من تكذيبه

وذلك أن وزيراً اعتقله سلطانه ومكث في . ا أنك لم تره، فتكون كابن الوزير الناشىء في السجنأحوال الدول بم

السجن سنين ربي فيھا ابنه في ذلك المحبس، فلما أدرك وعقل سأل عن اللحمان الذي كان يتغذى به، فقال أبوه 

ا أبت تراھا مثل الفأر فينكر عليه، ھذا لحم الغنم، فقال وما الغنم؟ فيصفھا له أبوه بشياتھا ونعوتھا؛ فيقول ي

ويقول أين الغنم من الفأر، وكذا في لحم اإلبل والبقر؛ إذ لم يعاين في محبسه من الحيوانات إال الفأر فيحسبھا 

وھذا كثيراً ما يعتري الناس في األخبار كما يعتريھم الوسواس في الزيادة عن قصد . كفھا أبناء جنس الفأر

فليرجع اإلنسان إلى أصوله، وليكن مھيمنا على نفسه، ومميزاً بين طبيعة . ول الكتاباإلغراب كما قدمناه أ

وليس . فما دخل في نطاق اإلمكان قبله، وما خرج عنه رفضه. الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته

مرادنا اإلمكان  مرادنا اإلمكان العقلي المطلق، فإن نطاقه أوسع شيء، فال يفرض حداً بين الواقعات؛ وإنما

فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم من . بحسب المادة التي للشيء

وقل رب زدني علما، وأنت أرحم {نسبة ذلك على أحواله، وحكمنا باالمتناع على ما خرج من نطاقه؛ 

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم. }الراحمين

  استظھار صاحب الدولة علي قومه وأھل عصبيته بالموالي والمصطنعين في: الفصل التاسع عشر

إعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمره كما قلناه بقومه، فھم عصابته وظھراؤه على شأنه، وبھم يقارع الخوارج 

ؤه في على دولته، ومنھم من يقلد أعمال مملكته ووزارة دولته، وجباية أمواله ألنھم أعوانه على الغلب، وشركا

فإذا جاء الطور الثاني وظھر . ھذا ما دام الطور األول للدولة كما قلناه. األمر، ومساھموه في سائر مھماته

االستبداد عنھم، واالنفراد بالمجد، ودافعھم عنه بالمراح، صاروا في حقيقة األمر من بعض أعدائه، واحتاج في 
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رين من غير جلدتھم يستظھر بھم عليھم، ويتوالھم مدافعتھم عن األمر وصدھم عن المشاركة إلى أولياء آخ

ً واصطناعاً، وأولى إيثاراً وجاھاً، لما أنھم يستميتون  دونھم، فيكونون أقرب إليه من سائرھم، وأخص به قربا

فيستخلصھم صاحب الدولة . دونه في مدافعة قومه عن األمر الذي كان لھم، والرتبة التي ألفوھا في مشاركتھم

ھم بمزيد التكرمة واإليثار، ويقسم لھم مثل ما للكثير من قومه ويقلدھم جليل األعمال والواليات حينئٍذ، ويخص

من الوزارة والقيادة والجباية وما يختص به لنفسه، وتكون خالصة له دون قومه من ألقاب المملكة؛ ألنھم حينئٍذ 

لة وعالمة على المرض المزمن فيھا؛ وذلك حينئذ مؤذن باھتضام الدو. أولياؤه األقربون ونصحاؤه المخلصون

  .لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليھا

ومرض قلوب أھل الدولة حينئٍذ من االمتھان وعداوة السلطان فيضطغنون عليه، ويتربصون به الدوائر، ويعود 

. أن يذھب رسمھاھذا الداء، ألن ما مضى يتأكد في األعقاب إلى  وبال ذلك على الدولة، وال يطمع في برئھا من

واعتبر ذلك في دولة بني أمية كيف كانوا إنما يستظھرون في حروبھم ووالية أعمالھم برجال العرب مثل عمر 

بن سعد بن أبي وقاص، وعبيد هللا بن زياد بن أبي سفيان، والحجاج بن يوسف، والمھلب بن أبي صفرة، وخالد 

وبالل بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري، ونصر بن بن عبد هللا القسري، وابن ھبيرة، وموسى بن نصير، 

ً برجاالت . سيار، وأمثالھم من رجاالت العرب وكذا صدر من دولة بني العباس كان االستظھار فيھا أيضا

العرب؛ فلما صارت الدولة لالنفراد بالمجد وكبح العرب عن التطاول للواليات، وصارت الوزارة للعجم 

ي سھل بن نوبخت وبني طاھر، ثم بني بويه وموالي الترك مثل بغا ووصيف والصنائع من البرامكة وبن

وأتامش وباكناك وابن طولون وأبنائھم، وغير ھؤالء من موالي العجم، فتكون الدولة لغير من مھدھا والعز لغير 

 .سنة هللا في عباده، وهللا تعالى أعلم. من اجتلبه

  في الدول في أحوال الموالي والمصطنعين: الفصل العشرون

إعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في االلتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمھم وحديثھم في االلتحام 

والسبب في ذلك أن المقصود في العصبية من المدافعة والمغالبة إنما يتم بالنسب، ألجل التناصر في . بصاحبھا

والوالية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل . ما قدمناهذوي األرحام والقربى، والتخاذل في األجانب والبعداء ك

منزلة ذلك؛ ألن أمر النسب وإن كان طبيعيا فإنما ھو وھمي، والمعنى الذي كان به االلتحام إنما ھو العشرة 

وإذا حصل االلتحام بذلك . والمدافعة وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة

واعتبر مثله في االصطناع؛ فإنه يحدث بين المصطنع ومن . نعرة والتناصر؛ وھذا مشاھد بين الناسجاءت ال

. وإن لم يكن نسب فثمرات النسب موجودة  اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تتنزل ھذه المنزلة وتؤكد اللحمة

روقھا أوشج، وعقائدھا أصح، فإذا كانت ھذه الوالية بين القبيل وبين أوليائھم قبل حصول الملك لھم، كانت ع

أحدھما أنھم قبل الملك أسوًة في حالھم، فال يتميز النسب عن الوالية إال عند األقل منھم : ونسبھا أصرح لوجھين

وإذا اصطنعوھم بعد الملك كانت مرتبة الملك مميزة للسيد . فيتنزلون منھم منزلة ذوي قرابتھم وأھل أرحامھم

أھل الوالية واالصطناع، لما تقتضيه أحوال الرئاسة والملك من تميز الرتب  عن المولى، وألھل القرابة عن

وتفاوتھا، فتتميز حالتھم ويتنزلون منزلة األجانب، ويكون االلتحام بينھم أضعف والتناصر لذلك أبعد، وذلك 

 .انقص من االصطناع، قبل الملك



  

112 
  

ة بطول الزمان ويخفي شأن تلك اللحمة، ويظن أن االصطناع قبل الملك يبعد عھدة عن أھل الدول: الوجه الثاني

وأما بعد الملك فيقرب العھد ويستوي في معرفته األكثر، فتتبين . بھا في األكثر النسب فيقوى حال العصبية

واعتبر ذلك في الدول . اللحمة وتتميز عن النسب، فتضعف العصبية بالنسبة إلى الوالية التي كانت قبل الدولة

ً به، واقرب ف. والرئاسات تجده كل من كان اصطناعه قبل حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاما

ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك والرئاسة . قرابة إليه، ويتنزل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه

في آخر عمرھا  وھذا مشاھد بالعيان؛ حتى إن الدولة. لمصطنعه ال يكون له من القرابة واللحمة ما لألولين

ترجع إلى استعمال األجانب واصطناعھم، وال يبنى لھم مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة، لقرب العھد 

وإنما يحمل صاحب الدولة .حينئٍذ بأوليتھم ومشارفة الدولة على االنقراض، فيكونون منحطين في مھاوي الضعة

صنائعھا األولين، ما يعتر يھمل في أنفسھم من العزة على علي اصطناعھم والعدول إليھم عن أوليائھا األقدمين و

صاحب الدولة، وقلة الخضوع له، ونظره بما ينظره به قبيله وأھل نسبه، لتأكد اللحمة منذ العصور المتطاولة 

فيحصل  لھم بذلك دالة عليه واعتزاز،  بالمربى واالتصال بآبائه وسلف قومه، واالنتظام مع كبراء أھل بيته

ھم بسببھا صاحب الدولة، ويعدل عنھم إلى استعمال سواھم؛ ويكون عھد استخالصھم واصطناعھم قريباً، فينافر

وأكثر ما يطلق اسم . فال يبلغون رتب المجد، ويبقون على حالھم من الخارجية، وھكذا شأن الدول في أواخرھا

 ولي المؤمنين، وھو على كل شيء وهللا. وأما ھؤالء المحدثون فخدم وأعوان. الصنائع واألولياء على األولين

 .وكيل

  فيما يعرض في الدول من حجر السلطان واالستبداد عليه: الفصل الحادي والعشرون

إذا استقر الملك في نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة، وانفردوا به ودفعوا سائر القبيل عنه، 

. يح، فربما حدث التغلب على المنصب من وزرائھم وحاشيتھموتداوله بنوھم واحداً بعد واحٍد بحسب الترش

وسببه في األكثر والية صبي صغير أو مضعف من أھل المنبت، يترشح للوالية بعھد أبيه أو بترشيح ذويه 

وخوله، ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك، فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيله، ويوري 

فيحجب الصبي عن الناس ويعوده . أمره عليه حتى يؤنس منه االستبداد، ويجعل ذلك ذريعة للملك عنه بحفظ

اللذات التي يدعوه إليھا ترف أحواله، ويسيمه في مراعيھا متى أمكنه، وينسيه النظر في األمور السلطانية، حتى 

السرير وإعطاء الصفقة وخطاب وھو بما عوده يعتقد أن حظ السلطان من الملك إنما ھو جلوس . يستبد عليه

التھويل، والقعود مع النساء خلف الحجاب، وان الحل والربط واألمر والنھي، ومباشرة األحوال الملوكية، 

وتفقدھا من النظر في الجيش والمال والثغور إنما ھو للوزير، ويسلم له في ذلك، إلى أن تستحكم له صبغة 

كما وقع لبني بويه والترك وكافور . ويؤثر به عشيرته وأبناءه من بعده الرئاسة واالستبداد، ويتحول الملك إليه

  .اإلخشيدي وغيرھم بالمشرق، وللمنصور بن أبي عامر باألندلس

وقد يتفطن ذلك المحجورالمغلب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقة الحجر واالستبداد، ويرجع الملك إلى 

ا بقتل أو برفع عن الرتبة فقط؛ إال أن ذلك في النادر األقل؛ ألن نصابه، ويضرب على أيدي المتغلبين عليه، إم

الدولة إذا أخذت في تغلب الوزراء واألولياء استمر لھا ذلك، وقل أن تخرج عنه؛أل ن ذلك إنما يوجد في األكثر 

واالظآر، عن أحوال الترف ونشأة أبناء الملك منغمسين في نعيمه، قد نسوا عھد الرجولة وألفوا أخالق الدايات 

وربوا عليھا، فال ينزعون إلى رئاسة وال يعرفون استبداداً من تغلب، إنما ھمھم في القنوع باألبھة والتنفس في 

وھذا التغلب يكون للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير الملك على قومھم وانفرادھم . اللذات وأنواع الترف
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. وھذان مرضان ال برء للدولة منھما إال في األقل النادر. وھو عارض للدولة ضروري كما قدمناه. به دونھم

 .}وهللا يؤتي ملكه من يشاء، وھو على كل شيء قدير{

  في أن المتغلبين علي السلطان ال يشاركونه في اللقب الخاص بالملك: الفصل الثاني والعشرون

لتي استتبعتھم حتى استحكمت وذلك أن الملك والسلطان حصل ألوليه مذ أول الدولة بعصبية قومه، وعصبيته ا

له ولقومه صبغة الملك والغلب؛ وھي لم تزل باقية، وبھا انحفظ رسم الدولة وبقاؤھا وھذا المتغلب وإن كان 

صاحب عصبية من قبيل الملك أو الموالي والصنائع فعصبيته مندرجة في عصبية أھل الملك وتابعة لھا، وليس 

تبداده انتزاع الملك ظاھراً، وإنما يحاول انتزاع ثمراته من األمر وھو ال يحاول في اس. له صبغة في الملك

سلطانه، منفذ في ذلك من وراء  والنھي، والحل والعقد واإلبرام والنقض، يوھم فيھا أھل الدولة انه متصرف عن

صل فھو يتجافى عن سمات الملك وشاراته وألقابه جھده ويبعد نفسه عن التھمة بذلك وإن ح. الحجاب ألحكامه

له االستبداد ألنه مستتر في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان وأولوه على أنفسھم عن القبيل منذ أول 

ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه عليه أھل العصبية وقبيل الملك، وحاولوا . الدولة، ومغالط عنه بالنيابة

وقد . لى التسليم له واالنقياد؛ فيھلك ألول وھلةاالستئثار به دونه؛ ألنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملھم ع

وقع مثل ھذا لعبد الرحمن بن الناصر بن المنصور بن أبي عامر، حين سما إلى مشاركة ھشام وأھل بيته في 

فطلب من ھشام . لقب الخالفة، و لم يقنع بما قنع به أبوه وأخوه من االستبداد بالحل والعقد والمراسم المتتابعة

عھد له بالخالفة، فنفس ذلك عليه بنو مروان وسائر قريش؛ وبايعوا البن عم الخليفة ھشام محمد بن خليفته أن ي

وكان في ذلك خراب دولة العامريين وھالك المؤيد خليفتھم، واستبدل . عبد الجبار بن الناصر، وخرجوا عليه

 .ارثينوهللا خير الو. منه سواه من أعياص الدولة إلى آخرھا، واختلت مراسم ملكھم

  في حقيقة الملك وأصنافه: الفصل الثالث والعشرون

الملك منصب طبيعي لإلنسان؛ ألنا قد بينا أن البشر ال يمكن حياتھم ووجودھم إال باجتماعھم وتعاونھم على 

وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منھم . تحصيل قوتھم وضرورياتھم

ويمانعه  اجته يأخذھا من صاحبه، لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضھم على بعضيده إلى ح

اآلخر عنھا بمقتضى الغضب واألنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك، فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة، وھي 

وھو مما خصه الباري سبحانه  تؤدي إلى الھرج وسفك الدماء وإذھاب النفوس، المفضي ذلك إلى انقطاع النوع،

بالمحافظة، فاستحال بقاؤھم فوضى دون حالم يزع بعضھم عن بعض، واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وھو 

وال بد في ذلك من العصبية لما قدمناه، من . الحاكم عليھم، وھو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاھر المتحكم

وھذا الملك كما تراه منصب شريف تتوجه نحوه المطالبات . تم إال بالعصبيةأن المطالبات كلھا والمدافعات ال ت

والعصبيات متفاوتة، وكل عصبيٍة فلھا . ويحتاج إلى المدافعات؛ وال يتم شيء من ذلك إال بالعصبيات كما مر

من يستعبد وليس الملك لكل عصبيٍة، وإنما الملك على الحقيقة ل. تحكم وتغلب على من يليھا من قومھا وعشيرھا

وھذا معنى الملك وحقيقته . الرعية ويجبي األموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور، وال تكون فوق يده يد قاھرة

فمن قصرت به عصبيته عن بعضھا، مثل حماية الثغور أو جباية األموال أو بعث البعوث فھو . في المشھور

يم دولة األغالبة بالقيروان ولملوك العجم صدر ملك ناقص لم تتم حقيقته؛ كما وقع لكثير من ملوك البربر ف

ً عن االستعالء على جميع العصبيات، والضرب على سائر . الدولة العباسية ومن قصرت به عصبيته أيضا
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ً فلك ناقص لم تتم حقيقته؛ وھؤالء مثل أمراء النواحي ورؤساء  األيدي، وكان فوقه حكم غيره، فھو أيضا

وكثيرا ما يوجد ھذا في الدولة المتسعة النطاق، أعني توجد ملوك على . دةالجھات الذين تجمعھم دولة واح

قومھم في النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمعتھم؛ مثل صنھاجة مع العبيديين، وزناتة مع األمويين 

وكھم مع الفرنجة تارًة والعبيديين تارًة أخرى؛ ومثل ملوك العجم في دولة بني العباس؛ ومثل أمراء البربر ومل

. فاعتبره تجده. قبل اإلسالم، ومثل ملوك الطوائف من الفرس مع اإلسكندر وقومه اليونانيين، وكثير من ھؤالء

 .وهللا القاھر فوق عباده

  في أن إرھاف الحد مضر بالملك ومفسد له في األكثر: الفصل الرابع والعشرون

جسمه من حسن شكله أو مالحة وجھه أو عظم جثمانه أو إعلم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته و

اتساع عمله أو جودة خطه أو ثقوب ذھنه، وإنما مصلحتھم فيه من حيث إضافته إليھم؛ فإن الملك والسلطان من 

فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم في أمورھم عليھم، فالسلطان . األمور اإلضافية، وھي نسبة بين منتسبين

رعية والرعية من لھا سلطان؛ والصفة التي له من حيث إضافته لھم ھي التي تسمى الملكة وھي كونه  من له

يملكھم فإذا كانت ھذه الملكة وتوابعھا من الجودة بمكان حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه؛ فإنھا إن 

ً لھم كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لھم؛ وإن كانت سيئًة متعسفة كان ذلك ويعود .ضرراً عليھم وإھالكا

ً عن عورات الناس وتعديد ذنوبھم، . حسن الملكة إلى الرفق ً بالعقوبات، منقبا فإن الملك إذا كان قاھراً، باطشا

شملھم الخوف والذل، والذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بھا، وفسدت بصائرھم وأخالقھم؛ وربما 

مدافعات، ففسدت الحماية بفساد النيات، وربما اجمعوا على لمحتله لذلك فتفسد خذلوه في مواطن الحروب وال

الدولة ويخرب السياج، وإن دام أمره عليھم وقھره فسدت العصبية لما قلناه أوالً، وفسد السياج من أصله بالعجز 

وا محبته واستماتوا دونه في وإذا كان رفيقاً بھم متجاوزاً عن سيئاتھم استناموا إليه والذوا به وأشرب. عن الحماية

أما توابع حسن الملكة فھي النعمة عليھم والمدافعة عنھم فالمدافعة .محاربة أعدائه، فاستقام األمر من كل جانب

بھا تتم حقيقة الملك؛ وأما النعمة عليھم واإلحسان لھم فمن جملة الرفق بھم، والنظر لھم في معاشھم، وھي أصل 

قلما تكون ملكه الرفق فيمن يكون يقظاً شديد الذكاء من الناس؛ وأكثر ما  واعلم أنه. ةكبير في التحبب إلى الرعي

وأقل ما يكون في اليقظ ألنه يكلف الرعية فوق طاقتھم لنفوذ نظره فيما وراء . يوجد الرفق في الغفل والمتغفل

سيروا على سير <<:  ρلذلك قال . مداركھم واطالعه على عواقب أمور في مباديھا بألمعيته فيھلكون

ومن ھذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة اإلفراط في الذكاء؛ ومأخذه من قصة زياد بن أبي . >>أضعفكم

لم : "؛ فقال عمر"لم عزلتني يا أمير المؤمنين؟ ألعجٍز أم لخيانة؟ : "سفيان لما عزله عمر عن العراق، وقال

فأخذ من ھذا أن الحاكم ال يكون مفرط ". لك على الناس أعزلك لواحدة منھما؛ ولكني كرھت أن أحمل فضل عق

الذكاء والكيس مثل زياد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، لما يتبع ذلك من التعسف وسوء الملكة، وحمل 

وتقرر من ھذا أن الكيس .وهللا خير المالكين. الوجود على ما ليس في طبعه، كما يأتي في آخر ھذا الكتاب

والطرفان مذمومان . صاحب السياسة، ألنه إفراط في الفكر،كما أن البالدة إفراط في الجمودوالذكاء عيب في 

كما في الكرم مع التبذير والبخل؛ وكما في الشجاعة مع الھوج : من كل صفة إنسانية، والمحمود ھو التوسط

فيقال شيطان ولھذا يوصف الشديد الكيس بصفات الشيطان، . والجبن؛ وغير ذلك من الصفات اإلنسانية

  .وهللا يخلق ما يشاء، وھو العليم القدير. ومتشيطن وأمثال ذلك
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  في معني الخالفة واإلمامة: الفصل الخامس والعشرون

ال كانت حقيقة الملك أنه االجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقھر اللذان ھما من آثار الغضب 

ئرة عن الحق، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياھم، والحيوانية، كانت أحكام صاحبه في الغالب جا

لحمله إياھم في الغالب على ما ليس في طوقھم من أغراضه وشھواته، ويختلف ذلك باختالف المقاصد من 

فوجب أن يرجع في . الخلف والسلف منھم؛ فتعسر طاعته لذلك، وتجيء العصبية المفضية إلى الھرج والقتل

. سياسية مفروضة يسلمھا الكافة وينقادون إلى أحكامھا كما كان ذلك للفرس وغيرھم من األممذلك إلى قوانين 

 ".سنة هللا في الذين خلوا من قبل: "وإذا خلت الدولة من مثل ھذه السياسة لم يستتب أمرھا، وال يتم استيالؤھا

سياسة عقلية؛ وإذا كانت مفروضة فإذا كانت ھذه القوانين مفروضة من العقالء وأكابر الدولة وبصرائھا كانت 

وذلك أن الخلق ليس . من هللا بشارع يقررھا ويشرعھا كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي اآلخرة

َما َخلَْقَناُكْم {: المقصود بھم دنياھم فقط، فإنھا كلھا عبث وباطل إذ غايتھا الموت والفناء؛ وهللا يقول أََفَحِسْبُتْم أَنَّ

ِ الَِّذي {. ؛ فالمقصود بھم إنما ھو دينھم المفضي بھم إلى السعادة في آخرتھم]115: المؤمنون[} اَعَبثً  ِصَراِط هللاَّ

َماَواِت َوَما فِي األَْرِض  فجاءت الشرائع بحملھم على ذلك في جميع أحوالھم من ]. 53: الشورى[} لَُه َما فِي السَّ

لالجتماع اإلنساني، فأجرته على منھاج الدين ليكون الكل  عبادة ومعاملة؛ حتى في الملك الذي ھو طبيعي

فما كان منه بمقتضى القھر والتغلب وإھمال القوة العصبية في مرعاھا فجور وعدوان  0محوطاً بنظر الشارع 

وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامھا فمذموم أيضاً، ألنه . ومذموم عنده كما ھو مقتضى الحكمة السياسية

ُ لَُه ُنوًرا َفَما لَُه ِمْن ُنورٍ {: نور هللا نظر بغير ألن الشارع أعلم بمصالح الكافة ].40: النور[} َوَمْن لَْم َيْجَعْل هللاَّ

: ρفيما ھو مغيب عنھم من أمور آخرتھم، وأعمال البشر كلھا عائدة عليھم في معادھم، من ملك أو غيره؛ قال 

َيْعلَُموَن َظاِھًرا ِمْن {. السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط وأحكام>> إنما    ھي أعمالكم ترد عليكم <<

ْنَيا ؛ ومقصود الشارع بالناس صالح آخرتھم فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على ]7: الروم[} اْلَحَياِة الدُّ

قام فيه مقامھم  وكان ھذا الحكم ألھل الشريعة وھم األنبياء ومن. األحكام الشرعية في أحوال دنياھم وآخرتھم

فقد تبين لك من ذلك معنى الخالفة، وأن الملك الطبيعي ھو حمل الكافة على مقتضى الغرض .وھم الخلفاء

النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار،  والشھوة، والسياسي ھو حمل الكافة على مقتضي

م األخروية والدنيوية الراجعة إليھا، إذ والخالفة ھي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھ

أحوال الدنيا ترجع كلھا عند الشارع إلى اعتبارھا بمصالح اآلخرة، فھي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع 

 .فافھم ذلك واعتبر فيما نورده عليك، من بعد وهللا الحكيم العليم. في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

  اختالف األمة في حكم ھذا المنصب وشروطه في: الفصل السادس والعشرون

وإذ قد بينا حقيقة ھذا المنصب، وانه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، تسمى خالفة 

: فأما تسميته إماما فتشبيھا بإمام الصالة في اتباعه واالقتداء به؛ ولھذا يقال. وإمامة، والقائم به خليفة وإماما

. خليفة بإطالق، وخليفة رسول هللا: وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبى في أمته، فيقال. لكبرىاإلمامة ا

ً من الخالفة العامة التي لآلدميين في قوله تعا. واختلف في تسميته خليفة هللا إِنِّي {: لىفأجازه بعضھم اقتباسا

ومنع الجمھور منھا ]. 165: األنعام[} ْم خالِئَف األ ْرِض َجَعلَكُ {: وقوله] 30: البقرة} َخلِيَفةً  َجاِعٌل فِي األ رضْ 

لست خليفة هللا ولكني خليفة رسول هللا : "ألن معنى اآلية ليس عليه؛ وقد نھى أبو بكر عنه لما دعي به، وقال

ثم إن نصب اإلمام واجب قد عرف وجوبه في .؛وأل ن االستخالف إنما ھو في حق الغائب، وأما الحاضر فال"
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عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي هللا  ρبإجماع الصحابة والتابعين؛أل ن أصحاب رسول هللا الشرع 

ولم تترك الناس فوضى في عصٍر من . وكذا في كل عصٍر من بعد ذلك. عنه وتسليم النظر إليه في أمورھم

لى أن مدرك وجوبه وقد ذھب بعض الناس إ. إجماعا داالً على وجوب نصب اإلمام واستقر ذلك. األعصار

العقل، وأن اإلجماع الذي وقع إنما ھو قضاء بحكم العقل فيه؛ قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة االجتماع للبشر 

فما لم يكن الحاكم . واستحالة حياتھم ووجودھم منفردين، ومن ضرورة االجتماع التنازع الزدحام األغراض

شر وانقطاعھم؛ مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الوازع أفضى ذلك إلى الھرج المؤذن بھالك الب

وقد نبھنا على فساده، وأن . وھذا المعنى بعينه ھو الذي لحظة الحكماء في وجوب النبؤات في البشر. الضرورية

إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من هللا تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وھو غير مسلم؛ ألن 

ون بسطوة الملك وقھر أھل الشوكة ولو لم يكن شرع، كما في أمم المجوس وغيرھم ممن ليس له الوازع قد يك

. كتاب أو لم تبلغه الدعوة؛ أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل

حيح؛ بل كما يكون فادعاؤھم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع ھناك، ونصب اإلمام ھنا غير ص

بنصب اإلمام يكون بوجود الرؤساء أھل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم؛ فال ينھض دليلھم العقلي 

وقد شذ بعض .فدل على أن مدرك وجوبه إنما ھو بالشرع وھو اإلجماع الذي قدمنا. المبني على ھذه المقدمة

ً ال ب العقل وال بالشرع؛ منھم األصم من المعتزلة وبعض الخوارج الناس فقال بعدم وجوب ھذا النصب رأسا

وغيرھم؛ والواجب عند ھؤالء إنما ھو إمضاء أحكام الشرع؛ فإذا تواطأت األمة على العدل وتنفيذ أحكام هللا 

والذي حملھم على ھذا المذھب إنما ھو . وھؤالء محجوجون باإلجماع. تعالى لم يحتج إلى إمام وال يجب نصبه

عن الملك ومذاھبه من االستطالة والتغلب واالستمتاع بالدنيا، لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك، والنعي  الفرار

واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته وال حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة .على أھله، ومرغبة في رفضه

وھي من توابعه؛ كما أثنى على العدل  مفاسد محظورةعنه من القھم والظلم والتمتع باللذات؛ وال شك أن في ھذه 

فإذا إنما وقع الذم . والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه، وأوجب بإزائھا الثواب وھي كلھا من توابع الفلك

للملك على صفة وحال دون حال أخرى، ولم يذمه لذاته، وال طلب تركه؛ كما ذم الشھوة والغضب من المكلفين، 

وقد كان لداود .ه تركھما بالكلية لدعاية الضرورة إليھا، وأما المراد تصريفھما على مقتضى الحقوليس مراد

. وسليمان صلوات هللا وسالمه عليھما الملك الذي لم يكن لغيرھما، وھما من أنبياء هللا تعالى وأكرم الخلق عنده

م شيئاً، ألنكم موافقون على وجوب إقامة ثم نقول لھم إن ھذا الفرار عن الملك بعدم وجوب ھذا النصب ال يغنيك

أحكام الشريعة، وذلك ال يحصل إال بالعصبية والشوكة، والعصبية مقتضية بطبعھا للفلك، فيحصل الملك وإن لم 

ينصب إمام، وھو عين ما قررتم عنه وإذا تقرر أن ھذا النصب واجب بإجماع، فھو من فروض الكفاية وراجع 

َ {: ل، فيتعين عليھم نصبه، ويجب على الخلق جميعا طاعته، لقوله تعالىإلى اختيار أھل العقد والح أَِطيُعوا هللاَّ

ُسوَل َوأُْولِي األْمِر ِمْنُكمْ  العلم والعدالة والكفاية : وأما شروط ھذا المنصب فھي أربعه].59: النساء[} َوأَِطيُعوا الرَّ

فأما .لف في شرط خامس وھو النسب القرشىواخت. وسالمة الحواس واألعضاء؛ مما يؤثر في الرأي والعمل

ً بھا، وما لم يعلمھا ال يصخ تقديمه  اشتراط العلم فظاھر؛ ألنه إنما يكون منفذاً ألحكام هللا تعالى إذا كان عالما

وال يكفي من العلم إال أن يكون مجتھداً،أل ن التقليد نقص؛ واإلمامة تستدعي الكمال في األوصاف . لھا

عدالة فألنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي ھي شرط فيھا، فكان أولى باشتراطھا وأما ال.واألحوال
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وفي انتفائھا بالبدع . وال خالف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالھا. فيه

  .االعتقادية خالف

حروب بصيراً بھا، كفيالً بحمل الناس عليھا، عارفاً وأما الكفاية فھو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود واقتحام ال

بالعصبية وأحوال الدھاء، قوياً على معاناة السياسة؛ ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين، وجھاد العدو، 

وأما سالمة الحواس واألعضاء من النقص والعطلة كالجنون والعمى والصمم .وإقامة األحكام، وتدبير المصالح

، وما يؤثر فقده من األعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين واألنثيين فتشترط السالمة منھا كلھا، والخرس

وإن كان إنما يشين في المنظر فقط؛ كفقد إحدى ھذه األعضاء، . لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه

ضرب يلحق بھذه : وھو ضربان. فويلحق بفقدان األعضاء المنع من التصر. فشرط السالمة منه شرط كمال

في اشتراط السالمة منه شرط وجوب وھو القھر والعجز عن التصرف جملة باألسر وشبھه؛ وضرب ال يلحق 

بھذه وھو الحجر باستيالء بعض أعوانه عليه من غير عصيان وال مشاقة، فينتقل النظر في حال ھذا المستولي، 

سة جاز قراره، وإال استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السيا

وأما النسب القرشي فإلجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك، واحتجت . ويدفع علته، حتى ينفذ فعل الخليفة

األئمة من <<: ρبقوله " منا أمير ومنكم أمير: "قريش على األنصار لما ھموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة وقالوا

وبأن النبي أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم، ولو كانت اإلمارة فيكم لم تكن >>  شقري

، وعدلوا عما كانوا ھموا به من بيعة "منا أمير ومنكم أمير: "الوصية بكم؛ فحجوا األنصار، ورجعوا عن قولھم

 .وأمثال ھذه األدلة كثيرة" قريش  ال يزال ھذا األمر في ھذا الحي من: "وثبت أيضاً في الصحيح. سعد لذلك

عصبيتھم بما نالھم من الترف والنعيم، وبما أنفقتھم الدولة في سائر أقطار  إال أنه لما ضعف أمر قريش وتالشت

األرض عجزوا بذلك عن حمل الخالفة، وتغلبت عليھم األعاجم وصار الحل والعقد لھم، فاشتبه ذلك على كثير 

اسمعوا <<: ρنفي اشتراط القرشية وعولوا على ظواھر في ذلك، مثل قوله  ذھبوا إلى من المحققين حتي

، وھذا ال تقوم به حجة في ذلك، فإنه خرج مخرج التمثيل >>وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة

ً لوليته "والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة؛ ومثل قول عمر   لما"أو" لو كان سالم مولى حذيفة حيا

ً  فمولى القوم "دخلتني فيه الظنة ً ال يفيد ذلك لما علمت أن مذھب الصحابي ليس بحجة، وأيضا ، وھو أيضا

ولما استعظم عمر أمر الخالفة . منھم، وعصبية الوالء حاصلة لسالم في قريش، وھي الفائدة في اشتراط النسب

فة عنده فيه، حتى من النسب المفيد ورأى شروطھا كأنھا مفقودة في ظنه، عدل إلى سالم لتوفر شروط الخال

للعصبية كما نذكر، ولم يبق إال صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه، إذ الفائدة في النسب إنما ھي العصبية 

ً من عمر رضي هللا عنه على النظر للمسلمين وتقليد أمرھم لمن ال . وھي حاصلة من الوالء فكان ذلك حرصا

ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقالني، لما أدرك عليه .عھدة تلحقه فيه الئمة وال عليه فيه

عصبية قريش من التالشي واالضمحالل واستبداد ملوك العجم على الخلفاء، فأسقط شرط القرشية، وإن كان 

ً لرأي الخوارج، لما رأى عليه حال الخلفاء لعھده ھا وصحة اإلمامة وبقي الجمھور على القول باشتراط. موافقا

ورد عليھم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بھا على أمره؛ . للقرشي، ولو كان عاجزاً عن القيام بأمور المسلمين

ألنه إذا ذھبت الشوكة بذھاب العصبية فقد ذھبت الكفاية؛ وإذا وقع اإلخالل بشرط الكافاية تطرق ذلك أيضاً إلى 

ولنتكلم اآلن في حكمة اشتراط النسب .منصب وھو خالف اإلجماعالعلم والدين، وسقط اعتبار شروط ھذا ال

إن األحكام الشرعية كلھا ال بد لھا من مقاصد وحكم تشتمل عليھا، : فنقول ليتحقق به الصواب في ھذه المذاھب
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ونحن إذا بحثناً عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه، لم يقتصر فيه على . وتشرع ألجلھا

كما ھو في المشھور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بھا حاصال؛ لكن التبرك  ρتبرك بوصلة النبي ال

ليس من المقاصد الشرعية كما علمت، فال بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وھي المقصودة من 

ماية والمطالبة، ويرتفع الخالف وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدھا إال اعتبار العصبية التي تكون بھا الح. مشروعيتھا

وذلك أن قريشا كانوا . والفرقة بوجودھا لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأھلھا، وينتظم حبل األلفة فيھا

فكان . عصبة مضر وأصلھم وأھل الغلب منھم، وكان لھم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف

فلو جعل األمر في سواھم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتھم، . غلبھمسائر العرب يعترف لھم بذلك ويستكينون ل

وعدم انقيادھم؛ وال يقدر غيرھم من قبائل مضر ان يردھم عن الخالف، وال يحملھم على الكرة، فتفترق 

والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقھم، ورفع التنازع والشتات بينھم، لتحصل . الجماعة وتختلف الكلمة

بخالف ما إذا كان األمر في قريش، ألنھم قادرون على سوق الناس بعصا . العصبية وتحسن الحمايةاللحمة و

. الغلب إلى ما يراد منھم، فال يخشى من أحد خالف عليھم وال فرقة؛ ألنھم كفيلون حينئذ بدفعھا ومنع الناس منھا

بلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة؛ فاشترط نسبھم القرشي في ھذا المنصب، وھم أھل العصبية القوية ليكون أ

وإذا انتظمت كلمتھم انتظمت بانتظامھا كلمة مضر اجمع، فأذعن لھم سائر العرب، وانقادت األمم سواھم إلى 

أحكام الملة، ووطئت جنودھم قاصية البالد كما وقع في أيام الفتوحات، واستمر بعدھا في الدولتين إلى أن 

ويعلم ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر، من . عصبية العرب، وتالشت .اضمحل أمر الخالفة

فإذا . وقد ذكر ذلك ابن إسحق في كتاب السير وغيره. مارس أخبار العرب وسيرھم وتفطن لذلك في أحوالھم

خص القرشية إنما ھو لدفع التنازع بما كان لھم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع ال ي ثبت أن اشتراط

األحكام بجيل وال عصر وال أمة، علمنا أن ذلك إنما ھو من الكفاية فرددناه إليھا، وطردنا العفة المشتملة على 

المقصود من القرشية وھي وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية 

وال يعلم ذلك في . تمع الكلمة على حسن الحمايةقوية غالبة على من معھا لعصرھا، ليستتبعوا من سواھم وتج

األقطار واآلفاق كما كان في القرشية، إذ الدعوة اإلسالمية التي كانت لھم كانت عامة، وعصبية العرب كانت 

وإذا نظرت سر . وافية بھا فغلبوا سائر األمم وإنما يخص لھذا العھد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة

الفة لم تعد ھذا؛ ألنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه في القيام بأمور عباده ليحملھم على مصالحھم هللا في الخ

أال ترى ما ذكره اإلمام . ويردھم عن مضارھم، وھو مخاطب يذلك، وال يخاطب باألمر إال من له قدرة عليه

تبعا للرجال ولم يدخلن في الخطاب  ابن الخطيب في شأن النساء وأنھن في كثير من األحكام الشرعية جعلن

بالوضع وإنما دخلن عنده بالقياس، وذلك لما لم يكن لھن من األمر شيء وكان الرجال قوامين عليھن، اللھم إال 

ثم إن الوجود شاھد بذلك؛ فإنه . في العبادات التي كل أحد فيھا قائم على نفسه، فخطابھن فيھا بالوضع ال بالقياس

ً ألمر الوجودي. أو جيل إال من غلب عليھمال يقوم بأمر أمة  وهللا تعالى . وقل أن يكون األمر الشرعي مخالفا

 .أعلم

  الفصل السابع والعشرون

  في مذاھب الشيعة في حكم اإلمامة

إعلم أن الشيعة لغة ھم الصحب واالتباع، ويطلق في عرف الفقھاء والمتكلمين من الخلف والسلف على اتباع 

ومذھبھم جميعاً متفقين عليه أن اإلمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى .  عنھمعلي وبنيه رضي هللا
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نظر األمة، ويتعين القائم بھا بتعيينھم، بل ھي ركن الدين وقاعدة اإلسالم، وال يجوز لنبي إغفاله وال تفويضه 

غائر، وإن علياً رضي هللا عنه ھو إلى األمة، بل يجب عليه تعيين اإلمام لھم، ويكون معصوماً من الكبائر والص

الذي عينه صلوات هللا وسالمه عليه بنصوص ينقلونھا ويؤولونھا على مقتضى مذھبھم، ال يعرفھا جھابذة السنة 

  . وال نقلة الشريعة، بل أكثرھا موضوع أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويالتھم الفاسدة

ولم تطرد : قالوا". من كنت مواله فعلي مواله : "جلي مثل قولهفال: وتنقسم ھذه النصوص عندھم إلى جلي وخفي

، "أقضاكم علي: "ومنھا قوله". أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة: "ھذه الوالية إال في علي، ولھذا قال له عمر

 َوأَِطيُعوا أَِطيُعوا هللاَّ {: وال معنى لإلمامة إال القضاء بأحكام هللا وھو المراد بأولي األمر الواجبة طاعتھم بقوله

ُسوَل َوأُْولِي اأْلَ◌ْمِر ِمْنُكمْ  ً . ، والمراد الحكم والقضاء]59: النساء[} الرَّ في قضية اإلمامة يوم  ولھذا كان حكما

، فلم يبايعه إال "من يبايعني على روحه وھو وصي وولي ھذا األمر من بعدي : "ومنھا قوله. السقيفة دون غيره

بي عليا لقراءة سورة براءة في الموسم حين أنزلت؛ فإنه بعث بھا أوالً أبا بكر ومن الخفي عندھم بعث الن .علي

. وھذا يدل على تقديم علي: قالوا. ثم أوحي إليه ليبلغه رجل منك أو من قومك، فبعث علياً ليكون القارىء المبلغ

ً فلم يعرف أنه قدم أحداً علي علي ، أسامة بن زيد مرة وأما أبو بكر وعمر فقدم عليھما في غزاتين. وأيضا

فمنھا ما ھو غير معروف . وھذه كلھا أدلة شاھدة بتعين علي للخالفة دون غيره. وعمرو بن العاص أخرى

ثم منھم من يرى أن ھذه النصوص تدل على تعيين علي وتشخيصه، وكذلك تنتقل .ومنھا ما ھو بعيد عن تأويلھم

ً ويبايعوه بمقتضى ھذه منه إلى من بعده وھؤالء ھم اإلمامية، ويتبرأون من ا لشيخين حيث لم يقدموا عليا

ومنھم .وال يلتفت إلى نقل القدح فيھما من غالتھم فھو مردود عندنا وعندھم. النصوص، ويغمصون في إمامتھما

إن ھذه األدلة إنما اقتضت تعيين علي بالوصف ال بالشخص، والناس مقصرون حيث لم يضعوا : من يقول

الزيدية، وال يتبرأون من الشيخين وال يغمصون في إمامتھما مع قولھم بأن علياً  الوصف موضعه، وھؤالء ھم

  .أفضل منھما، لكنھم يجوزون إمامة المفضول مع وجود األفضل

فمنھم من ساقھا في ولد فاطمة بالنص عليھم واحداً : ثم اختلفت نقول ھؤالء الشيعة في مساق الخالفة بعد علي

وھؤالء يسمون اإلمامية نسبة إلى مقالتھم باشتراط معرفة اإلمام وتعيينه في  بعد واحٍد على ما يذكر بعد؛

اإليمان، وھي أصل عندھم؛ ومنھم من ساقھا في ولد فاطمة لكن باالختيار من الشيوخ؛ ويشترط أن يكون اإلمام 

ً إلى إمامته؛ وھؤالء  ً داعيا ً زاھداً جواداًشجاعا لمذھب، وھو زيد بن الزيدية نسبة إلى صاحب ا ھم منھم عالما

علي بن الحسين السبط، وقد كان يناظر أخاه محمدا الباقر على اشتراط الخروج في اإلمام، فيلزمه الباقر أن ال 

وكان مع ذلك ينعى عليه مذاھب المعتزلة . يكون أبوھما زين العابدين إماما ألنه لم يخرج وال تعرض للخروج

اإلمامية زيداً في إمامة الشيخين ورأوه يقول بإمامتھما وال يتبرأ  ولما ناظر. وأخذه إياھا عن واصل بن عطاء

ومنھم من ساقھا بعد علي وابنيه السبطين على . منھما رفضوه ولم يجعلوه من األئمة، وبذلك سموا رافضة

ھذه وبين . اختالفھم في ذلك إلى أخيھما محمد بن الحنفية، ثم إلى ولده، وھم الكيسانية نسبة إلى كيسان مواله

ومنھم طوائف يسمون الغالة تجاوزوا حد العقل واإليمان في القول .الطوائف اختالفات كثيرة تركناھا اختصاراً 

إما على أنھم بشر اتصفوا بصفات األلوھية؛ أو أن اإلله حل في ذاته البشرية، وھو قول . بألوھية ھؤالء األئمة

ولقد حرق علي رضي هللا عنه بالنار من ذھب فيه . بالحلول يوافق مذھب النصارى في عيسى صلوات هللا عليه

إلى ذلك منھم، وسخط محمد بن الحنفية المختار بن أبي عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه، فصرح بلعنته والبراءة 

إن كمال اإلمام : ومنھم من يقول. منه، وكذلك فعل جعفر الصادق رضي هللا تعالى عنه بمن بلغه مثل ھذا عنه
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ومن ھؤالء .فإذا مات انتقلت روحه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمال؛ وھو قول بالتناسخ ال يكون لغيره،

. الغالة من يقف عند واحد من األئمة ال يتجاوزه إلى غيره بحسب من يعين لذلك عندھم، وھؤالء ھم الواقفية

لخضر، قيل مثل ذلك في فبعضھم يقول ھو حي لم يمت إال انه غائب عن أعين الناس، ويستشھدون لذلك بقصة ا

وقالوا مثله في محمد بن الحنفية وإنه . صوته، والبرق في صوته علي رضي هللا عنه وإنه في السحاب، والرعد

 :في جبل رضوى من أرض الحجاز، وقال شاعرھم

 والة الحق أربعة ســــــواء  أال إن األئمة من قريــــــش

 ليس بھم خفـاء ھم األسباط  علي والثالثة من بنيـــــــــه

 وسبط غيبته كر بـــــــــالء  فسبط سبط إيمان وبـــــــــر

 يقود الجيش يقدمه اللــواء         وسبط ال يذوق الموت حتى

 بر ضوى عنده عسل وماء تغيب ال يرى فيھم زمــــاناً       

من أئمتھم، وھو محمد بن وقال مثله غالة اإلمامية، وخصوصا االثني عشرية منھم يزعمون أن الثاني عشر 

الحسن العسكري ويلقبونه المھدي دخل في سرداب بدارھم في  الحلة وتغيب حين اعتقل مع أمه وغاب ھنالك، 

وھو يخرج آخر الزمان فيمأل األرض عدالً؛ يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب الترمذي في المھدي؛ 

، ويقفون في كل ليلة بعد صالة المغرب بباب ھذا السرداب، وقد وھم إلى اآلن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك

قوموا مركبا فيھتفون باسمه ويدعونه  للخروج، حتى تشتبك النجوم، ثم ينفضون ويرجئون األمر إلى الليلة 

. إن اإلمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنيا: اآلتية وھم علي ذلك  لھذا العھد وبعض ھؤالء الواقفية يقول

تشھدون لذلك بما وقع في القرآن الكريم من قصة أھل الكھف، والذي مر على قرية، وقتيل بني إسرائيل ويس

ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة، وال . حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبحھا

 :في ذلكوكان من ھؤالء السيد الحميري، ومن شعره . يصح االستشھاد بھا في غير مواضعھا

 إذا ما المرء شاب له قذال     وعلله المواشط بالخضـــــاب

  فقد ذھبت بشاشته وأودى      فقم يا صاح نبك على الشباب

 إلى يوم تتوب الناس فيه      إلى دنيا ھم قبل الحســـــــــاب

 فليس بعائد ما فات منــه      إلى أحد إلى يوم اإليـــــــــــاب

 حـــق      وما أنا في النشور بذي ارتياب أدين بأن ذلك دين

 كذاك هللا أخبر عن أناس     حيوا من بعد درس في التـراب

وأما الكيسانية فساقوا .وقد كفانا مؤونة ھؤالء الغالة أئمة الشيعة، فإنھم ال يقولون بھا ويبطلون احتجاجاتھم عليھا

ثم افترقوا فمنھم من ساقھا بعده إلى . ؤالء ھم الھاشميةاإلمامة من بعد محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي ھاشم، وھ

وآخرون يزعمون أن أبا ھاشم لما مات بأرض السراة منصرفاً من الشام . أخيه علي ثم إلى ابنه الحسن بن علي

أوصى إلى محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس، وأوصى محمد إلى ابنه إبراھيم المعروف باإلمام، وأوصى 

أخيه عبد هللا بن الحارثية الملقب بالسفاح،وأوصى ھو إلى أخيه عبد هللا أبي جعفر الملقب إبراھيم إلى 
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وھذا مذھب الھاشمية القائمين بدولة . بالمنصور، وانتقلت في ولده بالنص والعھد واحدا بعد واحد إلى آخرھم

وربما . ن شيعة العباسيةوكان منھم أبو مسلم وسليمان بن كثير، وأبو سلمة الخالل وغيرھم م. بني العباس

ً وقت الوفاة، وھو أولى بالوراثة  يعضدون ذلك بان حقھم في ھذا األمر يصل إليھم من العباس ألنه كان حيا

فقالوا . وأما الزيدية فساقوا اإلمامة على مذھبھم فيھا وأنھا باختيار أھل الحل والعقد ال بالنص.بعصبية العمومة

أخيه الحسين، ثم ابنه علي زين العابدين، ثم ابنه زيد بن علي وھو صاحب ھذا بإمامة علي، ثم ابنه الحسن، ثم 

ً إلى اإلمامة فقتل وصلب بالكناسة. المذھب وقال الزيدية بإمامة ابنه يحيى من بعده، . وخرج بالكوفة داعيا

، ويقال فمضى إلى خراسان وقتل بالجوزجان، بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد هللا بن حسن بن الحسن السبط

له النفس الزكية، فخرج بالحجاز وتلقب بالمھدي وجاءته عساكر المنصور فقتل، وعھد إلى أخيه إبراھيم، فقام 

بالبصرة ومعه عيسى بن زيد بن علي، فوجه إليھم المنصور عساكره فھزم، وقتل إبراھيم وعيسى؛ وكان جعفر 

ون منھم إلى أن اإلمام بعد محمد بن عبد هللا وذھب آخر.أخبرھم بذلك كله، وھي معدودة في كراماته الصادق

النفس الزكية ھو محمد بن القاسم بن علي بن عمر، وعمر ھو أخو زيد بن علي، فخرج محمد بن القاسم 

إن اإلمام بعد : وقال آخرون من الزيدية. بالطالقان، فقبض عليه وسيق إلى المعتصم فحبسه ومات في حبسه

ي حضر مع إبراھيم بن عبد هللا في قتاله مع المنصور، ونقلوا اإلمامة في يحيى بن زيد ھو أخوه عيسى الذ

إن اإلمام بعد محمد بن عبد هللا : وقال آخرون من الزيدية.عقبه، وإليه انتسب دعي الزنج كما نذكره في أخبارھم

من بعده عقبه  أخوه إدريس الذي فر إلى المغرب ومات ھنالك، وقام بأمره ابنه إدريس واختط مدينة فاس، وكان

وكان منھم . وبقي أمر الزيدية بعد ذلك غير منتظم.ملوكا بالمغرب إلى أن انقرضوا كما نذكره في أخبارھم

الداعي الذي ملك طبرستان،وھو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين 

م الناصر األطروش منھم، وأسلموا على يده، وھو ثم قام بھذه الدعوة في الديل. السبط؛ وأخوه محمد بن زيد

الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر، وعمر أخو زيد بن علي، فكانت لبنيه بطبرستان دولة، وتوصل 

وأما اإلمامية فساقوا اإلمامة من .الديلم من نسبھم إلى الملك واالستبداد على الخلفاء ببغداد كما نذكر في أخبارھم

ابنه الحسن بالوصية، ثم إلى أخيه الحسين، ثم إلى ابنه علي زين العابدين، ثم إلى ابنه محمد  علي الرضى إلى

فرقة ساقوھا إلى ولده إسماعيل ويعرفونه بينھم : ومن ھنا افترقوا فرقتين. الباقر، ثم إلى ابنه جعفر الصادق

نا عشرية لوقوفھم عند الثاني عشر من باإلمام وھم اإلسماعيلية؛ وفرقة ساقوھا إلى ابنه موسى الكاظم وھم االث

األئمة وقولھم بغيبته إلى آخر الزمان كما مر فأما اإلسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل اإلمام بالنص من أبيه 

وفائدة النص عليه عندھم، وإن كان قد مات قبل أبيه إنما ھو بقاء اإلمامة في عقبه كقصة ھارون مع . جعفر

 ثم انتقلت اإلمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم، وھو أول األئمة: قالوا. اموسى صلوات هللا عليھم

المستورين؛ ألن اإلمام عندھم قد ال يكون له شوكة فيستتر وتكون دعاته ظاھرين إقامة للحجة على الخلق، وإذا 

بنه محمد الحبيب وھو قالوا وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر الصادق وبعده ا. كانت له شوكة ظھر وأظھر دعوته

آخر المستورين؛ وبعده ابنه عبد هللا المھدي الذي أظھر دعوته أبو عبد هللا الشيعي في كتامة، وتتابع الناس على 

دعوته، ثم أخرجه من معتقله بسجلماسة، وملك القيروان والمغرب وملك بنوه من بعده مصر كما ھو معروف 

ً بالباطنية نسبة إلى ويسمى ھؤالء اإلسماعيلية، نس.في أخبارھم بة إلى القول بإمامة إسماعيل، ويسمون أيضا

ولھم مقاالت قديمة . قولھم باإلمام الباطن أي المستور، ويسمون أيضاً الملحدة لما في ضمن مقالتھم من اإللحاد

اق، ولم ومقاالت جديدة دعا إليھا الحسن بن محمد الصباح في آخر المائة الخامسة، وملك حصوناً بالشام والعر

ومقالة ھذا . تزل دعوته فيھا إلى أن توزعھا الھالك بين ملوك الترك بمصر، وملوك التتر بالعراق فانقرضت
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وأما االثنا عشرية خصوا باسم اإلمامية عند .للشھرستاني" الملل والنحل "الصباح في دعوته مذكورة في كتاب 

صادق لوفاة أخيه األكبر إسماعيل اإلمام في حياة أبيھما المتأخرين منھم، فقالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر ال

جعفر، فنص على إمامة موسى ھذا، ثم ابنه عليٍّ الرضا الذي عھد إليه المأمون ومات قبله فلم يتم له أمر، ثم 

ابنه محمد التقي، ثم ابنه علي الھادي، ثم ابنه محمد  الحسن العسكري، ثم ابنه محمد المھدي المنتظر الذي 

وفي كل واحدة من ھذه المقاالت للشيعة اختالف كثير؛ إال أن ھذه أشھر مذاھبھم، ومن أراد استيعابھا .ناه قبلقدم

وهللا يضل من يشاء . البن حزم والشھرستاني وغيرھما، ففيھا بيان ذلك" الملل والنحل "ومطالعتھا فعليه بكتاب 

  .ويھدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وھو العلي الكبير

  ل الثامن والعشرونالفص

  في انقالب الخالفة إلي الملك

إعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية، ليس وقوعه عنھا باختيار، إنما ھو بضرورة الوجود وترتيبه كما قلناه من 

قبل، وان الشرائع والديانات وكل أمر يحل عليه الجمھور فال بد فيه من العصبية، إذ المطالبة ال تتم إال بھا كما 

ما بعث هللا نبيا إال في منعة من <<: وفي الصحيح. مناه؛ فالعصبية ضرورية للملة وبوجودھا يتم أمر هللا منھاقد

إن هللا أذھب عنكم عبية <<: ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى اطراحھا وتركھا فقال. >>قومه 

ِ أَْتَقاُكمْ {: تعالى، وقال >>الجاھلية وفخرھا باآلباء، انتم بنو آدم وآدم من تراب  } إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

ً قد ذم الملك وأھله ونعى على أھله أحوالھم من االستمتاع بالخالق، واإلسراف ]. 13:الحجرات[ ووجدناه أيضا

وأعلم أن .وإنما حض على اإللفة في الدين وحذر من الخالف والفرقة. في غير القصد والتنكب عن صراط هللا

وليس مراده فيما ينھى عنه أو . كلھا وأحوالھا عند الشارع مطية لآلخرة، ومن فقد المطية فقد الوصول الدنيا

يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إھماله بالكلية أو اقتالعه من أصله، وتعطيل القوى التي ينشأ عليھا 

صير المقاصد كلھا حقا وتتحد الوجھة؛ بالكلية؛ إنما قصده تصريفھا في أغراض الحق جھد االستطاعة، حتى ت

من كانت ھجرته إلى هللا ورسوله فھجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت ھجرته إلى دنيا يصيبھا أو <<: كما قال

فلم يذم الغضب وھو يقصد نزعه من اإلنسان، فإنه لو زالت منه . >>امرأة يتزوجھا فھجرته إلى ما ھاجر إليه

للشيطان وألغراض  صار للحق وبطل الجھاد وإعالء كلمة هللا؛ وإنما يذم الغضبقوة الغضب لفقد منه االنت

وكذا .ρالذميمة؛ فإذا كان الغضب لذلك كان مذموماً وإذا كان الغضب في هللا و كان ممدوحاً؛ وھو من شمائله 

إنما المراد تصريفھا ذم الشھوات أيضاً ليس المراد إبطالھا بالكلية؛ فإن من بطلت شھوته كان نقصاً في حقه؛ و

ً طوع األوامر اإللھية، وكذا العصبية حيث  فيما أبيح له باشتماله على المصالح؛ ليكون اإلنسان عبداً متصرفا

فإنما مراده حيث تكون العصبية على ] 3: الممتحنة[} لَْن َتنَفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم وال أََوالُدُكمْ {: ذمھا الشارع، وقال

كانت في الجاھلية، وأن يكون ألحد فخر بھا أو حق على أحد، الن ذلك مجان من أفعال الباطل وأحواله كما 

فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر هللا فأمر . العقالء وغير نافع في اآلخرة التي ھي دار القرار

ا الملك لما ذمه الشارع لم وكذ. مطلوب، ولو بطل لبطلت الشرائع إذ ال يتم قوامھا إال بالعصبية كما قلناه من قبل

يذم منه الغلب بالحق وقھر الكافة على الدين، ومراعاة المصالح؛ وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل 

فلو كان الملك مخلصاً في غلبه للناس انه  ولحملھم . وتصريف اآلدميين طوع األغراض والشھوات كما قلناه

ً على عبادة هللا وجھاد عدوه لم يكن ذل َربِّ اْغفِْر لِي َوَھْب لِي ُمْلًكا {: وقد قال سليمان صلوات هللا عليه.ك مذموما

؛ لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة ]35: صلى هللا عليه وسلم[} اَل َيْنَبِغي ألََحٍد ِمْن َبْعِدي
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شام في أبھة الملك وزيه من العديد ولما لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي هللا عنھما عند قدومه إلى ال.والملك

يا أمير المؤمنين إنا في ثغر تجاه العدو وبنا إلى : "؛ فقال"أكسروية يا معاوية؟ : "والعدة استنكر ذلك وقال

؛ فسكت ولم يخطئه في انقالب الخالفة إلى الملك ارتكاب الباطل والظلم "مباھاتھم بزينة الحرب والجھاد حاجة

غفلة عن هللا؛ وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية فارس وباطلھم، وإنما قصده والبغي وسلوك سبله وال

وھكذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذراً من التباسھا . فسكت بھا وجه هللا

تضاه الناس استخلف أبا بكر على الصالة، إذ ھي أھم أمور الدين وار ρفلما استحضر رسول هللا .بالباطل

للخالفة وھي حمل الكافة على أحكام الشريعة؛ ولم يجر للملك ذكر، لما انه مظنة للباطل ونحلة يومئذ ألھل 

فقام بذلك أبو بكر ما شاء هللا متبعاً سنن صاحبه، وقاتل أھل الردة حتى اجتمع العرب على . الكفر وأعداء الدين

ألمم فغلبھم، وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديھم من الدنيا والملك ثم عھد إلى عمر فاقتفى أثره، وقاتل ا.اإلسالم

ثم صارت إلى عثمان بن عفان؛ ثم إلى علي رضي هللا عنھما؛ والكل متبرئون . فغلبوھم عليه، وانتزعوه منھم

وأكد ذلك لديھم ما كانوا عليه من غضاضة اإلسالم وبداوة العرب، فقد كانوا . من الملك متنكبون على طرقه

أبعد األمم عن أحوال الدنيا وترفھا، ال من حيث دينھم الذي يدعوھم إلى الزھد في النعيم، وال من حيث بداوتھم 

ً من مضر .ومواطنھم، وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه فلم تكن أمة من األمم أشغب عيشا

عين من األرياف وحبوبھا لبعدھا لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع وال ضرع، وكانوا ممنو

ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون . واختصاصھا بمن وليھا من ربيعة واليمن؛ فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبھا

وقريباً من ھذا . العقارب والخنافس، ويفخرون بأكل العلھز وھو وبر اإلبل يمھونه بالحجارة في الدم ويطبخونه

حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمھم هللا من نبوة .نھمكانت حال قريش في مطاعمھم ومساك

فابتزوا ملكھم . محمد ، زحفوا إلى أمم فارس والروم، وطلبوا ما كتب هللا لھم من األرض بوعد الصدق

 ً  واستباحوا دنياھم، فزخرت بحار الرفه لديھم، حتى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثالثون ألفا

وھم مع ذلك على خشونة عيشھم، فكان عمر . فاستولوا من ذلك على ما ال يأخذه الحصر. من الذھب أو نحوھا

وكان أبو موسى يتجافى عن أكل ". يا صفراء ويا بيضاء غري غيري " :يرقع ثوبه بالجلد، وكان علي يقول

م بالجملة؛ وإنما كانوا يأكلون الحنطة وكانت المناخل مفقودة عندھ. الدجاج ألنه لم يعھدھا للعرب لقفتھا يومئذ

في أيام عثمان اقتنى الصحابة : قال المسعودي.ومكاسبھم مع ھذا أتم ما كانت ألحد من أھل العالم. بنخالھا

الضياع والمال، فكان له يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درھم، وقيمة ضياعه بوادي 

وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد . ألف دينار، وخلف إبال وخيال كثيرةالقرى وحنين وغيرھما مائة 

وكان غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم، ومن . وفاته خمسين ألف دينار، وخفف ألف فرس وألف أمة

ن وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس، وله ألف بعير وعشرة آالف م. ناحية السراة اكثر من ذلك

 ً وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذھب ما كان . الغنم، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفا

وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بنى . يكسر بالفؤوس، غير ما خلف من األموال والضياع بمائة ألف دينار

. داره بالمدينة وبناھا بالجص واآلجر والساجوكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيد . بمصر والكوفة واإلسكندرية

وبنى المقداد . وبنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق، ورفع سمكھا وأوسع فضاءھا وجعل على أعالھا شرفات

داره بالمدينة وجعلھا مجصصة الظاھر والباطن وخلف يعلى بن منبه خمسين ألف دينار وعقاراً وغير ذلك ما 

ً عليھم في .كالم المسعودي. ھـ1 قيمته ثالثمائة ألف درھم فكانت مكاسب القوم كما تراه، ولم يكن ذلك منعيا
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دينھم، إذ ھي أموال ألنھا غنائم وفيوء، ولم يكن تصرفھم فيھا بإسراف، إنما كانوا على قصد في أحوالھم كما 

ما أشرنا إليه من اإلسراف  قلناه؛ فلم يكن ذلك بقادح فيھم، وإن كان االستكثار من الدنيا مذموما فإنما يرجع إلى

وإذا كان حالھم قصداً ونفقاتھم في سبل الحق ومذاھبه كان ذلك االستكثارعوناً لھم على . والخروج به عن القصد

فلما تدرجت البداوة والغضاضة إلى نھايتھا، وجاءت طبيعة الملك التي ھي . الدار اآلخرة طرق الحق واكتساب

التغلب والقھر كان حكم ذلك الملك عندھم حكم ذلك الرفه واالستكثار من مقتضى العصبية كما قلناه، وحصل 

ولما وقعت الفتنة .األموال؛ فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل وال خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاھب الحق

ض بين علي ومعاوية وھي مقتضى العصبية كان طريقھم فيھا الحق واالجتھاد، ولم يكونوا في محاربتھم لغر

وإنما اختلف اجتھادھم في . دنيوي أو إليثار باطل أو الستشعار حقد، كما قد يتوھمه متوھم وينزع إليه ملحد

وإن كان المصيب عليا فلم يكن معاوية قائماً . الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتھاده في الحق فاقتتلوا عليه

ثم اقتضت طبيعة الملك االنفراد .مقاصدھم على حق والكل كانوا في. فيھا بقصد الباطل؛ إنما قصد الحق وأخطأ

ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فھو أمر طبيعي ساقته العصبية . بالمجد، واستئثار الواحد به

بطبيعتھا، واستشعرته بنو أمية، ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من اتباعھم فاعصوصبوا عليه، 

ولم حملھم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفھم في االنفراد باألمر لوقع في افتراق الكلمة . نهواستماتوا دو

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي هللا . التي كان جمعھا وتأليفھا أھم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة

ولو أراد أن يعھد ". لوليته الخالفةلو كان لي من األمر شيء : "عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي بكر

إليه لفعل؛ ولكنه كان يخشى من بني أمية أھل الحل والعقد لما ذكرناه؛ فال يقدران يحول األمر عنھم، لئال تقع 

فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد . وھذا كله إنما حمل عليه منازع الملك التي ھي مقتضى العصبية. الفرقة

ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات . ھب الحق ووجوھه لم يكن في ذلك نكير عليهانفرد به وصرفه في مذا

. هللا عليھما بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك فيھم من االنفراد به، وكانوا ما علمت من النبؤة والحق

. تسليم األمر إلى من سواھموكذلك عھد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة بما كانت بنو أمية لم يرضوا 

غيره اختلفوا عليه؛ مع أن ظنھم كان به صالحاً، وال يرتاب أحد في ذلك، وال يظن بمعاوية  فلو قد عھد إلى

وكذلك كان مروان بن .غيره؛ فلم يكن ليعھد إليه، وھو يعتقد ما كان عليه من الفسق، حاشا  لمعاوية من ذلك

ً فل م يكن مذھبھم في الملك مذھب أھل البطالة والبغي، إنما كانوا متحرين لمقاصد الحكم وابنه وإن كانوا ملوكا

. الحق جھدھم إال في ضرورة تحملھم على بعضھا مثل خشية افتراق الكلمة الذي ھواھم لديھم من كل مقصد

الك في فقد احتج م. يشھد لذلك ما كانوا عليه من االتباع واالقتداء، وما علم السلف من أحوالھم ومقاصدھم

ثم تدرج األمر في . وأما مروان فكان من الطبقة األولى من التابعين، وعدالتھم معروفة.الموطإ بعمل عبد الملك

وتوسطھم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة . ولد عبد الملك، وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه

فھم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضھم الدنيوية ثم جاء خل. الخلفاء األربعة والصحابة جھده، ولم يھمل

فكان ذلك مما دعا الناس . ومقاصدھم ونسوا ما كان عليه سلفھم من تحري القصد فيھا واعتماد الحق في مذاھبھا

وولي رجائھا األمر فكانوا من العدالة بمكان، وصرفوا . إلى أن نعوا عليھم أفعالھم وأدالوا بالدعوة العباسية منھم

ثم . لك في وجوه الحق ومذاھبه ما استطاعوا؛ حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منھم الصالح والطالحالم

أفضى األمر إلى بنيھم فأعطوا الملك والترف حقه، وانغمسوا في الدنيا وباطلھا، ونبذوا الدين وراءھم ظھرياً، 

ومن تأمل .وهللا ال يظلم مثقال ذرة. اھم منهفتأذن هللا بحربھم، وانتزاع األمر من أيدي العرب جملة، وأمكن سو

وقد حكى المسعودي مثله . سير ھؤالء الخلفاء والملوك واختالفھم في تحري الحق من الباطل علم صحة ما قلناه



  

125 
  

أما عبد الملك فكان : "في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصور، وقد حضر عمومته وذكروا بني أمية فقال

صنع؛ وأما سليمان فكان ھمه بطنه وفرجه؛ وأما عمر فكان أعور بين عميان؛ وكان رجل  جباراً ال يبالي بما

ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مھد لھم من السلطان يحوطونه ويصونون ما وھب هللا لھم : قال". القوم ھشام 

، فكانت ھمتھم قصد تسنمھم معالي األمور، ورفضھم دنياتھا، حتى أفضى األمر إلى أبنائھم المترفين منه، مع

ً لمكره، مع اطراحھم صيانة الخالفة،  الشھوات، وركوب اللذات من معاصى هللا جھالً باستدراجه وأمنا

ثم ". واستخفافھم بحق الرئاسة وضعفھم عن السياسة، فسلبھم هللا العز وألبسھم الذل، ونفى عنھم النعمة

أقمت مليا : "قال. ة لما دخل أرضھم فاراً أيام السفاحاستحضر عبد هللا بن مروان فقص عليه خبره مع ملك النوب

: ثم أتاني ملكھم فاقعد على األرض وقد بسطت له فرش ذات قيمة، فقلت له ما منعك من القعود على ثيابنا؛ فقال

لم تشربون الخمر وھي محرمة عليكم في : ثم قال. إني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع  لعظمة هللا إذ رفعه هللا

فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم؛ : اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجھلھم قال: م؛ فقلتكتابك

فلم تلبسون الديباج والذھب والحرير وھو محرم عليكم في كتابكم؟ : فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجھلھم قال: قلت

فأطرق ينكت بيده في . سوا ذلك على الكره مناذھب منا الملك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلب: قلت

بل انتم قوم ! ليس كما ذكرت: "ثم رفع رأسه إلي وقال! عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا: األرض ويقول

و . استحللتم ما حرم هللا عليكم،وأتيتم ما عنه نھيتم؛ وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم هللا العز وألبسكم الذل بذنوبكم

فتزود . وإنما الضيافة ثالث. وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وانتم ببلدي فينالني معكم. مة لم تبلغ غايتھا فيكمنق

فقد تبين لك كيف انقلبت الخالفة إلى الملك، .فتعجب المنصور وأطرق". ما احتجت إليه وارتحل عن ارضي 

الدين، وكانوا يؤثرونه على أمور دنياھم وإن وان األمر كان في أوله خالفة،ووازع كل أحد فيھا من نفسه وھو 

فھذا عثمان لما حصر في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد هللا بن عمر . أفضت إلى ھالكھم وحدھم دون الكافة

المدافعة عنه، فأبى ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظاً                 وابن جعفر وأمثالھم يريدون

وھذا علي أشار عليه المغيرة ألول واليته باستبقاء الزبير . ة التي بھا حفظ الكلمة، ولو أدى إلى ھالكهلإللف

ومعاوية وطلحة على أعمالھم حتى يجتمع الناس على بيعته، وتتفق الكلمة، وله بعد ذلك ما شاء من أمره، وكان 

لقد أشرت : وغدا عليه المغيرة من الغداة فقال .ذلك من سياسة الملك فأبى فراراً من الغش الذي ينافيه اإلسالم

عليك باألمس بما أشرت ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من الحق والنصيحة، وان الحق فيما رأيته أنت، 

. ولكن منعني مما أشرت به زائد الحق. ال وهللا، بل اعلم انك نصحتني باألمس وغششتني اليوم: فقال علي

 :صطالح دينھم بفساد دنياھم ونحنوھكذا كانت أحوالھم في ا

 فال ديننا يبقى وال ما نرقع       نرقع دنيانا بتمزيق ديننا

فقد رأيت كيف صار األمر إلى الملك وبقيت معاني الخالفة من تحري الدين ومذاھبه والجري على منھاج 

 ً ً ثم انقلب عصبية وسيفا ھكذا كان األمر لعھد معاوية و. الحق، ولم يظھر التغير إال في الوازع الذي كان دينا

ثم ذھبت معاني . ومروان وابنه عبد الملك، والصدر األول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده

الخالفة ولم يبق إال اسمھا، وصار األمر ملكاً بحتاً، وجرت طبيعة التغلب إلى غايتھا، واستعملت في أغراضھا 

وھكذا كان األمر لولد عبد الملك، ولمن جاء بعد الرشيد من بني . من القھر والتقلب في الشھوات والمالذ

ً فيھم لبقاء عصبية العرب ثم . والخالفة والملك في الطورين فلتبس بعضھا ببعض. العباس، واسم الخالفة باقيا

كان  ذھب رسم الخالفة وأثرھا بذھاب عصبية العرب وفناء جيلھم وتالشي أحوالھم، وبقي األمر ملكاً بحتاً كما



  

126 
  

الشأن في ملوك العجم بالمشرق، يدينون بطاعة الخليفة تبركاً، والملك جميع ألقابه ومناحيه لھم، وليس للخليفة 

ً مع خلفاء . منه شيء وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب مثل صنھاجة مع العبيديين، ومغراوة وبني يفرن أيضا

وجدت بدون الملك أوالً، ثم التبست معانيھما  الخالفة قد فقد تبين أن. بني امية باألندلس، والعبيديين بالقيروان

وهللا مقدر الليل والنھار، وھو الواحد . واختلطت، ثم انفرد الملك، حيث افترقت عصبيته من عصبية الخالفة

 .القھار

  الفصل التاسع والعشرون

  في معني البيعة

على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور  إعلم أن البيعة ھي العھد على الطاعة؛ كان المبايع يعاھد أميره

وكانوا إذا بايعوا . المسلمين، ال ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من األمر على المنشط والمكره

األمير وعقدوا عھده جعلوا أيديھم في يده تأكيدا للعھد؛ فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري؛ فسمي بيعة؛ مصدر 

ھذا مدلولھا في عرف اللغة ومعھود الشرع؛ وھو المراد في الحديث في . لبيعة مصافحة باأليديباع؛ وصارت ا

كان الخلفاء . ومنه أيمان البيعة. ليلة العقبة وعند الشجرة، وحيثما ورد ھذا اللفظ، ومنه بيعة الخلفاء ρبيعة النبي 

تيعاب أيمان البيعة؛ وكان اإلكراه فيھا أكثر يستحلفون على العھد ويستوعبون األيمان كلھا لذلك، فسمي ھذا االس

ولھذا لما أفتى مالك رضي هللا عنه بسقوط يمين اإلكراه أنكرھا الوالة عليه، ورأوھا قادحة في أيمان . وأغلب

وأما البيعة المشھورة لھذا العھد فھي تحية الملوك .البيعة، ووقع ما وقع من محنة اإلمام رضي هللا عنه

ل األرض أو اليد أو الرجل أو الذيل، أطلق عليھا اسم البيعة التي ھي العھد على الطاعة الكسروية من تقبي

مجازاً لما كان ھذا الخضوع في التحية، والتزام اآلداب، من لوازم الطاعة وتوابعھا؛ وغلب فيه حتى صارت 

المصافحة لكل أحد من  حقيقة عرفية واستغني بھا عن مصافحة أيدي الناس التي ھي الحقيقة في األصل، لما في

ممن يقصد التواضع من الملوك،  التنزل واالبتذال المنافيين للرياسة، وصون المنصب الملوكي؛ إال في األقل

فافھم معنى البيعة في العرف؛ فإنه أكيد على اإلنسان . فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاھير أھل الدين من رعيته

ً ومجاناً، واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوكمعرفته لما يلزمه من حق سلطانه وإمامه . ، وال تكون أفعاله عبثا

 .وهللا القوي العزيز

  الفصل الثالثون

  في والية العھد

إعلم أنا قدمنا الكالم في اإلمامة ومشروعيتھا لما فيھا من المصلحة، وأن حقيقتھا للنظر في مصالح األمة لدينھم 

ر لھم ذلك في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر لھم بعد مماته، وبقيم لھم من ودنياھم؛ فھو وليھم واألمين عليھم ينظ

وقد عرف ذلك من . يتولى أمورھم كما كان ھو يتوالھا، ويثقون بنظره لھم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل

ه الشرع بإجماع األمة علم جوازه وانعقاده إذ وقع بعھد أبي بكر رضي هللا لعمر بمحضر من الصحابة وأجازو

بقية : وكذلك عھد عمر في الشورى إلى الستة.وأوجبوا على أنفسھم به طاعة عمر رضي هللا عنه وعنھم

العشرة، وجعل لھم أن يختاروا للمسلمين ففوض بعضھم إلى بعض، حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن 

يعة على ذلك لموافقته عوف، فاجتھد وناظر المسلمين فوجدھم متفقين على عثمان وعلى علي، فآثر عثمان بالب

والمأل . إياه على لزوم االقتداء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتھاده، فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته



  

127 
  

فدل على أنھم متفقون على صحة ھذا العھد . من الصحابة حاضرون لألولى والثانية، ولم ينكره أحد منھم

  .عارفون بمشروعيته

وال يتھم اإلمام في ھذا األمر وإن عھد إلى أبيه أو ابنه ألنه مأمون على النظر لھم .واإلجماع حجة كما عرف 

ً لمن قال باتھامه في الولد والوالد، أو لمن خصص  في حياته، فأولى أن ال يحتمل شيھا تبعة بعد مماته خالفا

ك داعية تدعو إليه، من إيثار التھمة بالولد دون الوالد، فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله، ال سيما إذا كانت ھنا

مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة عند ذلك رأساً، كما وقع في عھد معاوية البنه يزيد، وإن كان فعل معاوية 

والذي دعا معاوية إليثار ابنه يزيد بالعھد دون من سواه إنما ھو مراعاة . مع وفاق الناس له حجة في الباب

فاق أھوائھم باتفاق أھل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية؛ إذ بنو أمية يومئذ، المصلحة في اجتماع الناس، وات

فآثره بذلك دون غيره ممن يظن . ال يرضون سواھم، وھم عصابة قريش وأھل الملة أجمع، وأھل الغلب منھم

ً على االتفاق واجتماع األھواء الذي شأنه  أھم عند أنه أولى بھا، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا

  .الشارع

وحضور أكابر الصحابة لذلك .وإن كان ال يظن بمعاوية غير ھذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك 

وسكوتھم عنه دليل على انتفاء الريب فيه؛ فليسوا ممن يأخذھم في الحق ھوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة 

وفرار عبد هللا بن عمر من ذلك إنما ھو محمول . منه في قبول الحق؛ فإنھم كلھم أجل من ذلك، وعدالتھم مانعة

ً كان أو محظوراً، كما ھو معروف عنه ولم يبق في . على تورعه من الدخول في شيء من األمور مباحا

ثم إنه وقع مثل ذلك من . المخالفة لھذا العھد الذي اتفق عليه الجمھور إال ابن الزبير، وندور المخالف معروف

خلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية، والسفاح بعد معاوية من ال

والمنصور والمھدي والرشيد من بني العباس، وأمثالھم ممن عرفت عدالتھم وحسن رأيھم للمسلمين، والنظر 

ذلك؛ فشأنھم غير شأن لھم، وال يعاب عليھم إيثار أبنائھم وإخوانھم، وخروجھم عن سنن الخلفاء األربعة في 

أولئك الخلفاء، فإنھم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك، وكان الوازع دينياً، فعند كل أحد وازع من نفسه، 

فعھدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره، ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه، وأما من 

والوازع الديني قد ضعف واحتيج إلى  ت على غايتھا من الملكبعدھم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرف

فلو عھد إلى غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العھد وانتقض أمره سريعاً . الوازع السلطاني والعصباني

ً رضي هللا عنه. وصارت الجماعة إلى الفرقة واالختالف ما بال المسلمين اختلفوا عليك، ولم : سأل رجل عليا

ألن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي وأنا اليوم واٍل على مثلك، يشير : على أبي بكر وعمر، فقاليختلفوا 

أفال ترى إلى المأمون لما عھد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرضا كيف . إلى وازع الدين

ن الھرج والخالف وانقطاع أنكرت العباسية ذلك، ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراھيم بن المھدي، وظھر م

السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم األمر حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرھم 

لمعاھده، فال بد من اعتبار ذلك في العھد، فالعصور تختلف باختالف ما يحدث فيھا من  أمور والقبائل 

وأما أن يكون القصد .د منھا حكم يخضه، لطفاً من هللا بعبادهوالعصبيات، وتختلف باختالف المصالح ولكل واح

بالعھد حفظ التراث على األبناء فليس من المقاصد الدينية؛إذ ھو أمر من هللا يخص به من يشاء من عباده، ينبغي 

ً من العبث بالمناصب الدينية ر وعرض ھنا أمو.والملك  يؤتيه من يشاء. أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا

 .تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيھا
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فإياك أن تظن بمعاوية رضي هللا عنه أنه علم ذلك من . منھا ما حدث في يزيد من الفسق أيام خالفته فاألول

يزيد؛ فإنه اعدل من ذلك وأفضل؛ بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينھاه عنه، وھو أقل من ذلك، 

فمنھم من . ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئذ في شأنه. وكانت مذاھبھم فيه مختلفة

رأى الخروج عليه ونقض بيعته من اجل ذلك، كما فعل الحسين وعبد هللا بن الزبير رضي هللا عنھما ومن 

شوكة يزيد  اتبعھما في ذلك؛ ومنھم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء به؛ ألن

عصابة بني أمية وجمھور أھل الحل والعقد من قريش،وتستتبع عصبية مضر أجمع، وھي أعظم من  يومئذ ھي

كل شوكة، وال تطاق مقاومتھم؛ فأ قصروا عن يزيد بسبب ذلك، وأقاموا على الدعاء بھدايته والراحة منه؛ وھذا 

من الفريقين، فمقاصدھم في البر وتحري الحق  والكل مجتھدون وال ينكر على أحد. كان شأن جمھور المسلمين

 .معروفة وفقنا هللا لالقتداء بھم

وھو أمر لم يصح . هللا عنه وما تدعيه الشيعة من وصيته لعلي رضي ρھو شأن العھد من النبي  الثاني واألمر

وأن عمر منع والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس ليكتب الوصية . وال نقله أحد من أئمة النقل

إن أعھد : من ذلك فدليل واضح على انه لم يقع، وكذا قول عمر رضي هللا عنه حين طعن وسئل في العھد فقال

وكذلك قول . لم يعھد ρلقد عھد من ھو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من ھو خير مني يعني النبي 

يسأالنه عن شأنھما في العھد، فأبى علي من ذلك  ρبيعلي للعباس رضي هللا عنھما حين دعاه للدخول إلى الن

. إنه إن منعنا منھا فال نطمع فيھا آخر الدھر؛ وھذا دليل على أن علياً علم انه لم يوص وال عھد إلى أحدٍ : وقال

وشبھة اإلمامية في ذلك إنما ھي كون اإلمامة من أركان الدين كما يزعمون، وليس كذلك؛ وإنما ھي من 

ولو كانت من أركان الدين لكان شأنھا شأن الصالة، ولكان يستخلف . امة المفوضة إلى نظر الخلقالمصالح الع

واحتجاج الصحابة على خالفة أبي .فيھا كما استخلف أبا بكر في الصالة، ولكان يشتھر كما اشتھر أمر الصالة

. نيانا، دليل على أن الوصية لم تقعلديننا أفال نرضاه لد ρبكر بقياسھا على الصالة في قولھم ارتضاه رسول هللا 

ويدل ذلك أيضاًعلى أن أمر اإلمامة والعھد بھا لم يكن مھما كما ھو اليوم، وشأن العصبية المراعاة في االجتماع 

واالفتراق في مجاري العادة لم يكن يومئذ بذلك االعتبار؛ ألن أمر الدين واإلسالم كان كله بخوارق العادة من 

المالئكة  ال التي كانوا يشاھدونھا في حضوره، واستماتة الناس دونه؛ وذلك من أجل األحوتأليف القلوب علي

فلم يحتج إلى مراعاة العصبية . لنصرھم، وتردد خبر السماء بينھم، وتجدد خطاب هللا في كل حادثة تتلى عليھم

ارقة واألحوال اإللھية لما شمل الناس من صبغة االنقياد واإلذعان، وما يستفزھم من تتابع المعجزات الخ

فكان أمر الخالفة والملك والعھد والعصبية، . الواقعة؛ والمالئكة المترددة التي وجموا منھا، ودھشوا من تتابعھا

ً في ذلك القبيل، كما وقع فلما انحصر ذلك المدد بذھاب تلك المعجزات، ثم بفناء . وسائر ھذه األنواع مندرجا

فاعتبر . ت تلك الصبغة قليالً قليالً وذھبت الخوارق وصار الحكم للعادة كما كانالقرون الذين شاھدوھا، فاستحال

أمر العصبية ومجاري العوائد فيما ينشأ عنھا من المصالح والمفاسد، وأصبح الملك والخالفة والعھد بھما مھما 

غير مھمة، فلم  ρبي فانظر كيف كانت الخالفة لعھد الن.من المھمات األكيدة كما زعموا، ولم يكن ذلك من قبل

ثم تدرجت األھمية زمان الخالفة بعض الشيء بما دعت الضرورة إليه في الحماية والجھاد وشأن . يعھد فيھا

ثم صارت اليوم من أھم . الردة والفتوحات، فكانوا بالخيار في الفعل والترك كما ذكرنا عن عمر رضي هللا عنه

لح؛ فاعتبرت فيھا العصبية التي ھي سر الوازع عن الفرقة والتخاذل، األمورلإل لفة على الحماية، والقيام بالمصا

 .ومنشأ االجتماع والتوافق، الكفيل بمقاصد الشريعة وأحكامھا
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فاعلم أن اختالفھم إنما يقع في . شأن    الحروب الواقعة في اإلسالم بين الصحابة والتابعين الثالث واألمر

فإن قلنا إن : األدلة الصحيحة والمدارك المعتبرة، والمجتھدون إذا اختلفوااألمور الدينية وينشأ عن االجتھاد في 

الحق في المسائل االجتھادية واحد من الطرفين، ومن لم يصادفه فھو مخطئ، فإن جھته ال تتعين بإجماع، فيبقى 

نا إن الكل على الكل على احتمال اإلصابة، وال تتعين المخطئ منھا، والتأثيم مدفوع عن الكل إجماعاً؛ وإن قل

وغاية الخالف الذي بين الصحابة والتابعين انه خالف . حق وإن كل مجتھد مصيب، فأحرى بنفي الخطإ والتأثيم

واقعة علي مع معاوية ومع  والذي وقع من ذلك في اإلسالم إنما ھو. وھذا حكمة. اجتھادي في مسائل دينية ظنية

فأما واقعة علي فإن الناس :وواقعة ابن الزبير مع عبد الملك الزبير وعائشة وطلحة، وواقعة الحسين مع يزيد،

والذين شھدوا فمنھم من بايع ومنھم من . كانوا عند مقتل عثمان مفترقين في  أمصار، فلم يشھدوا بيعة علي

توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعٍد وسعيٍد، وابن عمر، وأسامة بن زيد، والمغيرة بن شعبة، وعبد 

 بن سالم، وقدامة بن مظعون، وأبي سعيٍد الخدري، وكعب بن عجرة، وكعب بن مالك، والنعمان بن بشير، هللا

والذين كانوا في األمصار . وحسان بن ثابت، ومسلمة بن مخلد، وفضالة بن عبيد وأمثالھم من أكابر الصحابة

ً إلى الطلب بدم عثمان وتركوا األمر فوضى، حتى ي كون شورى بين المسلمين لمن عدلوا عن بيعته أيضا

  .وظنوا بعلي ھوادة في السكوت عن نصر عثمان من قاتليه، ال في المماألة عليه، فحاش  من ذلك. يولونه

ثم اختلفوا بعد ذلك، فرأى علي أن بيعته . ولقد كان معاوية إذا صرح بمالمته إنما يوجھھا عليه في سكوته فقط 

وموطن الصحابة، وأرجأ  ρدار النبي : باجتماع من اجتمع عليھا بالمدينةقد انعقدت، ولزمت من تأخر عنھا، 

ورأى اآلخرون أن بيعته . األمر في المطالبة بدم عثمان إلى اجتماع الناس واتفاق الكلمة، فيتمكن حينئذ من ذلك

باتفاق أھل الحل  لم تنعقد الفتراق الصحابة أھل الحل والعقد باآلفاق، ولم يحضر إال قليل وال تكون البيعة إال

والعقد، وال تلزم بعقد من توالھا من غيرھم أو من القليل منھم، وأن المسلمين حينئذ فوضى، فيطالبون أوالً بدم 

وذھب إلى ھذا معاوية وعمرو بن العاص وأم المؤمنين عائشة والزبير وابنه عبد . عثمان ثم يجتمعون على إمام

والنعمان بن بشير ومعاوية بن خديج، ومن كان على رأيھم من هللا، وطلحة وابنه محمد، وسعد وسعيد، 

إال أن أھل العصر الثاني من بعدھم اتفقوا على انعقاد . الصحابة الذين تخففوا عن بيعة علي بالمدينة كما ذكرنا

بيعة علي ولزومھا للمسلمين أجمعين، وتصويب رأيه فيما ذھب إليه، وتعين الخطإ من جھة معاوية ومن كان 

ً طلحة والزبيرعل النتقاضھما على علي بعد البيعة له فيما نقل، مع دفع التأثيم عن كل من  ى رأيه، وخصوصا

وصار ذلك إجماعاً من أھل العصر الثاني على أحد قولي أھل العصر األول، . الفريقين، كالشأن في المجتھدين

  .كما ھو معروف

والذي نفسي بيده ال يموتن أحد من ھؤالء وقلبه : "فقالولقد سئل علي رضي هللا عنه عن قتلى الجمل وصفين،  

فال يقعن عندك ريب في عدالة أحد منھم وال قدح . يشير إلى الفريقين؛ نقله الطبري وغيره" نقي إال دخل الجنة

في شيء من ذلك، فھم من علمت ؛ وأقوالھم وأفعالھم إنما ھي عن المستندات، وعدالتھم مفروغ منھا عند أھل 

ً لم يلتفت إليه أحد من أھل الحق وال عرج عليهالسنة،  وإذا نظرت بعين . إال قوال للمعتزلة فيمن قاتل عليا

اإلنصاف عذرت الناس أجمعين في شأن االختالف في عثمان، واختالف الصحابة من بعد، وعلمت أنھا كانت 

ھم وديارھم، ونزلوا األمصار على فتنة ابتلى هللا بھا األمة، بينما المسلمون قد أذھب هللا عدوھم وملكھم أرض

وكان أكثر العرب الذين نزلوا ھذه األمصار جفاة لم يستكثروا من . حدودھم بالبصرة والكوفة والشام ومصر

، وال ھذبتھم سيرته وآدابه وال ارتاضوا بخلقه، مع ما كان فيھم في الجاھلية من الجفاء والعصبية ρصحبة النبي
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وإذا بھم عند استفحال الدولة قد أصبحوا في ملكة المھاجرين واألنصار من . يمانوالتفاخر والبعد عن سكينة اإل

قريش وكنانة وثقيف وھذيل وأھل الحجاز ويثرب السابقين األولين إلى اإليمان، فاستنكفوا من ذلك وغصوا به، 

وائل وعبد القيس بن لما يرون ألنفسھم من التقدم بأنسابھم وكثرتھم، ومصادمة فارس والروم مثل قبائل بكر بن 

فصاروا إلى الغض من قريش واألنفة عليھم، . ربيعة وقبائل كندة واألزد من اليمن وتميم، وقيس من مضر

والتمريض في طاعتھم، والتعلل في ذلك بالتظلم منھم واالستعداء عليھم، والطعن فيھم بالعجز عن السوية، 

فأعظموه وابلغوه . انتھت إلى المدينة، وھم من علمتوالعدل في القسم عن التسوية، وفشت المقالة بذلك، و

  .عثمان، فبعث إلى األمصار من يكشف له الخبر

ً وال رأوا عليھم طعناً،  بعث ابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأمثالھم فلم ينكروا على األمراء شيئا

ورمي الوليد بن عقبة . ناعات تنمووما زالت الش. فلم ينقطع الطعن من أھل األمصار. وأدوا ذلك كما علموه

ثم جاء إلى المدينة من أھل . وھو على الكوفة بشرب الخمر، وشھد عليه جماعة منھم وحده عثمان وعزله

فلم . األمصار يسألون عزل العمال، وشكوا إلى عائشة وعلي والزبير وطلحة، وعزل لھم عثمان بعض العمال

. اص وھو على الكوفة، فلما رجع اعترضوه بالطريق وردوه معزوالً تنقطع بذلك ألسنتھم؛ بل وفد سعيد بن الع

ثم انتقل الخالف بين عثمان ومن معه من الصحابة بالمدينة ونقموا عليه امتناعه عن العزل، فأبى إال أن يكون 

من  ثم تجمع قوم. ثم نقلوا النكير إلى غير ذلك من أفعاله وھو متمسك باالجتھاد، وھم أيضاً كذلك. على جرحة

وفيھم من . الغوغاء وجاءوا إلى المدينة يظھرون طلب النصفة من عثمان وھم يضمرون خالف ذلك من قتله

وقام معھم في ذلك علي وعائشة والزبير وطلحة وغيرھم، يحاولون تسكين األمور . البصرة والكوفة ومصر

قد لبسوا بكتاب مدلس يزعمون ثم رجعوا و. وعزل لھم عامل مصر فانصرفوا قليالً . ورجوع عثمان إلى رأيھم

مكنا من مروان فإنه كاتبك، : انھم لقوه في يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلھم، وحلف عثمان على ذلك؛ فقالوا

فحاصروه بداره ثم بيتوه على حين غفلة من الناس . فحلف مروان؛ فقال عثمان ليس في الحكم أكثر من ھذا

ھؤالء عذر فيما وقع وكلھم كانوا مھتمين باع مر الدين وال يضيعون شيئاً فلكل من .وقتلوه، وانفتح باب الفتنة

  .من تعلقاته

ونحن ال نظن بھم إال خيراً لما شھدت . وهللا مطلع على أحوالھم وعالم بھم. ثم نظروا بعد ھذا الواقع واجتھدوا 

 .به أحوالھم، ومقاالت الصادق فيھم

  :مقتل الحسين بن علي

البيت بالكوفة للحسين أن  ا ظھر فسق يزيد عند الكافة من أھل عصره، بعثت شيعة أھلوأما الحسين فإنه لم

فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه ال سيما من له القدرة على ذلك، . يأتيھم فيقوموا بأمره

غلط يرحمه هللا فيھا؛ألن  وأما الشوكة ف. فأما األھلية فكانت كما ظن وزيادة. وشوكته وظنھا من، نفسه بأھليته

عصبية مضر كانت في قريش عصبية قريش في عبد مناف، وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية، 

تعرف ذلك لھم قريش وسائر الناس، وال ينكرونه وإنما نسي ذلك أول اإلسالم لما شغل الناس من الذھول 

فأغفلوا أمور عوائدھم وذھبت عصبية الجاھلية . بالخوارق، وأمر الوحي وتردد المالئكة لنصرة المسلمين

ومنازعھا ونسيت، ولم يبق إال العصبية الطبيعية في الحماية والدفاع ينتفع بھا في إقامة الدين وجھاد المشركين، 

حتى إذا انقطع أمر النبؤة والخوارق المھولة تراجع الحكم بعض الشيء . والدين فيھا محكم والعادة معزولة
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دت العصبية كما كانت ولمن كانت، وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواھم بما كان لھم من للعوائد؛ فعا

وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه . فقد تبين لك غلط الحسين؛ إال أنه في أمر دنيوي ال يضره الغلط فيه.ذلك قبل

ر وابن عمر وابن الحنفية أخوه ولقد عذله ابن العباس وابن الزبي. ألنه منوط بظنه، وكان ظنه القدرة على ذلك

 .وغيره في مسيره إلى الكوفة، وعلموا غلطه في ذلك ولم يرجع عما ھو بسبيله لما أراده هللا

وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق ومن التابعين لھم، فرأوا أن  

ً ال يجوز لما  ينشأ عنه من الھرج والدماء فاقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الخروج على يزيد وإن كان فاسقا

وال يذھب بك الغلط أن تقول بتأثيم .الحسين، وال أنكروا عليه، وال أثموه، ألنه مجتھد وھو أسوًة المجتھدين

ھؤالء بمخالفة الحسين وقعودھم عن نصره؛فانھم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه، وكان 

سلوا جابر بن عبد هللا وأبا سعيد الخدري : ن يستشھد بھم وھو يقاتل بكربالء على فضله وحقه، ويقولالحسي

ولم ينكر عليھم قعودھم عن نصره وال تعرض لذلك، . وأنس بن مالك، وسھل بن سعيد، وزيد بن أرقم وأمثالھم

ك الغلط أن تقول بتصويب قتله لما وكذلك ال يذھب ب. لعلمه أنه عن اجتھاد منھم كما كان فعله عن اجتھاد منه

. كان عن اجتھاد وإن كان ھو على اجتھاد، ويكون ذلك كما يحد الشافعي والمالكي والحنفي على شرب النبيذ

اجتھاد ھؤالء وإن كان خالفه عن اجتھادھم؛ وإنما انفرد بقتاله  واعلم أن األمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن

واعلم . زيد وإن كان فاسقاً ولم يجز ھؤالء الخروج عليه فأفعاله عندھم صحيحةوال تقولن إن ي. يزيد وأصحابه

 ً وقتال البغاة عندھم من شرطه أن يكون مع اإلمام العادل، وھو . انه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعا

لفسقه؛ والحسين فيھا  مفقود في مسألتنا؛ فال يجوز قتال الحسين مع يزيد وال ليزيد، بل ھي من فعالته المؤكدة

وقد غلط القاضي .شھيد مثاب، وھو على حق واجتھاد، والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً واجتھاد

  :أبو بكر بن العربي المالكي في ھذا فقال في كتابه الذي سماه بالعواصم والقواصم ما معناه 

اشتراط اإلمام العادل؛ ومن أعدل من الحسين في أن الحسين قتل بشرع جده؛ وھو غلط حملته عليه الغفلة عن 

زمانه في إمامته وعدالته في قتال أھل اآلراء وأما ابن الزبير فإنه رأى في قيامه ما رآه الحسين وظن كما ظن، 

والقول بتعين الخطإ في . وغلطه في أمر الشوكة أعظم؛ ألن بني أسد ال يقاومون بني أمية في جاھلية وال إسالم

. فة كما كان في جھة معاوية مع علي ال سبيل إليه، الن اإلجماع ھنالك قضى لنا به ولم نجده ھاھناجھة مخال

وعبد الملك صاحب ابن الزبير اعظم الناس عدالة، وناھيك بعدالته احتجاج مالك . وأما يزيد فعين خطاه فسقه

از؛ مع أن الكثير من الصحابة بفعله وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بيعته عن ابن الزبير وھم معه بالحج

كانوا يرون أن بيعة ابن الزبير لم تنعقد، ألنه لم يحضرھا أھل العقد والحل كبيعة مروان؛ وابن الزبير على 

والقتل الذي نزل . خالف ذلك؛ والكل مجتھدون محمولون على الحق في الظاھر؛ وإن لم يتعين في جھة منھما

ھذا . واعد الفقه وقوانينه؛ مع أنه شھيد مثاب باعتبار قصده وتحريه الحقبه بعد تقرير ما قررناه يجيء على ق

ھو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين، فھم خيار األمة، وإذا جعلناھم عرضة للقدح 

ً <<: بالعدالة، والنبي يقول فمن الذي يختص ثم يفشو خير الناس قرني، ثم الذين يلونھم مرتين أو ثالثا

فإياك أن تعود نفسك أو لسانك . ، فجعل الخيرة، وھي العدالة مختصة بالقرن األول والذي يليه>>الكذب

التعرض ألحد منھم، وال تشوش قلبك بالريب في شيء مما وقع منھم؛ والتمس لھم مذاھب الحق وطرقه ما 

أو قتلوا إال في سبيل جھاد أو إظھار حق، استطعت فھم أولى الناس بذلك؛ وما اختلفوا إال عن بينة، وما قاتلوا 

واعتقد مع ذلك أن اختالفھم رحمة لمن بعدھم من األمة، ليقتدي كل واحٍد بمن يختاره منھم، ويجعله إمامه 
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فافھم ذلك؛ وتبين حكمة هللا في خلقه وأكوانه، واعلم انه على كل شيء قدير وإليه الملجأ . وھاديه ودليله

 .علموهللا تعالى أ. والمصير

  الفصل الحادي والثالثون

  في الخطط الدينية الخالفية

لما تبين أن حقيقة الخالفة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا، فصاحب الشرع متصرف في 

أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية التي ھو مأمور بتبليغھا وحمل الناس عليھا؛ وأما سياسة : األمرين

وقد قدمنا أن ھذا العمران ضروري للبشر وأن رعاية . بمقتضى رعايته لمصالحھم في العمران البشريالدنيا ف

  .مصالحه كذلك، لئال يفسد إن أھملت؛ وقدمنا أن الملك وسطوته كاف في حصول ھذه المصالح

رج تحت الخالفة فقد صار الملك يند نعم إنما تكون اكمل إذا كانت باألحكام الشرعية ألنه أعلم بھذه المصالح 

وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف . وقد ينفرد إذا كان في غير الملة. إذا كان إسالمياً ويكون من توابعھا

ً وتتوزع على رجال الدولة وظائف، فيقوم كل واحد بوظيفته حسبما يعينه الملك الذي تكون  تابعة تتعين خططا

وأما المنصب الخالفي وإن كان الملك يندرج تحته بھذا . مه بسلطانهيده عالية عليھم، فيتم بذلك أمره، ويحسن قيا

فلنذكر اآلن . االعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديني يختص بخطط ومراتب ال تعرف إال للخلفاء اإلسالميين

 .الخطط الدينية المختصة بالخالفة، ونرجع إلى الخطط الملوكية السلطانية

من الصالة والفتيا والقضاء والجھاد والحسبة كلھا مندرجة تحت اإلمامة  فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية

الكبرى التي ھي الخالفة، فكأنھا اإلمام الكبير واألصل الجامع، وھذه كلھا متفرعة عنھا وداخلة فيھا لعموم نظر 

 .لعمومالخالفة وتصرفھا في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام المشرع فيھا على ا

ولقد . فھي ارفع ھذه الخطط كلھا وارفع من الملك بخصوصه المندرج معھا تحت الخالفة) إمامة الصالة(فأما 

يشھد لذلك استدالل الصحابة في شأن أبي بكر رضي هللا عنه باستخالفه في الصالة على استخالفه في السياسة 

. ا؛ فلوال أن الصالة أرفع من السياسة لما صح القياسلديننا، أفال نرضاه لدنيان ρارتضاه رسول هللا : في قولھم

مساجد عظيمة كثيرة الغاشية معدة للصلوات المشھودة، : وإذا ثبت ذلك فاعلم أن المساجد في المدينة صنفان

فأما المساجد العظيمة فأمرھا راجع إلى الخليفة . وأخرى دونھا مختصة بقوم أو محفة وليست للصلوات العامة

إليه من سلطان أو وزير أو قاض، فينضب لھا اإلمام في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين أو من يفوض 

واالستحسان ولئال يفتات الرعايا عليه في شيء  وتعين ذلك إنما ھو من طريق األولى. والخسوفين واالستسقاء

ة، فيكون نصب اإلمام وقد يقول بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب إقامة الجمع. من النظر في المصالح العامة

 ً وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرھا راجع إلى الجيران وال تحتاج إلى نظر خليفة وال . لھا عنده واجبا

وأحكام ھذه الوالية وشروطھا والمولى فيھا معروفة في كتب الفقه ومبسوطة في كتب األحكام . سلطان

وانظر . ولقد كان الخلفاء األولون ال يقلدونھا لغيرھم من الناس. السلطانية للماوردي وغيره، فال نطول بذكرھا

من طعن من الخلفاء في المسجد عند اآلذان بالصالة وترصدھم لذلك في أوقاتھا، يشھد لك ذلك بمباشرتھم لھا 

 .تھاوكذا كان رجال الدولة األموية من بعدھم استئثاراً بھا واستعظاماً لرتب. وانھم لم يكونوا يستخلفون فيھا
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صاحب الطعام فإنه يفسد : قد جعلت لك حجابة بأبي إال عن ثالثة: يحكى عن عبد الملك أنه قال لحاجبه

فلما جاءت طبيعة الملك . بالتأخير؛ واآلذن بالصالة فإنه داع إلى هللا؛ والبريد فإن في تأخيره فساد القاصية

م، استنابوا في الصالة، فكانوا يستأثرون بھا وعوارضه من الغلظة والترفع عن مساواة الناس في دينھم ودنياھ

فعل ذلك كثير من خلفاء بني العباس . في األحيان، وفي الصلوات العامة كالعيدين والجمعة إشادة وتنويھا

 .والعبيديين، صدر دولتھم

، ومنع من فللخليفة، تصفح أھل العلم والتدريس، ورد الفتيا إلى من ھو أھل لھا وإعانته على ذلك" الفتيا"وأما 

ليس أھال لھا وزجره؛ ألنھا من مصالح المسلمين في أديانھم، فتجب عليه مراعاتھا لئال يتعرض لذلك من ليس 

فإن كانت من المساجد . وللمدرس االنتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد. له بأھل فيضل الناس

ئمتھا كما مر، فال بد من استئذانه في ذلك، وإن كان من العظام، التي للسلطان الوالية عليھا أو النظر في أ

على انه ينبغي أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من . مساجد العامة، فال يتوقف ذلك على إذن

أجرأكم على : "وفي األثر. التصدي لما ليس له بأھل فيضل به المستھدي ويضل به المسترشد نفسه يمنعه عن

 .ما توجبه المصلحة من إجازة أو رد فللسطان فيھم لذلك من النظر". على جراثيم جھنم  الفتيا أجرأكم

وأما القضاء فھو من الوظائف الداخلة تحت الخالفة ألنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما 

ن وظائف الخالفة للتداعي وقطعا للتنازع؛ إال انه باألحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة؛ فكان لذلك م

ً في عمومھا . وكان الخلفاء في صدر اإلسالم يباشرونه بأنفسھم وال يجعلون القضاء إلى من سواھم. ومندرجا

وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر رضي هللا عنه فولى أبا الدرداء منه بالمدينة، وولى شريحاً بالبصرة 

لك الكتاب المشھور الذي تدور عليه أحكام القضاة وھي وكتب له في ذ. وولى أبا موسى األشعري بالكوفة

فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافھم إذا أدي إليك فإنه ال ينفع تكلم بحق "  :أما بعد: يقول.مستوفاة فيه

ال نفاذ له، وآس بين الناس في وجھك ومجلسك وعدلك حتى ال يطمع شريف في حيفك، وال ييأس ضعيف من 

والصلح جائز بين المسلمين إال صلحاً أحل حراماً أو حرم . نة على من ادعى واليمين على من أنكرالبي. عدلك

وال يمنعك قضاء قضيته أمس، فراجعت اليوم فيه عملك، وھديت فيه لرشدك؛ أن ترجع إلى الحق، فإن . حالالً 

ج في صدرك مما ليس في كتاب الفھم الفھم فيما تلجل. الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل

ً أو بينة أمدا ينتھي . ثم اعرف األمثال واألشباه؛ وقس األمور بنظائرھا. وال سنةٍ  ً غائبا واجعل لمن ادعى حقا

المسلمون . إليه، فإن احضر بينته أخذت له بحقه، وإال استحللت القضية عليه، فإن ذلك انفى للشك واجلى للعمى

ً عليهعدول بعضھم على بعض إال مجل ً في نسب أو والء؛ فإن هللا  وداً في حد، أو مجربا شھادة زور، أو ظنينا

وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم؛ فإن استقرار الحق في . سبحانه عفا عن األيمان، ودرأ بالبينات

  ".مواطن الحق يعظم هللا به األجر وبحسن به الذكر والسالم 

  .انتھى كتاب عمر 

دون القضاء لغيرھم وإن كان مما يتعلق بھم، لقيامھم بالسياسة العامة وكثرة أشغالھا، من الجھاد وإنما كانوا يقل

فاستحقوا القضاء في . والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة، ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرھم لعظم العناية

ً على أنفسھم انوا مع ذلك إنما يقلدونه أھل عصبيتھم وك. الواقعات بين الناس، واستخلفوا فيه من يقوم به تخفيفا

وأما أحكام ھذا المنصب وشروطه فمعروفة في كتب الفقه، .بالنسب أو الوالء وال يقلدونه لمن بعد عنھم في ذلك
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ً كتب األحكام السلطانية إال أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط؛ ثم . وخصوصا

واستقر منصب . خرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرىدفع لھم بعد ذلك أمور أ

القضاء آخر األمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في 

ھم وتزويج أموال المحجور عليھم من المجانين واليتامى والمفلسين وأھل السفه، وفي وصايا المسلمين وأوقاف

األيامى عند فقد األولياء على رأي من رآه، والنظر في مصالح الطرقات واألبنية وتصفح الشھود واألمناء 

والنواب، واستيفاء العلم والخبرة فيھم، بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بھم وصارت ھذه كلھا من تعلقات 

للقاضي النظر في المظالم، وھي وظيفة ممتزجة، من وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون .وظيفته وتوابع واليته

وتحتاج إلى علو يد وعظيم رھبة تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المعتدي . سطوة السلطنة ونصفة القضاء

 ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد األمارات. وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرھم عن إمضائه

إلى استجالء الحق، وحمل الخصمين على الصلح، واستحالف الشھود؛ وذلك أوسع من والقرائن، وتأخير الحكم 

 .نظر القاضي

وكان الخلفاء األولون يباشرونھا بأنفسھم إلى أيام المھتدي من بني العباس،وربما كانوا يجعلونھا لقضاتھم كما 

يحيى بن أكثر، والمعتصم ألحمد فعل عمر رضي هللا عنه مع قاضيه أبي إدريس الخوالني، وكما فعله المأمون ل

وكان يحيى بن أكثر يخرج أيام . وربما كانوا يجعلون للقاضي قيادة الجھاد في عساكر الطوائف. بن أبي داود

. المأمون بالصائفة إلى أرض الروم، وكذا منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية باألندلس

وكان .للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفوض أو سلطان متغلبفكانت تولية ھذه الوظائف إنما تكون 

ً النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية واألموية باألندلس، والعبيديين بمصر والمغرب،  أيضا

راجعاً إلى صاحب الشرطة؛ وھي وظيفة أخرى دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول، توسع النظر 

يھا عن أحكام القضاء قليالً، فيجعل للتھمة في الحكم مجاالً ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم، ويقيم ف

 .الحدود الثابتة في محالھا، ويحكم في القود والقصاص، ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة

ً إلى ثم تنوسي شأن ھاتين الوظيفتين في الدول التي تنوسي ف يھا أمر الخالفة؛ فصار أمر المظالم راجعا

منھا وظيفة التھمة على : وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين. السلطان، كان له تفويض من الخليفة أو لم يكن

الجرائم، وإقامة حدودھا، ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين؛ ونصب لذلك في ھذه الدول حاكم يحكم فيھا 

وبقي قسم . عة األحكام الشرعية، ويسمى تارًة باسم الوالي، وتارًة باسم الشرطةبموجب السياسة دون مراج

ذلك للقاضي مع ما تقدم وصار ذلك من توابع وظيفته  التعازير وإقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعاً، فجمع

الن األمر لما كان . وخرجت ھذه الوظيفة عن أھل عصبية الدولة. واستقر األمر لھذا العھد على ذلك. وواليته

خالفة دينية، وھذه الخطة من مراسم الذين فكانوا ال يولون فيھا إال من أھل عصبيتھم من العرب مواليھم 

ولما انقرض شأن الخالفة وطورھا . بالحلف أو بالرق أو باالصطناع ممن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه

ً صارت ھذه  ً أو سلطانا الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء، ألنھا ليست من ألقاب وصار األمر كله ملكا

الملك وال مراسمه، ثم خرج األمر جملة من العرب وصار الملك لسواھم من أمم الترك والبربر، فازدادت ھذه 

 ρوذلك أن العرب كانوا يرونه أن الشريعة دينھم، وان النبي . الخطط الخالفية بعداً عنھم بمنحاھا وعصبيتھا

ً من التعظيم لما منھم ، وأحكامه وشرائعه نحلتھم بين األمم وطريقھم، وغيرھم ال يرون ذلك، إنما يولونھا جانبا

  .فصاروا يقلدونھا من غير عصابتھم ممن كان تأھل لھا في دول الخلفاء السالفة. دانوا بالملة فقط
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ا عھد البداوة وخشونتھا، والتبسوا وكان أولئك المتأھلون لما أخذھم ترث الدول منذ مئين من السنين قد نسو 

بالحضارة في عوائد ترفھم ودعتھم، وقلة الممانعة عن أنفسھم، وصارت ھذه الخطط في الدول الملوكية من بعد 

أھلھا عن مراتب العز لفقد األھلية  الخلفاء مختصة بھذا الصنف من المستضعفين في أھل األمصار، ونزل

فلحقھم من االحتقار ما لحق الحضر المنغمسين في الترف والدعة، البعداء  بأنسابھم وما ھم عليه من الحضارة،

عن عصبية الملك الذين ھم عيال على الحامية، وصار اعتبارھم في الدولة من أجل قيامھا بالملة وأخذھا بأحكام 

ً . الشريعة، لما أنھم الحاملون لألحكام المقتدون بھا لذواتھم، وإنما ھو لما  ولم يكن إيثارھم في الدولة حينئذ إكراما

يتلمح من التجمل بمكانھم في مجالس الملك لتعظيم الرتب الشرعية، ولم يكن لھم فيھا من الحل والعقد شيء، 

فمن ال قدرة له  وإن حضروه فحضور رسمي ال حقيقة وراءه، إذ حقيقة الحل والعقد إنما ھي ألھل القدرة عليه

. الموفق وهللا. إال أخذ األحكام الشرعية عنھم، وتلقي الفتاوى منھم فنعماللھم . عليه فال حًل له وال عقد لديه

وربما يظن بعض الناس أن الحق فيما وراء ذلك، وان فعل الملوك فيما فعلوه من إخراج الفقھاء والقضاة من 

لسلطان وحكم الملك وا. فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه. >>العلماء ورثة األنبياء<<: الشورى مرجوح، وقد قال 

فطبيعة العمران في ھؤالء ال تقضي لھم . إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران وإال كان بعيداً عن السياسة

ً من ذلك، ألن الشورى والحل والعقد ال تكون إال لصاحب عصبية يقتدر بھا على حًل أو عقٍد أو فعٍل أو  شيئا

ئاً وال من حمايتھا، وإنما ھو عيال على غيره فأي مدخل ترك، وأما من ال عصبية له وال يملك من أمر نفسه شي

له في الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيھا اللھم إال شوراه فيما يعلمه من األحكام الشرعية فموجودة في 

. اوأما شوراه في السياسة فھو بعيد عنھا لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحوالھا وأحكامھ. االستفتاء خاصة

وإنما إكرامھم من تبرعات الملوك واألمراء الشاھدة لھم بجميل االعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي 

، فاعلم أن الفقھاء في األغلب لھذا العھد وما احتف به >>العلماء ورثة األنبياء<<: ρوأما قوله. جھة انتسب

دات وكيفية القضاء في المعامالت، ينصونھا على من إنما حملوا الشريعة أقواالً في كيفية األعمال في العبا

والسلف رضوان هللا . يحتاج إلى العمل بھا؛ ھذه غاية أكابرھم وال يتصفون إال باألقل منھا، وفي بعض األحوال

ً بمذاھبھا ً بھا وتحققا ً وتحققاً . عليھم وأھل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريعة اتصافا فمن حملھا اتصافا

ومن اجتمع له األمران فھو العالم وھو الوارث على .ن نقل فھو من الوارثين، مثل أھل رسالة القشيريدو

وإذا انفرد واحد من . الحقيقة، مثل فقھاء التابعين والسلف واألئمة األربعة ومن اقتفى طريقھم، وجاء على أثرھم

بعابد؛ ألن العابد ورث بصفة والفقيه الذي ليس األئمة بأحد األمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس 

إال {شيئاً، إنما ھو صاحب أقوال ينصھا علينا في كيفيات العمل؛ وھؤالء أكثر فقھاء عصرنا،  بعابد لم يرث

 .وقليل ما ھم ] …اآلية…سورة.[}الذين آمنوا وعملوا الصالحات

  :العدالة

إذن القاضي بالشھادة بين  قيقة ھذه الوظيفة القيام عنوح. وھي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه

ً في السجالت تحفظ به حقوق الناس  الناس فيما لھم وعليھم،تحمالً عند اإلشھاد وأداًء عند التنازع، وكتبا

وشرط ھذه الوظيفة االتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح، ثم . وأمالكھم وديونھم وسائر معامالتھم

تب السجالت والعقود من جھة عبارتھا وانتظام فصولھا، ومن جھة إحكام شروطھا الشرعية وعقودھا؛ القيام بك

وألجل ھذه الشروط وما يحتاج إليه من المران على ذلك والممارسة . فيحتاج حينئٍذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه

الة، وليس كذلك، وإنما العدالة له اختص ذلك ببعض العدول، وصار الصنف القائمون به كأنھم مختصون بالعد
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ويجب على القاضي تصفح أحوالھم والكشف عن سيرھم رعاية لشرط العدالة .من شروط اختصاصھم بالوظيفة

. فيھم، وأن ال يھمل ذلك لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناس، فالعھدة عليه في ذلك كله، وھو ضامن دركه

في تعيين من تخفى عدالته على القضاة بسبب اتساع األمصار  وإذا تعين ھؤالء لھذه الوظيفة عفت الفائدة

واشتباه األحوال، واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة، فيعولون غالباً في الوثوق بھا 

ولھم في سائر األمصار دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليھا فيتعاھدھم أصحاب . على ھذا الصنف

ً بين ھذه الوظيفة التي تبين مدلولھا وبين .لإلشھاد وتقييده بالكتاب المعامالت وصار مدلول ھذه اللفظة مشتركا

 .وهللا تعالى اعلم. وقد يتواردان ويفترقان. العدالة الشرعية التي ھي أخت الجرح

  :الحسبة والسكة

ھو فرض على القائم بأمور الذي  أما الحسبة فھي وظيفة دينية من باب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

المسلمين؛ يعين لذلك من يراه أھالً له، فيتعين فرضه عليه، ويتخذ األعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، 

مثل المنع من المضايقة في : ويعزز ويؤدب على قدرھا، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة

ر في الحمل، والحكم على أھل المباني المتداعية للسقوط الطرقات، ومنع الحمالين وأھل السفن من اإلكثا

بھدمھا، وإزالة ما يتوقع من ضررھا على السابلة؛ والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرھا في 

وال يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكم فيما . اإلبالغ في ضربھم للصبيان المتعلمين

وليس له إمضاء الحكم في الدعاوى مطلقاً؛ بل فيما يتعلق بالغش والتدليس . ذلك، ويرفع إليه يصل إلى علمه من

في المعايش وغيرھا، وفي المكاييل والموازين، وله أيضاً حمل المماطلين على اإلنصاف، وأمثال ذلك مما ليس 

لة أغراضھا، فتدفع إلى صاحب وكأنھا أحكام ينزه القاضي عنھا لعمومھا وسھو.فيه سماع بينة، وال إنفاذ حكم

وقد كانت في كثير من الدول . فوضعھا على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. ھذه الوظيفة ليقوم بھا

اإلسالمية مثل العبيديين بمصر والمغرب واألمويين باألندلس داخلة في عموم والية القاضي يولي فيھا 

الفة وصار نظره عاما   في أمور السياسة اندرجت في وظائف ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخ. باختياره

 .الملك وأفردت بالوالية

وأما السكة فھي النظر في النقود المتعامل بھا بين الناس، وحفظھا مما يداخلھا من الغش أو النقص إن كان 

السلطان على تلك يتعامل بھا عدداً أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من جميع االعتبارات، ثم في وضع عالمة 

النقود باالستجادة والخلوص برسم تلك العالمة فيھا من خاتم حديد اتخذ لذلك، ونقش فيه نقوش خاصة به، 

فيوضع على الدينار بعد أن يقدر ويضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوش، وتكون عالمة على 

ارف أھل القطر ومذاھب الدولة الحاكمة، فإن جودته بحسب الغاية التي وقف عندھا السبك والتخليص في متع

في النقود ال يقف عند غاية، وإنما ترجع غايته إلى االجتھاد؛ فإذا وقف أھل أفق أو قطر على  السبك والتخليص

ً وعياراً يعتبرون به نقودھم وينتقدونھا بمماثلته، فإن نقص عن  غاية من التخليص وقفوا عندھا وسموھا إماما

 ً وقد . وھي دينية بھذا االعتبار، فتندرج تحت الخالفة. والنظر في ذلك كله لصاحب ھذه الوظيفة.ذلك كان زيفا

 .كانت تندرج في عموم والية القاضي، ثم أفردت لھذا العھد كما وقع في الحسبة

: ھذا آخر الكالم في الوظائف الخالفية، وبقيت منھا وظائف ذھبت بذھاب ما ينظر فيه وأخرى صارت سلطانية

ظيفة اإلمارة والوزارة والحرب والخراج صارت سلطانية، نتكلم عليھا في أماكنھا بعد وظيفة الجھاد؛ فو
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ً في السلطانيات وكذا .ووظيفة الجھاد بطلت ببطالنه إال في قليل من الدول يمارسونه ويدرجون أحكامه غالبا

وبالجملة . طلت لدثور الخالفة ورسومھانقابة األنساب التي يتوصل بھا إلى الخالفة أو الحق في بيت المال قد ب

وهللا مصرف األمور . قد اندرجت رسوم الخالفة ووظائفھا في رسوم الملك والسياسة في سائر الدول لھذا العھد

 .كيف يشاء

  الفصل الثاني والثالثون

  وھو محدث منذ عھد الخلفاء في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخالفة

أبو بكر رضي هللا عنه، كان الصحابة رضي هللا عنھم وسائر المسلمين يسمون خليفة رسول وذلك أنه لما بويع 

. ρفلما بويع لعمر بعھده إليه كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول هللا . ، ولم يزل األمر على ذلك إلى أن ھلكρهللا 

ً إلى أن ينتھي إلى الھجنة، ويذھب وكأنھم استثقلوا ھذا اللقب بكثرته وطول إضافته وانه يتزايد فيما بعد دائم ا

فكانوا يعدلون عن ھذا اللقب إلى ما سواه مما يناسبه ويدعى . منه التمييز بتعدد اإلضافات وكثرتھا، فال يعرف

أمير  ρوقد كان الجاھلية يدعون النبي. وكانوا يسمون قواد البعوث باسم األمير وھو فعيل من اإلمارة به مثله

ً يدعون سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين إلمارته على جيش مكة وأمير الحجاز؛ و كان الصحابة أيضا

واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي هللا عنه يا أمير المؤمنين، .القادسية، وھم معظم المسلمين يومئذ

  .فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به

بريد جاء : العاص والمغيرة بن شعبة؛ وقيل عمرو بن: إن أول من دعاه بذلك عبد هللا بن جحش؛ وقيل: يقال 

بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وھو يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين، وسمعھا أصحابه 

ً له في الناس . فاستحسنوه، وقالوا أصبت وهللا اسمه، إنه وهللا أمير المؤمنين حقاً، فدعوه بذلك، وذھب لقبا

ثم إن الشيعة خصوا عليا باسم . ة ال يشاركھم فيھا أحد سواھم سائر دولة بني أميةوتوارثه الخلفاء من بعده سم

اإلمام نعتاً له باإلمامة التي ھي أخت الخالفة، وتعريضاً بمذھبھم في أنه أحق بإمامة الصالة من أبي بكر لما ھو 

انوا كلھم يسمون باإلمام ما مذھبھم وبدعتھم، فخصوه بھذا اللقب ولمن يسوقون إليه منصب الخالفة من بعده؛ فك

داموا يدعون لھم في الخفاء، حتى إذا يستولون على الدولة يحولون اللقب فيمن بعده إلى أمير المؤمنين، كما 

فعله شيعة بني العباس، فإنھم ما زالوا يدعون أئمتھم باإلمام إلى إبراھيم الذي جھروا بالدعاء له، وعقدوا 

  .ھلك دعي أخوه السفاح بأمير المؤمنينالرايات للحرب على أمره، فلما 

وكذا الرافضة بأفريقيا فإنھم ما زالوا يدعون أئمتھم من ولد إسماعيل باإلمام، حتى انتھى األمر إلى عبيد هللا  

فلما استوثق لھم األمر دعوا من بعدھما بأمير . المھدي وكانوا أيضاً يدعونه باإلمام، والبنه أبي القاسم من بعده

وكذا األدارسة بالمغرب كانوا يلقبون إدريس باإلمام، وابنه إدريس االصغر كذلك، وھكذا  .المؤمنين

المواطن : الحجاز والشام والعراق وتوارث الخلفاء ھذا اللقب بأمير المؤمنين، وجعلوه سمة لمن يملك.شأنھم

لدولة وبذخھا لقب آخر وازداد كذلك في عنفوان ا. التي ھي ديار العرب، ومراكز الدولة وأھل الملة والفتح

للخلفاء يتميز بعضھم عن بعض لما في أمير المؤمنين من االشتراك بينھم، فاستحدث ذلك بنو العباس، حجاباً، 

ً لھا عن االبتذال، فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمھدي  ألسمائھم األعالم، عن امتھانھا في ألسنة السوقة وصونا

اقتفى أثرھم في ذلك العبيديون بأفريقية ومصر، وتجافى بنو أمية عن ذلك و. والھادي والرشيد إلى آخر الدولة

في المشرق قبلھم من الغضاضة والسذاجة، أن العروبية ومنازعھا لم تفارقھم حينئٍذ ولم يتحول عنھم شعار 
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 وأما باألندلس فتلقبوا كسلفھم مع ما علموه من أنفسھم من القصور عن ذلك. البداوة إلى شعار الحضارة

بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والملة، والبعد عن دار الخالفة التي ھي مركز العصبية، وانھم إنما 

وھو (اآلخر منھم ) الداخل(حتى إذا جاء عبد الرحمن . منعوا بإمارة القاصية أنفسھم من مھالك بني العباس

ألول المائة الرابعة، واشتھر ما نال ) الناصر بن محمد ابن األمير عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن األوسط

الخالفة بالمشرق من الحجر واستبداد الموالي وعيثھم في الخلفاء بالعزل واالستبدال والقتل والسمل، ذھب عبد 

الرحمن ھذا إلى مثل مذاھب الخلفاء بالمشرق وأفريقية، وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين هللا، 

واستمر الحال على ذلك إلى ان انقرضت .ذھبا لقن عنه، ولم يكن آلبائه وسلف قومهوأخذت من بعده عادة وم

عصبية العرب أجمع وذھب رسم الخالفة وتغلب الموالى من العجم على بني العباس، والصنائع على العبيديين 

بني أمية،  بالقاھرة، وصنھاجة على أمراء أفريقية، وزناتة على المغرب، وملوك الطوائف باألندلس على أمر

واقتسموه، وافترق أمر اإلسالم، فاختلفت مذاھب الملوك بالمغرب والمشرق في االختصاص باأللقاب بعد أن 

 .تسموا جميعاً باسم السلطان

فأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يخصونھم بألقاب تشريفية حتى يستشعر منھا انقيادھم وطاعتھم 

وركن الدولة ومعز الدولة ونصير الدولة ونظام الملك وبھاء  وعضد الدولة وحسن واليتھم، مثل شرف الدولة

فلما استبدوا على الخالفة . الدولة وذخيرة الملك وأمثال ھذه ، وكان العبيديون أيضاً يخصون بھا أمراء صنھاجة

ً معھا، وعدوالً عن سمتھا المختصة بھا، شأن المتغلبين  قنعوا بھذه األلقاب وتجافوا عن ألقاب الخالفة أدبا

ونزع المتأخرون أعاجم المشرق، حين قوي استبدادھم على الملك، وعال كعبھم في .المستبدين كما قلناه قبل

الدولة والسلطان، وتالشت عصبية الخالفة واضمحلت بالجملة، إلى انتحال األلقاب الخاصة بالملك، مثل الناصر 

النتحال مشعرة بالخروج عن ربقة الوالء واالصطناع بما والمنصور زيادة على ألقاب يختصون بھا قبل ھذا ا

وأما ملوك الطوائف باألندلس فاقتسموا .صالح الدين، أسد الدين، نور الدين: أضافوھا إلى الدين فقط، فيقولون

ألقاب الخالفة وتوزعوھا لقوة استبدادھم عليھا بما كانوا من قبيلھا وعصبيتھا، فتلقبوا بالناصر والمنصور 

 :تمد والمظفر وأمثالھا، كما قال ابن أبي شرف ينعى عليھموالمع

 أسماء معتمد فيھا ومعتــضـــــــــد       مما يزھدني في أرض أندلس

 كالھر يحكي انتفاخاً صورة األسد     ألقاب مملكة في غير موضعھا

مثل نصير الدولة، ومعز : يهوأما صنھاجة فاقتصروا على األلقاب التي كان الخلفاء العبيديون يلقبون بھا للتنو

ثم بعدت الشقة بينھم وبين الخالفة ونسوا . واتصل لھم ذلك لما أدالوا من دعوة العبيديين بدعوة العباسيين. الدولة

وكذا شأن ملوك مغراوة بالمغرب لم ينتحلوا شيئاً من . عھدھا، فنسوا ھذه األلقاب واقتصروا على اسم السلطان

ولما محي رسم الخالفة وتعطل دستھا، وقام . لطان جرياً على مذاھب البداوة والغضاضةھذه األلقاب إال اسم الس

بالمغرب من قبائل البربر يوسف بن تاشفين ملك لمتونة فملك العدوتين، وكان من أھل الخير واالقتداء، نزعت 

أوفد عليه ببيعته عبد هللا فخاطب المستظھر العباسي و به ھمته إلى الدخول في طاعة الخليفة تكميالً لمراسم دينه

بن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة إشبيلية يطلبان توليته إياه على المغرب وتقليده ذلك، فانقلبوا إليه 

بعھد الخالفة له على المغرب واستشعار زيھم في لبوسه ورتبته، وخاطبه فيه بأمير المؤمنين تشريفا له 

 ً . إنه كان دعي له بأمير المؤمنين من قبل، أدباً مع رتبة الخالفة، لما كان عليه :ويقال. واختصاصاً فاتخذھا لقبا
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ً إلى الحق آخذاً بمذاھب .ھو وقومه المرابطون من انتحال الدين واتباع السنة وجاء المھدي على أثرھم داعيا

ً على أھل المغرب عدولھم عنھا إلى تقليد السلف في ترك التأويل لظواھر  الشريعة، وما يؤول األشعرية ناعيا

ً بذلك النكير. إليه ذلك من التجسيم، كما ھو معروف من مذھب األشعرية . وسمى أتباعه الموحدين تعريضا

وكان يرى رأي أھل البيت في اإلمام المعصوم وانه ال بد منه في كل زمان يحفظ بوجوده نظام ھذا العالم؛ 

لقاب خلفائھم، وأردف بالمعصوم إشارة إلى مذھبه في عصمة فسمي باإلمام لما قلناه أوالً من مذھب الشيعة في أ

وتنزه عند أتباعه عن أمير المؤمنين أخذاً بمذاھب المتقدمين من الشيعة، ولما فيھا من مشاركة األغمار . اإلمام

  . والولدان من أعقاب أھل الخالفة يومئذ بالمشرق

رى عليه من بعده خلفاء بني عبد المؤمن وآل أبي ثم انتحل عبد المؤمن ولي عھده اللقب بأمير المؤمنين، وج

حفص من بعدھم، استئثاراً به عفن سواھم، لما دعا إليه شيخھم المھدي من ذلك، وأنه صاحب األمم وأولياؤه 

ولما انتقض األمر بالمغرب .فكان ذلك دأبھم. من بعده كذلك دون كل أحد، النتفاء عصبية قريش وتالشيھا

لھم مذاھب البداوة والسذاجة واتباع لمتونة في انتحال اللقب بأمير المؤمنين أدباً مع رتبة وانتزعه زناتة ذھب أو

ثم نزع المتأخرون منھم إلى . عبد المؤمن أوالً ولبني أبي حفص من بعدھم الخالفة التي كانوا على طاعتھا لبني

ً في منازع الملك وت ً لمذاھبه وسماتهاللقب بأمير المؤمنين وانتحلوه لھذا العھد استبالغا وهللا غالب على . تميما

 .أمره

  الفصل الثالث والثالثون

  واسم الكوھن عند اليھود في شرع اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية

إعلم أن الملة ال بد لھا من قائم عند غيبة النبي يحملھم على أحكامھا وشرائعھا، ويكون كالخليفة فيھم للنبي فيما 

والنوع اإلنساني أيضاً، بما تقدم من ضرورة السياسة فيھم لالجتماع البشري، ال بد لھم من . اليفجاء به من التك

 .شخص يحملھم على مصالحھم ويزعھم عن مفاسدھم بالقھر، وھو المسمى بالملك

ً أو كرھ ً لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين اإلسالم طوعا اً والملة اإلسالمية لما كان الجھاد فيھا مشروعا

 ً وأما ما سوى الملة اإلسالمية فلم تكن .اتخذت فيھا الخالفة والمأل لتوجه الشوكة من القائمين بھا إليھما معا

ً إال في المدافعة فقط؛ فصار القائم بأمر الدين فيھا ال يعنيه شيء من  دعوتھم عامًة وال الجھاد عندھم مشروعا

ض وألمر غير ديني، وھو ما اقتضته لھم العصبية لما فيھا سياسة الملك؛ وإنما وقع الملك لمن وقع منھم بالعر

من الطلب للملك بالطبع لما قدمناه، ألنھم غير مكلفين بالتغلب على األمم كما في الملة اإلسالمية، وإنما ھم 

  .مطلوبون بإقامة دينھم في خاصتھم

ئة سنٍة ال يعتنون بشىء من أمر ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات هللا عليھما نحو أربعما 

وكان القائم به بينھم يسمى الكوھن كأنه خليفة موسى صلوات هللا عليه يقيم . الملك، إنما ھمھم إقامة دينھم فقط

ثم . الصالة والقربان، ويشترطون فيه أن يكون من ذرية ھارون صلوات هللا عليه، ألن موسى لم يعقب لھم أمر

والكوھن أعظم منھم . لتي ھي للبشر بالطبع سبعين شيخاً كانوا يتولون أحكامھم العامةاختاروا إلقامة السياسة ا

واتصل ذلك فيھم إلى أن استحكمت طبيعة العصبية وتمحضت الشوكة . رتبة في الدين، وأبعد عن شغب األحكام

ن لھم على لسان موسى كما بي - بيت المقدس وما جاورھا - للملك؛ فغلبوا الكنعانيين على األرض التي أورثھم هللا

صلوات هللا عليه، فحاربتھم أمم الفلسطين والكنعانيين واألرمن وأردن وعمان ومأرب، ورئاستھم في ذلك 
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وضجر بنو إسرائيل . راجعة إلى شيوخھم، وأقاموا على ذلك نحوا من أربعمائة سنٍة، ولم تكن لھم صولة الملك

بيائھم أن يأذن هللا لھم في تمليك رجل عليھم فولي عليھم من مطالبة األمم، فطلبوا على لسان شمويل من أن

واستفحل . ثم ملك بعده داود ثم سليمان صلوات هللا عليھما. طالوت، وغلب األمم وقتل جالوت ملك الفلسطين

ثم افترق األسباط من بعد سليمان صلوات . ملكه وامتد إلى الحجاز، ثم أطراف اليمن، ثم إلى أطراف بالد الروم

عليه بمقتضى العصبية في الدول كما قدمناه، إلى دولتين كانت إحداھما بالجزيرة والموصل لألسباط  هللا

 .العشرة، واألخرى بالقدس والشام لبني يھوذا وبنيامين

ً بني يھوذا وبيت  ثم غلبھم بختنصر ملك بابل على ما كان بأيديھم من الملك، أوالً األسباط العشرة، ثم ثانيا

صال ملكھم نحو ألف سنة، وخرب مسجدھم وأحرق توراتھم وأمات دينھم، ونقلھم إلى أصبھان المقدس بعد ات

وبالد العراق، إلى أن ردھم بعض ملوك الكيانية من الفرس إلى بيت المقدس من بعد سبعين سنًة من خروجھم، 

اإلسكندر وبنو يونان على ثم غلب . فبنوا المسجد وأقاموا أمر دينھم على الرسم األول للكھنة فقط والملك للفرس

ثم فشل أمر اليونانيين، فاعتز اليھود عليھم بالعصبية الطبيعية ودفعوھم عن . الفرس وصار اليھود في ملكتھم

االستيالء عليھم، وقام بملكھم الكھنة الذين كانوا فيھم من بني حشمناي، وقاتلوا اليونان حتى انقرض أمرھم، 

ثم رجعوا إلى بيت المقدس وفيھا بنو ھيرودس أصھار بني حشمناي، . وغلبھم الروم فصاروا تحت أمرھم

وبقيت دولتھم، فحاصروھم مدة، ثم افتتحوھا عنوة، وأفحشوا في القتل والھدم والتحريق، وخربوا بيت المقدس 

ھم فلم يقم ل. وأجلوھم عنھا إلى رومة وما وراءھا، وھو الخراب الثاني للمسجد، ويسميه اليھود بالجلوة الكبرى

بعدھا ملك لفقدان العصبية منھم وبقوا بعد ذلك في ملكة الروم ومن بعدھم، يقيم لھم أمر دينھم الرئيس عليھم 

ثم جاء المسيح صلوات هللا وسالمه عليه بما جاءھم به من الدين والنسخ لبعض أحكام . المسمى بالكوھن

برص وإحياء الموتى، واجتمع عليه كثير من التوراة، وظھرت على يديه الخوارق العجيبة من إبراء األكمه واأل

الناس وآمنوا به، وأكثرھم الحواريون من أصحابه وكانوا اثني عشر، وبعث منھم رسالًإلى اآلفاق داعين إلى 

ملته، وذلك أيام أوغسطس أول ملوك القياصرة، وفي مدة ھيرودس، ملك اليھود، الذي انتزع الملك من بني 

ھود وكذبوه، وكاتب ھيرودس ملكھم ملك القياصرة أوغسطس يغريه به، فأذن لھم فحسده الي. حشمناي أصھاره

ً ودخل أكثرھم بالد الروم داعين إلى دين . في قتله، ووقع ما تاله القرآن من أمره وافترق الحواريون شيعا

عيسى  ثم كتبوا اإلنجيل الذي انزل على. وكان بطرس كبيرھم فنزل برومة، دار ملك القياصرة. النصرانية

فكتب متى إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية، ونقله : صلوات هللا عليه، في نسٍخ أربٍع على اختالف رواياتھم

يوحنا بن زبدى منھم إلى اللسان الالطيني، وكتب لوقا منھم إنجيله باللطيني إلى بعض أكابر الروم؛ وكتب 

واختلفت ھذه . لطيني ونسبه إلى مرقاص تلميذهيوحنا بن زبدى منھم إنجيله برومة، وكتب بطرس إنجيله بال

ً بل مشوبة بكالم عيسى عليه السالم، وبكالم  النسخ األربع من اإلنجيل، مع أنھا ليست كلھا ً صرفا وحيا

واجتمع الحواريون الرسل لذلك العھد أرومة، . الحواريين؛ وكلھا مواعظ وقصص؛ واألحكام فيھا قليلة جداً 

صرانية، وصيروھا بيد أقليمنطس تلميذ بطرس، وكتبوا فيھا عدد الكتب التي يجب ووضعوا قوانين الملة الن

 .قبولھا والعمل بھا

فمن شريعة اليھود القديمة التوراة، وھي خمسة أسفار، وكتاب يوشع، وكتاب القضاة، وكتاب راعوث، وكتاب 

ثة وكتاب عزراً اإلمام، وكتاب يھوذا، وأسفار الملوك أربعة، وسفر بنيامين، وكتب المقابيين البن كريون ثال

أوشير وقصة ھامان، وكتاب أنوب الصديق، ومزامير داود عليه السالم، وكتب ابنه سليمان عليه السالم خمسة، 
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ومن شريعة عيسى صلوات .ونبوات األنبياء الكبار والصغار ستة عشر، وكتاب يشوع بن شارخ وزير سليمان

اإلنجيل األربعة وكتب القتاليقون سبع رسائل، وثامنھا األبريكسيس في هللا عليه المتلقاة من الحواريين نسخ 

قصص الرسل وكتاب بولس أربع عشرة رسالة، وكتاب أقليمنطس وفيه األحكام، وكتاب أبو غالمسيس، وفيه 

رؤيا يوحنا بن زبدى واختلف شأن القياصرة في األخذ بھذه الشريعة تارة وتعظيم أھلھا، ثم تركھا أخرى 

وكان صاحب ھذا الدين والمقيم . ط عليھم بالقتل والبغي؛ إلى أن جاء قسطنطين وأخذ بھا واستمروا عليھاوالتسل

لمراسمه يسمونه البطرك، وھو رئيس الملة عندھم وخليفة المسيح فيھم، يبعث نوابه وخلفاءه إلى ما بعد عنه من 

لذي يقيم الصلوات ويفتيھم في الدين ون األسقف أي نائب البطرك، ويسمون اإلمام امأمم النصرانية، ويس

  .ويسمون المنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراھب. بالقسيس

التالميذ برومة يقيم بھا دين  وكان بطرس الرسول رأس الحواريين وكبير. واكثر خلواتھم في الصوامع 

قام بخالفته في كرسي  ألساقفة؛ ثمالنصرانية إلى أن قتله نيرون خامس القياصرة، فيمن قتل من البطارق وا

وكان مرقاس اإلنجيلي باإلسكندرية ومصر والمغرب داعياً سبع سنين؛ فقام بعده حنانياً وتسمى . رومة أريوس

وجعل معه اثني عشر قساًعلى انه إذا مات البطرك يكون واحد من االثني . بالبطرك وھو أول البطاركة فيھا

ثم لما وقع . فكان أمر البطاركة إلى القسوس. احداً مكان ذلك الثاني عشرعشر مكانه ويختار من المؤمنين و

االختالف بينھم في قواعد دينھم وعقائده واجتمعوا بنيقية أيام قسطنطين لتحرير الحق في الدين، واتفق ثلثمائة 

وكان . ون إليهوثمانية عشر من أساقفتھم على رأي واحد في الدين، فكتبوه وسموه اإلمام، وصيروه أصالً يرجع

فيما كتبوه أن البطرك القائم بالدين ال يرجع في تعيينه إلى اجتھاد األقسة كما قرره حنانياً تلميذ مرقاس، وأبطلوا 

  .ذلك الرأي، وإنما يقدم عن بالء واختيار من أئمة المؤمنين ورؤسائھم؛ فبقي األمر كذلك

ولم يختلفوا في ھذه القاعدة؛ فبقي . تقريره يمجتمعات فثم اختلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين وكانت لھم  

وكان األساقفة يدعون البطرك باألب أيضا . واتصل فيھم نيابة األساقفة عن البطاركة. األمر فيھا على ذلك

ً له فاشتبه االسم في أعصار متطاولة، يقال آخرھا بطركية ھرقل باإلسكندرية؛ فأرادوا أن يميزوا . تعظيما

وظھر ھذا االسم أول ظھوره بمصر على ما . األسقف في التعظيم فدعوه البابا، ومعناه أبو اآلباءالبطرك عن 

ثم نقلوه إلى صاحب الكرسي األعظم عندھم وھو كرسي رومة ألنه كرسي . زعم جرجيس بن العميد في تاريخه

م بعد ذلك، وفيما يعتقدونه ثم اختلفت النصارى في دينھ.بطرس الرسول كما قدمناه، فلم يزل سمة عليه إلى اآلن

وصاروا طوائف وفرقاً، واستظھروا بملوك النصرانية كل على صاحبه؛ فاختلف الحال في العصور  في المسيح

في ظھور فرقة دون فرقة، إلى أن استقرت لھم ثالث طوائف ھي فرقھم وال يلتفون إلى غيرھا، وھم الملكية 

نھم ببطرك؛ فبطرك رومة اليوم المسمى بالبابا على رأي ثم اختصت كل فرقة م. واليعقوبية والنسطورية

وبطرك المعاھدين بمصر على رأي اليعقوبية وھو ساكن . الملكية، ورومة لإلفرنجة وملكھم قائم بتلك الناحية

  .بين ظھرانيھم؛ والحبشة يدينون بدينھم؛ ولبطرك مصر فيھم أساقفة ينوبون عنه في إقامة دينھم ھنالك

وضبط ھذه اللفظة بباءين . وال تسمي اليعاقبة بطركھم بھذا االسم. ابا ببطرك رومة لھذا العھدواختص اسم الب 

ومن مذاھب البابا عند اإلفرنجة أنه يحضھم على االنقياد . موحدتين من اسفل، والنطق بھا مفخمة والثانية مشددة

ة، ويتحرى به العصبية التي ال فوقھا لملك واحد يرجعون إليه في اختالفھم واجتماعھم تحرجاً من افتراق الكلم

منھم، لتكون يده عالية على جميعھم، ويسمونه اإلنبرذور وحرفه الوسط بين الذال والظاء المعجمتين؛ ومباشره 
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وھذا ملخص ما أوردناه من شرح . يضع التاج على رأسه للتبرك فيسمى المتوج؛ ولعله معنى لفظة اإلنبرذور

 .}وهللا يضل من يشاء ويھدي من يشاء{بابا والكوھن؛ ھذين االسمين الفذين ھما ال

  الفصل الرابع والثالثون

  في مراتب الملك والسلطان وألقابھا

وإذا كان يستعين بھم . بأبناء جنسه إعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمراً ثقيالً، فال بد له من االستعانة

وھو محتاج إلى . من استرعاه هللا من خلقه وعبادهفي ضرورة معاشه وسائر مھنه فما ظنك بسياسة نوعه و

حماية الكافة من عدوھم بالمدافعة عنھم، وإلى كف عدوان بعضھم على بعض في أنفسھم بإمضاء األحكام 

الوازعة فيھم، وكف العدوان عليھم في أموالھم بإصالح سابلتھم، وإلى حملھم على مصالحھم، وما تعفھم به 

تھم من تفقد المعايش والمكاييل والموازين، حذراً من التطفيف، وإلى النظر في البلوى في معاشھم ومعامال

السكة بحفظ النقود التي يتعاملون بھا من الغش، وإلى سياستھم بما يريده منھم من االنقياد له والرضا بمقاصده 

: األشراف من الحكماءقال بعض . فيتحمل من ذلك فوق الغاية من معاناة القلوب. منھم وانفراده بالمجد دونھم

ثم إن االستعانة إذا كانت بأولي القربى من ". لمعاناة نقل الجبال من أماكنھا أھون علي من معاناة قلوب الرجال 

أھل النسب أو التربية أو االصطناع القديم للدولة كانت أكمل، لما يقع في ذلك من مجانسة خلقھم لخلقه، فتتم 

َواْجَعْل لِي َوِزيًرا ِمْن أَْھلِي، َھاُروَن أَِخي، اْشُدْد ِبِه أَْزِري ، َوأَْشِرْكُه فِي {: لىقال تعا. المشاكلة في االستعانة

وھو إما أن يستعين في ذلك بسيفه أو قلمه أو رأيه أو معارفه أو بحجابه عن الناس أن ]. 32-29: طه[} أَْمِري

في الملك كله، ويعول على كفايته في ذلك أو يدفع النظر . يزدحموا عليه، فيشغلوه عن النظر في مھماتھم

: وقد يتفرع كل واحد منھا إلى فروع كثيرة. فلذلك قد توجد في رجل واحد وقد تفترق في أشخاص. واضطالعه

كالقلم يتفرع إلى قلم الرسائل والمخاطبات، وقلم الصكوك واإلقطاعات، وإلى قلم المحاسبات، وھو صاحب 

وصاحب البريد،  وكالسيف يتفرع إلى صاحب الحرب، وصاحب الشرطة الجباية والعطاء وديوان الجيش؛

ثم اعلم أن الوظائف السلطانية في ھذه الملة اإلسالمية مندرجة تحت الخالفة الحتمال منصب .ووالية الثغور

 فاألحكام الشرعية متعلقة بجميعھا وموجودة لكل واحدة منھا في سائر. الخالفة على الدين والدنيا كما قدمناه

والفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط . وجوھھا، لعموم تعلق الحكم الشرعي بجميع أفعال العباد

ً منھا وھو معنى الوزارة عندھم كما يأتي، وفي  تقليدھا استبداداً على الخالفة وھو معنى السلطان، أو تعويضا

و في موجبات العزل إن عرضت، وغير ذلك من نظره في األحكام واألموال وسائر السياسات مطلقاً أو مقيداً، أ

ال بد . معاني الملك والسلطان وكذا في سائر الوظائف التي تحت الملك والسلطان من وزارة أو جباية أو والية

للفقيه من النظر في جميع ذلك لما قدمناه من انسحاب حكم الخالفة الشرعية في الملة اإلسالمية على رتبة الملك 

أن كالمنا في وظائف الملك والسلطان ورتبته، إنما ھو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر ال إال . والسلطان

بما يخضھا من أحكام الشرع فليس من غرض كتابنا كما علمت، فال نحتاج إلى تفصيل أحكامھا الشرعية؛ مع 

ره من أعالم الفقھاء؛ فإن أنھا مستوفاة في كتب األحكام السلطانية مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي وغي

وإنما تكلمنا في الوظائف الخالفية وأفردناھا لنميز بينھا وبين الوظائف . أردت استيفاءھا فعليك بمطالعتھا ھنالك

السلطانية فقط، ال لتحقيق أحكامھا الشرعية، فليس من غرض كتابنا، وإنما نتكلم في ذلك بما تقتضيه طبيعة 

 .وهللا الموفق .العمران في الوجود اإلنساني
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  :الوزارة

وھي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية، ألن اسمھا يدل على مطلق اإلعانة، فإن الوزارة مأخوذة إما من 

المؤازرة وھي المعاونة، أو من الوزر وھو الثقل كأنه يحمل مع مفاعله أوزاره، وأثقاله، وھو راجع إلى 

ألنھا إما أن تكون : ل الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته ال تعدو أربعةوقد كنا قدمنا في أو. المعاونة المطلقة

الحماية والمطالبة،  في أمور حماية الكافة وأسبابھا من النظر في الجند والسالح والحروب وسائر أمور

ر وصاحب ھذا ھو الوزير المتعارف في الدول القديمة بالمشرق، ولھذا العھد بالمغرب، وإما أن تكون في أمو

مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان وتنفيذه األوامر فيمن ھو محجوب عنه وصاحب ھذا ھو 

الكاتب؛ وإما أن تكون في أمور جباية المال وإنفاقه، وضبط ذلك من جميع وجوھه أن يكون بمضيعة، وصاحب 

ما أن يكون في مدافعة الناس ذوي ھذا ھو صاحب المال والجباية وھو المسمى بالوزير لھذا العھد بالمشرق؛ وإ

فال تعدو أحواله . الحاجات عنه أن يزدحموا عليه فيشغلوه عن فھمه، وھذا راجع لصاحب الباب الذي يحجبه

إال أن األربع منھا ما كانت . وكل خطبه أو رتبة من رتب الملك والسلطان فإليھا ترجع. ھذه األربعة بوجه

طان من ذلك الصنف؛ إذ ھو يقتضي مباشرة السلطان دائما ومشاركته في كل اإلعانة فيه عامة فيما تحت يد السل

ً بعض الناس أو ببعض الجھات فيكون دون الرتبة األخرى كقيادة . صنف من أحوال ملكه وأما ما كان خاصا

ي ثغر أو والية جبايٍة خاصًة أو النظر في أمر خاص، كحسبة الطعام أو النظر في السكة؛ فإن ھذه كفھا نظر ف

وما زال األمر في الدول .أحوال خاصة، فيكون صاحبھا تبعا ألھل النظر العام، وتكون رتبته مرؤوسة أولئك

قبل اإلسالم ھكذا حتى جاء اإلسالم وصار  أمر خالفة، فذھبت تلك الخطط كفھا بذھاب رسم الملك إال ما ھو 

يشاور أصحابه  ρفكان . أمر ال بد منه طبيعي من المعاونة بالرأي، والمفاوضة فيه فلم يمكن زواله، إذ ھو

ويفاوضھم في مھماته العامة والخاصة، ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى؛ حتى كان العرب الذين 

ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين . عرفوا الدول وأحوالھا في كسرى وقيصر والنجاشي يسمون أبا بكر وزيره

وأما حال الجباية . وكذا عمر مع أبي بكر، وعلي وعثمان مع عمر. المالمسلمين لذھاب رتبة الملك بسذاجة اإلس

ً أميين ال يحسنون الكتاب والحساب فكانوا  واإلنفاق والحسبان فلم يكن عندھم برتبة؛ ألن القوم كانوا عربا

ھم فلم وأما أشراف يستعملون في الحساب أھل الكتاب أو أفراداً من موالي العجم ممن يجيده، وكان قليالً فيھم

وكذا حال المخاطبات وتنفيذ اً األمور  لم تكن عندھم . يكونوا يجيدونه، ألن األمية كانت صفتھم التي امتازوا بھا

رتبة خاصة لالمية التي كانت فيھم، واألمانة العامة في كتمان القول وتأديته، ولم تخرج السياسة إلى اختياره، 

ً فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد للخليفة . الملكية في شيءالن الخالفة إنما ھي دين ليست من السياسة  وأيضا

ولم يبق إال الخط فكان الخليفة يستنيب في . أحسنھا؛ ألن الكل كانوا يعبرون عن مقاصدھم بأبلغ العبارات

. وأما مدافعة ذوي الحاجات عن أبوابھم، فكان محظورا بالشريعة فلم يفعلوه. كتابته، متى عن له، من يحسنه

فلما انقلبت الخالفة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان وألقابه كان أول شيء بدئ به في الدولة شأن الباب وسده 

دون الجمھور بما كانوا يخشون على أنفسھم من اغتيال الخوارج وغيرھم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية 

فاتخذوا من . بھم عن المھمات وعمرو بن العاص وغيرھم، مع ما في فتحه من ازدحام الناس عليھم وشغلھم

قد وليتك حجابة بابي إال عن : وقد جاء أن عبد الملك لما ولى حاجبه قال له. يقوم لھم بذلك وسموه الحاجب
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ثم استفحل . المؤذن للصالة فإنه داعي هللا؛ وصاحب البريد فأمر ما جاء به؛ وصاحب الطعام لئال يفسد: ثالثة

وبقي . معين في أمور القبائل والعصائب واستئالفھم؛ وأطلق عليه اسم الوزيرالملك بعد ذلك فظھر المشاور وال

واتخذ للسجالت كاتب مخصوص حوطة على أسرار السلطان أن تشتھر . أمر الحسبان في الموالي والذميين

سان فتفسد سياسته مع قومه؛ ولم يكن بمثابة الوزير ألنة إنما احتيج له من حيث الخط والكتاب ال من حيث الل

ھذا في سائر . فكانت الوزارة لذلك ارفع رتبھم يومئذ. الذي ھو الكالم؛ إذ اللسان لذلك العھد على حاله لم يفسد

فكان النظر للوزير عاماً في أحوال التدبير والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات وما . دولة بني أمية

فلما جاءت دولة بني العباس واستفحل . ھلية وغير ذلكيتبعھا من النظر في ديوان الجند وفرض العطاء باأل

وتعينت مرتبته  الملك وعظمت مراتبه وارتفعت، عظم شأن الوزير وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد

في الدولة، وعنت لھا الوجوه وخضعت لھا الرقاب، وجعل لھا النظر في ديوان الحسبان لما تحتاج إليه خطته 

ثم جعل له النظر . يات في الجند، فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه، وأضيف إليه النظر فيهمن قسم األعط

وجعل الخاتم . في القلم والترسيل لصون أسرار السلطان ولحفظ البالغة، لما كان اللسان قد فسد عند الجمھور

اً لخطتي السيف والقلم، وسائر فصار اسم الوزير جامع. لسجالت السلطان لحفظھا من الذياع والشياع ودفع إليه

معاني الوزارة والمعاونة، حتى لقد دعي جعفر بن يحيى بالسلطان أيام الرشيد إشارة إلى عموم نظره وقيامه 

ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلھا إال الحجابة التي ھي القيام على الباب فلم تكن له، الستنكافه . بالدولة

ولة العباسية شأن االستبداد على السلطان، وتعاور فيھا استبداد الوزارة مرة ثم جاء في الد.عن مثل ذلك

وصار الوزير إذا استبد محتاجاً إلى استنابة الخليفة إياه لذلك لتصح األحكام الشرعية وتجيء . والسلطان أخرى

ً على نفسه،  فانقسمت الوزارة حينئذ إلى وزارة تنفيذ، وھي حال ما يكون السلطان. على حالھا كما تقدم قائما

ثم استمر االستبداد وصار األمر لملوك العجم . وإلى وزارة تفويض وھي حال ما يكون الوزير مستبداً عليه

ولم يكن ألولئك المتغلبين أن ينتحلوا ألقاب الخالفة، واستنكفوا من مشاركة الوزراء في . وتعطل رسم الخالفة

وكان المستبد على الدولة يسمى أمير األمراء أو بالسلطان، . لطاناللقب ألنھم خول لھم، فتسموا باإلمارة والس

. إلى ما يحليه به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابھم، وتركوا اسم الوزارة إلى من يتوالھا للخليفة في خاصته

ض الناس، وفسد اللسان خالل ذلك كله، وصارت صناعة ينتحلھا بع. ولم يزل ھذا الشأن عندھم إلى آخر دولتھم

فامتھنت وترفع الوزراء عنھا لذلك، وألنھم عجم، وليس تلك البالغة ھي المقصودة من لسانھم فتخير لھا من 

واختص اسم األمير بصاحب الحروب والجند وما يرجع . سائر الطبقات واختصت به، وصارت خادمة للوزير

ثم .واستمر األمر على ھذا. ما نيابة أو استبداداً على أھل الرتب، وأمره نافذ في الكل أ إليھا، ويده مع ذلك عالية

جاءت دولة الترك آخراً بمصر فرأوا أن الوزارة قد ابتذلت بترفع أولئك عنھا ودفعھا لمن يقوم بھا للخليفة 

المحجور، ونظره مع ذلك متعقب بنظر األمير، فصارت مرؤوسة ناقصة، فاستنكف أھل ھذه الرتبة العالية في 

وصار صاحب األحكام والنظر في الجند يسمى عندھم بالنائب لھذا العھد، وبقي اسم . لوزارةالدولة عن اسم ا

وأما دولة بني أمية باألندلس فأنفوا اسم .الحاجب في مدلوله، وأختص اسم الوزير عندھم بالنظر في الجباية

جعلوا لحسبان المال وزيراً، ف: الوزير في مدلوله أول الدولة، ثم قسموا خطته أصنافاً وأفردوا لكل صنف وزيراً 

وللترسيل وزيراً، وللنظر في حوائج المتظلمين وزيراً، وللنظر في أحوال أھل الثغور وزيراً وجعل لھم بيت 

وأفرد للتردد بينھم وبين . يجلسون فيه على فرش منضدة لھم، وينفذون أمر السلطان ھناك كل فيما جعل له

السلطان في كل وقت، فارتفع مجلسه عن مجالسھم وخصوه باسم  الخليفة واحد منھم ارتفع عنھم بمباشرة

الحاجب، ولم يزل الشأن ھذا إلى آخر دولتھم، فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب، حتى صار 
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ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقيروان .ملوك الطوائف ينتحلون لقبھا فأكثرھم يومئذ يسمى الحاجب كما نذكره

لقائمين بھا رسوخ في البداوة فأغفلوا أمر ھذه الخطط أوالً وتنقيح أسمائھا حتى أدركت دولتھم الحضارة وكان ل

ولما جاءت دولة الموحدين من بعد .فصاروا إلى تقليد الدولتين قبلھم في وضع أسمائھا كما تراه في أخبار دولتھم

ثم . وكان اسم الوزير في مدلوله. اء واأللقابذاك أغفلت األمر أوالً للبداوة ،  ثم صارت إلى انتحال األسم

اتبعوا دولة األمويين  وقلدوھا في مذاھب السلطان واختاروا اسم الوزير لمن يحجب السلطان في مجلسه، ويقف 

بالوفود والداخلين على السلطان عند الحدود في تحيتھم وخطابھم واآلداب التي تلزم في الكون بين يديه، ورفعوا 

وأما في دولة الترك بالمشرق فيصفون ھذا الذي .عنه ما شاءوا ولم يزل الشأن ذلك إلى ھذا العھد خطة الحجابة

 يقف بالناس على حدود اآلداب في اللقاء والتحية في مجالس السلطان والتقدم بالوفود بين يديه الدويدار

. بالقاصية وبالحاضرة ويضيفون إليه استتباع كاتب السر وأصحاب البريد المتصرفين في حاجات السلطان

  . وهللا مولي األمور لمن يشاء. وحالھم على ذلك لھذا العھد

  :الحجابة

ً في الدولة األموية والعباسية بمن يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه  قد قدمنا أن ھذا اللقب كان مخصوصا

مرؤوسة لھا، إذ الوزير  وكانت ھذه منزلة يومئذ عن الخطط. دونھم أو يفتحه لھم على قدره في مواقيته

وھكذا كانت، سائر أيام بني العباس، وإلى ھذا العھد، فھي بمصر مرؤوسة لصاحب . متصرف فيھا بما يراه

وأما في الدولة األموية باألندلس فكانت الحجابة لمن يحجب السلطان عن الخاصة .الخطة العليا المسمى بالنائب

فكانت في دولتھم رفيعة غاية كما تراه في أخبارھم، . فمن دونھم والعامة، ويكون واسطة بينه وبين الوزراء،

فكان . ثم لما جاء االستبداد على الدولة أختص المستبد باسم الحجابة لشرفھا. كابن حديد وغيره من حجابھم

ولما بدءوا في مظاھر الملك وأطواره جاء من بعدھم من ملوك الطوائف . المنصور بن أبي عامر وأبناؤه كذلك

لم يتركوا لقبھا، وكانوا يعدونھا شرفاً لھم، وكان أعظمھم ملكاً بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه البد له من ذكر ف

الحاجب وذي الوزارتين يعنون به السيف والقلم، ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصة، 

في دول المغرب وإفريقية ذكر لھذا االسم للبداوة  ثم لم يكن.وبذي الوزارتين على جمعه لخطتي السيف والقلم

ولما جاءت دولة .وربما يوجد في دولة العبيديين بمصر عند استعظامھا وحضارتھا إال أنه قليل. التي كانت فيھم

فلم . الموحدين لم تستمكن فيھا الحضارة الداعية إلى انتحال األلقاب وتمييز الخطط وتعيينھا باألسماء إال آخراً 

عندھم من الرتب إال الوزير، فكانوا أوالً يخصون بھذا االسم الكاتب المتصرف المشارك للسلطان في  يكن

ثم صار . وكان له مع ذلك النظر في الحساب واألشغال المالية. خاص أمره، كابن عطية وعبد السالم الكومي

ً في ولم . بعد ذلك اسم الوزير ألھل نسب الدولة من الموحدين كابن جامع وغيره يكن اسم الحاجب معروفا

وكان . وأما بنو أبي حفص بإفريقية فكانت الرياسة في دولتھم أوالً والتقديم لوزير الرأي والمشورة.دولتھم يومئذ

وكان له النظر في الواليات والعزل وقود العساكر والحروب، وأختص الحسبان . يخص باسم شيخ الموحدين

ا بصاحب األشغال، ينظر فيھا النظر المطلق في الدخل والخرج، والديوان برتبة أخرى، ويسمى متوليھ

وأختص عندھم . ويحاسب ويستخلص األموال ويعاقب على التفريط، وكان من شرطه أن يكون من الموحدين

ً بمن يجيد الترسيل ويؤتمن على اإلسرار، ألن الكتابة لم تكن من منتحل القوم وال الترسيل بلسانھم،  القلم أيضا

واحتاج السلطان التساع ملكه وكثرة المرتزقين بداره إلى قھرمان خاص بداره في . ترط فيه النسبفلم يش

أحواله يجريھا على قدرھا وترتيبھا، من رزق وعطاء وكسوة ونفقة في المطابخ واإلسطبالت وغيرھما، 
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ربما أضافوا إليه كتابة و. وحصر الذخيرة وتنفيذ ما يحتاج إليه في ذلك على أھل الجباية، فخصوه باسم الحاجب

واستمر األمر علي ذلك، وحجب . العالمة على السجالت إذا اتفق أنه يحسن صناعة الكتابة، وربما جعلوه لغيره

ثم جمع له آخر الدولة . السلطان نفسه عن الناس، فصار ھذا الحاجب واسطة بين الناس وبين أھل الرتب كلھم

ثم جاء االستبداد والحجر . ت الخطة أرفع الرتب وأوعبھا للخططالسيف والحرب، ثم الرأي والمشورة، فصار

ثم استبد بعد ذلك حفيده السلطان أبو العباس على نفسه وأذھب آثار . مدة من بعد السلطان الثاني عشر منھم

ً إليه، وباشر أموره كلھا بنفسه من غير استعانة بأحد . الحجر واالستبداد بإذھاب خطة الحجابة التي كانت سلما

 .واألمر على ذلك لھذا العھد

وأما رياسة الحرب . وأعظمھا دولة بني مرين، فال أثر السم الحاجب عندھم: وأما دولة زناتة بالمغرب

ورتبة القلم في الحسبان والرسائل راجعة إلى من يحسنھا من أھلھا، وإن أختصت . والعساكر فھي للوزير

وأما باب السلطان وحجبه عن العامة فھي . عندھم وقد تفرقوقد تجمع . دولتھم ببعض البيوت المصطنعين في

رتبة عندھم، يسمى صاحبھا بالمزوار ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره 

فالباب له، وأخذ . وتصريف عقوباته وإنزال سطواته وحفظ المعتقلين في سجونه، والعريف عليھم في ذلك

فال أثر : وأما دولة بني عبد الوادِّ .ف عند الحدود في دار العامة راجع إليه، فكأنھا وزارة صغرىالناس بالوقو

وإنما يخصون باسم الحاجب في بعض . عندھم لشيء من ھذه األلقاب وال تمييز الخطط لبداوة دولتھم وقصورھا

قد يجمعون له الحسبان األحوال منفذ الخاص بالسلطان في داره، كما كان في دولة بني أبي حفص ،  و

 .والسجالت كما كان فيھا، حملھم على ذلك تقليد الدولة بما كانوا في تبعھا وقائمين بدعوتھا منذ أول أمرھم

وأما أھل األندلس لھذا العھد فالمخصوص عندھم بالحسبان وتنفيذ خاص السلطان وسائر األمور المالية يسمونه 

والسلطان عندھم يضع خطه على السجالت كلھا، . نه قد جمع له الترسيلبالوكيل، وأما الوزير فكالوزير، إال أ

فاسم الحاجب عندھم موضوع لحاكم : وأما دولة الترك بمصر.فليس ھناك خطة العالمة كما لغيرھم من الدول

وھذه الوظيفة عندھم تحت . من أھل الشوكة وھم الترك، ينفذ األحكام  بين الناس في المدينة، وھم متعددون

وللنائب التولية والعزل في بعض . يفة النيابة التي لھا الحكم في أھل الدولة وفي العامة على اإلطالقوظ

وكان له . الوظائف على االحيان، ويقطع القليل من األرزاق، ويثبتھا وتنفذ أوامره كما تنفذ المراسم السلطانية

امة والجند عند الترافع إليھم، وإجبار من أبى وللحجاب الحكم فقط في طبقات الع. النيابة المطلقة عن السلطان

والوزير في دولة الترك ھو صاحب جباية األموال في الدولة على . االنقياد للحكم، وطورھم تحت طور النيابة

اختالف أصنافھا من خراج أو مكس أو جزية ثم في تصريفھا في اإلنفاقات السلطانية أو الجرايات المقدرة، وله 

. الجباية والتنفيذ على اختالف مراتبھم وتباين أصنافھم والعزل في سائر العمال المباشرين لھذه مع ذلك التولية

ومن عوائدھم أن يكون ھذا الوزير من صنف القبط القائمين على ديوان الحسبان والجباية الختصاصھم بذلك 

االت الترك أو أبنائھم على وقد يوليھا السلطان بعض األحيان ألھل الشوكة من رج. في مصر منذ عصور قديمة

 .وهللا مقدر األمور ومصرفھا بحكمته، ال إله إال ھو رب األولين واآلخرين. حسب الداعية لذلك

  :ديوان األعمال والجبايات

إعلم أن ھذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك، وھي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في 

لعساكر بأسمائھم، وتقدير أرزاقھم وصرف أعطياتھم في إباناتھا ، والرجوع في ذلك الدخل والخرج وإحصاء ا
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إلى القوانين التي يرتبھا قومه تلك األعمال، وقھارمة الدولة، وھي كلھا مسطورة في كتاب شاھد بتفاصيل ذلك 

عمال، وشفي ذلك في الدخل والخرج مبني على جزء كبير من الحساب، ال يقوم به إال المھرة من أھل تلك األ

أن أصل ھذه التسمية أن كسرى نظر يوماً : ويقال. الكتاب بالديوان، وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين لھا

بلغة الفرس، فسمي ) مجانين(أي ) ديوانه: (إلى كتاب ديوانه وھم يحسبون على أنفسھم كأنھم يحادثون فقال

ا فقيل ديوان، ثم نقل ھذا االسم إلى كتاب ھذه األعمال موضعھم بدلك، وحذفت الھاء لكثرة اإلستعمال تخفيف

أنه اسم للشياطين بالفارسية، سمي الكتاب بدلك لسرعة نفوذھم في فھم : المتضمن للقوانين والحسابات، وقيل 

. ثم نقل إلى مكان جلوسھم لتلك األعمال. األمور ووقوفھم على الجلي والخفي منھا، وجمعھم لما شد وتفرق

وقد تفرد ھذه . فيتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جلوسھم بباب السلطان على ما يأتي بعدوعلى ھذا 

الوظيفة بناظر وأحد ينظر في سائر ھذه األعمال، وقد يفرد كل صنف منھا بناظر، كما يفرد في بعض الدول 

. قرره أولوھا الدولة وماالنظر في العساكر وإقطاعاتھا وحسبان أعطياتھم ،  أو غير ذلك على حسب مصطلح 

واعلم أن ھذه الوظيفة إنما تحدث في الدول عند تمكن الغلب واالستيالء والنظر في أعطاف الملك وفنون 

وأول من وضع الديوان في الدولة اإلسالمية عمر رضي هللا عنه يقال لسبب مال أتى به أبو ھريرة .التمھيد

ي قسمه، فسموا إلى إحصاء األموال وضبط العطاء والحقوق، رضي هللا عنه من البحرين فاستكثروه وتعبوا ف

بل أشار عليه به : وقيل. رأيت ملوك الشام يدونون، فقبل منه عمر: فأشار خالد بن الوليد بالديوان، وقال

ومن يعلم بغيبة من يغيب منھم، فأن من تخفف أخل : الھرمزان لما رآه يبعث البعوث بغير ديوان، فقيل له

ً بمكانه، وإن ولما اجتمع ذلك أمر . وسأل، عمر عن اسم الديوان، فعبر له. ما يضبط ذلك الكتاب، فاثبت لھم ديوانا

عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وكانوا من كتاب قريش، فكتبوا ديوان العساكر 

ھكذا كان أبتداء ديوان . األقرباإلسالمية على ترتيب األنساب مبتدأ من قرابة رسول هللا  و ما بعدھا، األقرب ف

وأما ديوان الخراج .وروى الزھري عن سعيد بن المسيب أن ذلك كان في المحرم سنة عشرين. الجيش

. ديوان العراق بالفارسية، وديوان الشام بالرومية: والجبايات  فبقي بعد اإلسالم على ما كان عليه من قبل

ولما جاء عبد الملك بن مروان واستحال األمر ملكاً، وأنتقل القوم . وكتاب الدواوين من أھل العھد من الفريقين

من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة، ومن سذاجة األمية إلى حذق الكتابة، وظھر في العرب ومواليھم 

مھرة في الكتاب والحسبان، فأمر عبد الملك سليمان بن سعيد والي األردن لعھده أن ينقل ديوان الشام إلى 

اطلبوا العيش : ية، فأكمله لسنة من يوم ابتدائه، ووقف عليه سرجون كاتب عبد الملك، فقال لكتاب الرومالعرب

وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن، وكان .في غير ھذه الصناعة فقد اقطعھا هللا عنكم

اج قبله، ولما قتل زادان في حرب عبد يكتب بالعربية والفارسية ، ولقن  ذلك عن زادان  فروخ كاتب الحج

إلى العربية ففعل،   الرحمن بن األشعث استخلف الحجاج صالحاً ھذا مكانه، وأمر أن ينقل الديوان من الفارسية

ثم جعلت .وكان عبد الحميد بن يحيى يقول  در صالح، ما أعظم مّنته على الكتاب. ورغم لذلك كتاب الفرس

العباس مضافة إلى من كان له النظر فيه، كما كان شأن بني برمك وبني سھل بن  ھذه الوظيفة في دولة بني

وأما ما يتعلق بھذه الوظيفة من األحكام الشرعية مما يختص بالجيش أو بيت .نوبخت وغيرھم من وزراء الدولة

، وشروط الناظر المال في الدخل والخرج وتمييز النواحي بالصلح والعنوة ،  وفي  تقليد ھذه الوظيفة لمن يكون

فيھا والكاتب وقوانين الحسبانات ،  فأمر راجع إلى كتب األحكام السلطانية، وھي مسطورة ھنالك وليست من 

وھذه الوظيفة جزء عظيم من . غرض كتابنا، وإنما نتكلم فيھا من حيث طبيعة الملك الذي نحن بصدد الكالم فيه

من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه، فاحتاج صاحب  الملك، بل ھي ثالثة أركانه، ألن الملك ال بد له
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وكذلك . الملك إلى األعوان في أمر السيف وأمر القلم وأمر المال، فينفرد صاحبھا لذلك بجزء من رياسة الملك

وأما في دولة الموحدين فكان صاحبھا إنما يكون من .كان األمر في دولة بني أمية باألندلس والطوائف بعدھم

ين يستقل بالنظر في استخراج األموال وجمعھا وضبطھا وتعقب نظر الوالة والعمال فيھا، ثم تنفيذھا الموحد

وكان يعرف بصاحب األشغال، وكان ربما يليھا في الجھات غير الموحدين ممن . على قدرھا وفي مواقيتھا

عليھم أھل البيوتات وفيھم من ولما استبد بنو أبي حفص بإفريقية وكان شأن الجالية من األندلس، فقدم .يحسنھا

كان يستعمل ذلك في األندلس، مثل بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة المعروفين ببني أبي الحسن، 

. فاستكفوا بھم في ذلك، وجعلوا لھم النظر في األشغال، كما كان لھم باألندلس، ودالوا فيھا بينھم وبين الموحدين

ثم لما استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمره في كل شأن . وخرجت عن الموحدين ثم استقل بھا أھل الحسبان والكتاب

ً للحاجب، واصبح من جملة الجباة وذھبت تلك  من شؤون الدولة تعطل ھذا الرسم، وصار صاحبه مرؤوسا

العطاء والخراج مجموع لواحد،  وأما دولة بني مرين لھذا العھد فحسبان.الرياسة التي كانت له في الدولة

ھذه الرتبة ھو الذي يصحح الحسبانات كلھا، ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو وصاحب 

ھذه أصول الرتب والخطط السلطانية، وھي .الوزير، وخطه معتبر في صحة الحسبان في الخراج والعطاء

وصاحب ديوان . وعةوأما ھذه الرتبة في دولة الترك فمتن.الرتب العالية التي ھي عامة النظر ومباشرة للسلطان

العطاء يعرف بناظر الجيش وصاحب المال مخصوص باسم الوزير، وھو الناظر في ديوان الجباية العامة 

للدولة، وھو أعلى رتب الناظرين في األموال، ألن النظر في األموال عندھم يتنوع إلى رتب كثيرة النفساح 

ن يستقل بضبطھا الواحد من الرجال، ولو بلغ في دولتھم، وعظمة سلطانھم، واتساع األموال والجبايات عن أ

الكفاية مبالغه، فتعين للنظر العائم منھا ھذا المخصوص باسم الوزير وھو مع ذلك رديف لمولى من موالي 

السلطان وأھل عصبيته وأرباب  السيوف في الدولة، يرجع نظر الوزير إلى نظره، ويجتھد جھده في متابعته، 

ويتبع ھذه الخطة . ولة، وھو أحد األمراء األكابر في الدولة من الجند وأرباب  السيوفويسمى عندھم أستاذ الد

خطط عندھم أخرى كلھا راجعة إلى األموال والحسبان، مقصورة النظر على أمور خاصة مثل ناظر الخاص، 

ة مما ليس من وھو المباشر ألموال السلطان الخاصة به من إقطاعه أو سھمانه من أموال الخراج وبالد الجباي

وإن كان الوزير من الجند فال يكون أستاذ الدار نظر .وھو تحت يد األمير أستاذ الدار. أموال المسلمين العامة

وناظر الخاص تحت يد الخازن ألموال السلطان من مماليكه المسمى خازن الدار الختصاص وظيفتھما . عليه

وهللا . رك بالمشرق بعدما قدمناه من أمرھا بالمغربوھذا بيان ھذه الخطة بدولة الت.بمال السلطان الخاص

 .مصرف األمور ال رب غيره

  :ديوان الرسائل والكتابة

في الدول العريقة في البداوة،  ھذه الوظيفة غير ضرورية بما في الملك الستغناء كثير من الدول عنھا رأساً كما

كد الحاجة إليھا في الدولة اإلسالمية شأن اللسان وإنما أ. التي لم يأخذھا تھذيب الحضارة وال استحكام الصنائع

. فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في األكثر. العربي والبالغة في العبارة عن المقاصد

وكان الكاتب ألمير يكون من أھل نسبه ومن عظماء قبيله ، كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق، 

وكانت عند بني العباس .. فلما فسد اللسان وصار صناعة أختص بمن يحسنه. أمانتھم وخلوص أشرارھملعظم 

وكان الكاتب يصدر السجالت مطلقة، ويكتب في آخرھا اسمه، ويختم عليھا بخاتم السلطان، وھو طابع . رفيعة

الختم، ويطبع به على  منقوش فيه اسم السلطان أو شارته، يغمس في طيني احمر مذاب بالماء، ويسمى طين
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طرفي السجل عند طيه، وإلصاقه ثم صارت السجالت من بعدھم تصدر باسم السلطان، ويضع الكاتب فيھا 

ثم قد تنزل ھذه الخطة بارتفاع المكان عند . عالمته أوالً أو آخراً على حب االختيار في محلھا وفي لفظھا

ستبداد وزير عليه، فتصير عالمة ھذا الكتاب ملغاة الحكم السلطان لغير صاحبه من أھل المراتب في الدولة أو ا

كما وقع آخر . بعالمة الرئيس عليه، يستدل بھا فيكتب صورة عالمته المعھودة، والحكم لعالمة ذلك الرئيس

الدولة الحفصية لما ارتفع شأن الحجابة ،  وصار أمرھا إلى التفويض ثم االستبداد، صارحكم العالمة التي 

فصار الحاجب يرسم للكاتب إمضاء كتابه، ذلك بخط . ى وصورتھا ثابتة، اتباعا لما سلف من أمرھاللكاتب ملغ

وقد يختص السلطان . يصنعه ويتخير له من صيغ اإلنفاذ ما شاء، فيأتمر الكاتب له، ويضع العالمة المعتادة

ً على نفسه، فيرسم األمر للكاتب ومن خطط الكتابة .ليضع عالمته بنفسه بوضع ذلك إذا كان مستبداً بأمره قائما

التوقيع، وھو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله ويوقع على القصص المرفوعة إليه 

فإما أن تصدر كذلك، وإما أن يحذو الكاتب على : أحكامھا والفصل فيھا، متلقاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغه

توقيعه، وقد كان  ويحتاج الموقع إلى عارضة من البالغة يستقيم بھا. مثالھا في سجل يكون بيد صاحب القصة

جعفر بن يحيى يوقع القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبھا، فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في 

ذا كان وھك. أنھا كانت تباع كل قصة منھا بدينار: تحصينھا للوقوف فيھا على أساليب البالغة وفنونھا، حتى قيل

شأن الدول واعلم أن صاحب ھذه الخطة ال بد أن يتخير من ارفع طبقات الناس وأھل المروءة والحشفة منھم، 

وزيادة العلم وعارضة البالغة، فأنه معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاصد 

ى اآلداب والتخلق بالفضائل، مع ما يضطر أحكامھم، من أمثال ذلك مع ما تدعو إليه عشرة الملوك من القيام عل

وقد تكون الرتبة في بعض الدول مستندة إلى .إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكالم من البالغة وأسرارھا

أرباب  السيوف، لما يقتضيه طبع الدولة من البعد عن معاناة العلوم ألجل سذاجة العصبية فيختص السلطان أھل 

فأما رتبة السيف فتستغني عن معاناة . ر رتبه، فيقلد المال والسيف والكتابة منھمعصبيته بخطط دولته وسائ

العلم، وأما المال والكتابة فيضطر إلى ذلك للبالغ في ھذه والحسبان في أخرى، فيختارون لھا من ھذه الطبقة ما 

ده، ويكون نظره متصرفاً دعت إليه الضرورة ويقلدونه، إال أنه ال تكون يد أخرى من أھل العصبية غالبة على ي

كما ھو في دولة الترك لھذا العھد بالمشرق، فأن الكتابة عندھم وأن كانت لصاحب اإلنشاء إال أنه . عن نظره

تحت يد أمير من أھل عصبية السلطان يعرف بالدويدار، وتعويل السلطان ووثوقه به واستنامته في غالب 

بالغة وتطبيق المقاصد وكتمان اإلسرار وغير ذلك من أحواله إليه، وتعويله على األخر في أحوال ال

وأما الشروط المعتبرة في صاحب ھذه الرتبة التي يالحظھا السلطان في اختياره وانتقائه من أصناف .توابعھا

 :الناس فھي كثيرة، وأحسن من استوعبھا عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب، وھي

  :كتابرسالة عبد الحميد الكاتب إلى ال

فإن هللا عز وجل جعل الناس بعد األنبياء . أما بعد حفظكم هللا يا أھل صناعة الكتابة، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم

سواء،  والمرسلين صلوات هللا وسالمه عليھم أجمعين، ومن بعد الملوك المكرمين أصنافاً وإن كانوا في الحقيقة

أسباب معاشھم وأبواب أرزاقھم، فجعلكم معشر وصرفھم في صنوف الصناعات، وضروب المحاوالت، إلى 

بكم ينتظم للخالفة محاسنھا وتستقيم . الكتاب في أشرف الجھات أھل األدب والمروءات،  والعلم والرزانة

. ال يستغني الملك عنكم، وال يوجد كاف إال منكم. وبنصحائكم يصلح هللا للخلق سلطانھم وتعمر بلدانھم. أمورھا

موقع أسماعھم التي بھا يسمعون، وأبصارھم التي بھا يبصرون، وألسنتھم التي بھا فموقعكم من الملوك 
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فأمتعكم هللا بما خضكم من فضل صناعتكم، وال نزع عنكم ما أصفاه من . ينطقون، وأيديھم التي بھا يبطشون

الفضل  وليس أحد من أھل الصناعات كلھا أحوج إلى اجتماع خالل الخير المحمودة، وخصال. النعمة عليكم

إذا كنتم على ما يأتي في ھذا الكتاب من صفتكم، فإن الكاتب يحتاج من . أيھا الكتاب.المذكورة المعدودة منكم

ً في موضع  ً في موضع الحلم، فھيما نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مھمات أموره أن يكون حليما

ً في موضع اإلحجام ً في موضع اإلقدام، محجما ، مؤثراً للعفاف والعدل واإلنصاف، كتوماً الحكم، مقداما

لألسرار، وفياً عند الشدائد، عالماً بما يأتي من النوازل، يضع األمور مواضعھا، والطوارق في أماكنھا، قد نظر 

في كل فن من فنون العلم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي به، يعرف بغريزة عقله، وحسن أدبه 

ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل أمر عدته وعتاده، ويھيئ  وفضل تجربته،

وابدؤوا بعلم كتاب هللا . فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف اآلداب، وتفقھوا في الدين.لكل وجه ھيئته وعادته

لية كتبكم، وارووا األشعار واعرفوا عز وجل والفرائض، ثم العربية فإنھا ثقاف ألسنتكم، ثم أجيدوا الخط فإنه ج

غريبھا ومعانيھا، وأيام العرب والعجم وأحاديثھا وسيرھا، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه ھممكم، وال 

وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيھا ودنيھا، وسفساف .تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج

ونزھوا صناعتكم عن الدناءة، واربأوا بأنفسكم عن . رقاب، مفسدة للكتاباألمور ومحاقرھا، فإنھا مذلة لل

. وإياكم والكبر والسخف والعظمة، فأنھا عداوة مجتلبة من غير إحنة. فيه أھل الجھاالت السعاية والنميمة وما

. ن سلفكموتحابوا في هللا عز وجل في صناعتكم، وتواصوا عليھا بالذي ھو أليق ألھل الفضل والعدل والنبل م

وأن أقعد أحداً منكم . وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه، وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره

الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظھروا بفضل تجربته وقديم معرفته، وليكن 

فأن عرضت في . حوط منه على ولده وأخيهالرجل منكم على من اصطنعه واستظھر به ليوم حاجته إليه أ

وليحذر السقطة والزلة . الشغل محمدة فال يصرفھا إال إلى صاحبه، وإن عرضت مذمة فليحملھا ھو من دونه

فقد علمتم . فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء، وھو لكم أفسد منه لھم. والملل عند تغير الحال

من يبدل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه، فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه  أن الرجل منكم إذا صحبه

وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما ھو جزاء لحقه، ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة 

شدة والحرمان في حالة الرخاء وال. وفقكم هللا من أنفسكم. إليه، واالضطرار إلى ما لديه، فاستشعروا ذلك

وإذا . فنعمت الشيمة ھذه، من وسم بھا من أھل ھذه الصناعة الشريفة. والمؤاساة واالحسان والسراء والضراء

ولي الرجل منكم أو ضير إليه من أمر خلق هللا وعياله أمر فليراقب هللا عز وجل، وليؤثر طاعته وليكن 

ً وللمظلوم منصفاً، فإن الخلق عيال هللا، ثم ليكن بالعدل حاكماً، .وأحبھم إليه أرفقھم بعياله الضعيف رفيقا

ً ، وعن أذاھم متخلفاً، وليكن في مجلسه  ولألشراف مكرماً، وللفيء موفراً، وللبالد عامراً، وللرعية متألفا

 ً ً حليماً، وفي سجالت خراجه واستقضاء حقوقه رفيقا وإذا صحب أحدكم رجالً فليختبر خالئقه، فإذا .متواضعا

وقبيحھا أعانه على ما يوافقه من الحسن، واحتال على صرفه عما يھواه من القبح بألطف حيلة  عرف حسنھا

فإن كانت رموحاً لم : وقد علمتم أن سائس البھيمة إذا كان بصيرا بسياستھا التمس معرفة أخالقھا. وأجمل وسيلة

ً اتقاھا من ين يديھا، وإن خاف دا توقاھا من ناحية رأسھا، وأن منھا شرو يھجھا إذا ركبھا، وإن كانت شبوبا

وفي ھذا الوصف من . كانت حرونا قمع برفق ھواھا في طرقھا، فأن استمرت عطفھا يسيرا فيسلس له قيادھا

والكاتب، لفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته . السياسة دالئل لمن ساس الناس وعاملھم وجربھم وداخلھم

ويفھم عنه أو يخاف سطوته، أولى بالرفق لصاحبه، ومداراته وتقويم ومعاملته لمن يجاوره من الناس ويناظره، 



  

151 
  

أوده من سائس البھيمة التي ال تحير جواباً، وال تعرف صواباً، وال تفھم خطاباً، إال بقدر ما يصيرھا إليه 

منوا بإذن إال فارفقوا رحمكم هللا في النظر، واعملوا ما أمكنكم فيه من الروية والفكر تأ. صاحبھا الراكب عليھا

هللا ممن صحبتموه النبوة واإلستثقال والجفوة، ويصير منكم إلى الموافقة، وتصيروا منه إلى الموأخاة والشفقة أن 

وال يجاوزن الرجل منكم في ھيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه، وغير ذلك .شاء هللا

به من شرف صنعتكم خدمة ال تحملون في خدمتكم على من فنون أمره قدر حقه، فإنكم مع ما فضلكم هللا 

واستعينوا على عفافكم بالقصد، في كل ما ذكرته لكم . التقصير، حفظة ال تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير

ويفضحان . واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف، فأنھما يعقبان الفقر ويذالن الرقاب . وقصصته عليكم

ولألمور أشباه وبعضھا دليل على بعض، فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم .ا الكتاب وأرباب  اآلدابأھلھما وال سيم

وأعلموا . ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحھا محجة، وأصدقھا حجة، واحمدھا عاقبة. بما سبقت إليه تجربتكم

صد الرجل منكم في مجلسه قصد فليق. أن للتدبير آفة متلفة وھو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنقاذ علمه ورويته

الكافي من منطقه، وليوجز في ابتدائه وجوابه، وليأخذ بمجامع حججه، فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل 

وليضرع إلى هللا في صلة توفيقه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر بدينه وعقله . عن إكثاره

بفضل حيلته  ائل أن الذي برز من جميل صنعته، وقوة حركته إنما ھوفإنه أن ظن منكم ظان أو قال ق. وآدابه

وحسن تدبيره، فقد تعرض بحسن ظنه أو مقالته إلى أن يكله هللا عز وجل إلى نفسه، فيصير منھا إلى غير 

وال يقول أحد منكم أنه ابصر باألمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقه . كاف، وذلك على من تأمله غير خاف

اعته ومصاحبه في خدمته، فأن أعقل الرجلين عند ذوي األلباب من رمى بالعجب وراء ظھره، ورأى في صن

وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم هللا جل ثناؤه من . أن أصحابه أعقل منه وأجمل في طريقته

وحمد هللا واجب على  .غير اغترار برأيه وال تزكية لنفسه، وال يكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره

من : "وأنا أقول في كتابي ھذا ما سبق به المثل.الجميع، وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته

فلذلك . وھو جوھر ھذا الكتاب وغرة كالمه بعد الذي فيه من ذكر هللا عز وجل". تلزمه النصيحة يلزمه العمل 

ياكم يا معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده ، توالنا هللا وأ.جعلته آخره وتممته به

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. فإن ذلك إليه وبيده

  :الشرطة

. ويسمى صاحبھا لھذا العھد بإفريقية الحاكم ،  وفي دولة أھل األندلس صاحب المدينة، وفي دولة الترك الوالي

وكان أصل . السيف في الدولة، وحكمه نافذ في صاحبھا في بعض األحيان وھي وظيفة مرؤوسة لصاحب

فأن التھم . وضعھا في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدادھا أوالً ثم الحدود بعد استيفائھا

باتھا بإقرار التي تعرض في الجرائم ال نظر للشرع إال في استيفاء حدودھا، وللسياسة النظر في استيفاء موج

فكان الذي يقوم بھذا اإلستبداد . يكرھه عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك

وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة، وربما جعلوا إليه النظر في الحدود والدماء 

. ذه المرتبة وقلدوھا كبار القواد وعظماء الخاصة من مواليھمونزھوا ھ. بإطالق، وأفردوھا من نظر القاضي

طبقات الناس، إنما كان حكمھم على الدھماء وأھل الريب، والضرب على أيدي  ولم تكن عامة التنفيذ في

. ثم عظمت نباھتھا في دولة بني أمية باألندلس، ونوعت إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى.الرعاع والفجرة

وجعل له الحكم على أھل المراتب السلطانية والضرب على أيديھم . لى الخاصة والدھماءوجيل حكم الكبرى ع
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ً بالعامة. في الظالمات، وعلى أيدي أقاربھم ومن إليھم من أھل الجاه . وجعل صاحب الصغرى مخصوصا

 في ونصب لصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان ورجال يتبؤون المقاعد بين يديه، فال يبرحون عنھا إال

 .وكانت واليتھا لألكابر من رجاالت الدولة حتى كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة. تصريفه

وكان ال يليھا إال رجاالت . وأما في دولة الموحدين بالمغرب فكان لھا حظ من التنويه وإن لم يجعلوھا عامة

اليوم منصبھا وخرجت عن رجال  ثم فسد. ولم يكن له التحكم على أھل المراتب السلطانية. الموحدين وكبراؤھم

وأما في دولة بني مرين لھذا العھد بالمشرق فواليتھا .الموحدين وصارت واليتھا لمن قام بھا من المصطنعين

في بيوت من مواليھم وأھل اصطناعھم، وفي دولة الترك بالمشرق في رجاالت الترك أو أعقاب أھل الدولة 

نظر بما يظھر منھم من الصالبة والمضاء في األحكام لقطع مواد الفساد قبلھم من األكراد، يتخيرونھم لھا في ال

وحسم أبواب الدعارة، وتخريب مواطن الفسوق وتفريق مجامعه، مع إقامة الحدود الشرعية والسياسية كما 

 .علموهللا مقلب الليل والنھار، وھو العزيز الجبار، وهللا تعالى ا. تقتضيه رعاية المصالح العامة في المدينة

 :قيادة األساطيل

وھي من مراتب الدولة وخططھا في ملك المغرب وإفريقية، ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكمه في كثير 

ويسمى توجبه في عرفھم البلمند بتفخيم الالم منقوالً من لغة اإلفرنجة فأنه اسمھا في اصطالح . من األحوال

مغرب ألنھما جميعا على ضفة البحر الرومي من جھة وإنما أختصت ھذه المرتبة بملك إفريقية وال. لغتھم

من سبتة إلى اإلسكندرية إلى الشام، وعلى عدوته الشمالية بالد  الجنوب،وعلى عدوته الجنوبية بالد البربر كلھم 

األندلس واإلفرنجة والصقالبة والروم إلى بالد الشام أيضاً ويسمى البحر الرومي والبحر الشامي نسبة إلى أھل 

فقد . والساكنون بسيف ھذا البحر وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله ما ال تعانيه أمة من أمم البحار. هعدوت

كانت الروم واإلفرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من ھذا البحر الرومي، وكانت أكثر حروبھم ومتاجرھم في 

ف منھم إلى ملك العدوة الجنوبية، مثل ولما أسف من أس. السفن، فكانوا مھرة في ركوبه والحرب في أساطيله

الروم إلى إفريقية والقوط إلى المغرب، أجازوا في األساطيل وملكوھا وتغلبوا على البربر بھا، وانتزعوا من 

وكان . أيديھم أمرھا، وكان لھم بھا المدن الحافلة مثل قرطاجنة وسبيطلة وجلوالء ومرناق وشرشال وطنجة

ويبعث األساطيل لحربه مشحونة بالعساكر والعدد، فكانت . رب صاحب رومةصاحب قرطاجنة من قبلھم يحا

ولما ملك المسلمون مصر كتب عمر بن . ھذه عادة ألھل ھذا البحر الساكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث

به أن البحر خلق عظيم، يرك: "الخطاب إلى عمرو بن العاص، رضي هللا عنھما، أن صف لي البحر، فكتب إليه

ولم يركبه أحد من العرب إال من افتات . فأوعز حينئذ بمنع المسلمين من ركوبه". خلق ضعيف، دود على عود

على عمر في ركوبه ونال من عقابه، كما فعل بعرفجة بن ھرثمة األزدي سيد بجيلة لما أغزاه عمان، فبلغه 

لشأن ذلك حتى إذا كان لعھد معاوية أذن ولم يزل ا. غزوه في البحر، فأنكر عليه وعنفه أنه ركب البحر للغزو

والسبب في ذلك أن العرب كانوا لبداوتھم لم يكونوا أول األمر مھرة . للمسلمين في ركوبه والجھاد على أعواده

في ثقافته وركوبه، والروم واإلفرنجة لممارستھم أحواله ومرباھم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا 

ما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانھم وصارت أمم العجم خوالً لھم وتحت أيديھم، وتقرب كل فل.الدراية بثقافته

ً وتكررت ممارستھم للبحر  ذي صنعة إليھم بمبلغ صناعته، واستخدموا من النواتية في حاجاتھم البحرية أمما

ي، وشحنوا األساطيل وثقافته، استحدثوا بصراء بھا، فشرھوا إلى الجھاد فيه، وأنشئوا السفن فيه والشوان
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بالرجال والسالح وأمطوھا العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر، وأختصوا بدلك من ممالكھم 

وأوعز الخليفة عبد . وثغورھم ما كان أقرب لھذا البحر، وعلى حافته مثل الشام وإفريقية والمغرب واألندلس

ً على الملك إلى حسان بن النعمان عامل إفريقية باتخا ذ دار الصناعة بتونس إلنشاء اآلالت البحرية حرصا

ومنھا كان فتح صقلية أيام زيادة هللا األول بن إبراھيم بن األغلب على يد أسد بن الفرات شيخ . مراسم الجھاد

ً في أيامه بعد أن كان معاوية بن حديج اغزي صقلية أيام معاوية بن أبي سفيان فلم  الفتيا، وفتح قو صرة أيضا

وكانت من بعد ذلك أساطيل إفريقية . فتح هللا على يديه، وفتحت على يد ابن األغلب وقائده اسد بن الفراتي

واألندلس في دولة العبيديين واألمويين  تتعاقب إلى بالدھما في سبيل الفتنة، فتجوس خالل السواحل باإلفساد 

ائتي مركب أو نحوھا، وأسطول إفريقية كذلك انتھى أسطول األندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى م. والتخريب

ً منه وكانت . وكان قائد األساطيل باألندلس ابن دماحس، ومرفأھا للحط وإال قالع بجاية والمرية. مثله أو قريبا

أساطيلھا مجتمعة من سائر الممالك، من كل بلد يتخذ فيه السفن أسطول، يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر 

فإذا . حه ومقاتلته، ورئيس يدبر أمر جريته بالريح أو بالمجاديف وأمر إرسائه في مرفئهأمر حربه وسال

اجتمعت األساطيل لغزو محتفل أو غرٍض سلطاني مھم عسكرت بمرفئھا المعلوم وشحنھا السلطان برجاله 

إليه، ثم يسرحھم وأنجاد عساكره ومواليه، وجعلھم لنظر أميٍر واحٍد من أعلى طبقات أھل مملكته يرجعون كفھم 

وكان المسلمون لعھد الدولة اإلسالمية قد غلبوا على ھذا البحر من جميع .لوجھھم وينتظر أيابھم بالفتح والغنيمة

جوانبه، وعظمت صولتھم وسلطانھم فيه، فلم يكن لألمم النصرانية قبل بأساطيلھم بشيء من جوانبه، وامتطوا 

الجزائر المنقطعة عن   مات المعلومة من الفتح والغنائم، وملكوا سائرظھره للفتح سائر أيامھم، فكانت لھم المقا

السواحل فيه، مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطش وقبرص وسائر 

وكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلھم من المھدئة جزيرة جنوة فتنقلب . ممالك الروم واإلفرنج

وافتتح مجاھد العامري صاحب دانية من ملوك الطوائف جزيرة سردانية في أساطيله سنة . ر والغنيمةبالظف

والمسلمون خالل ذلك كله قد تغلبوا على كثير من لجة ھذا البحر، . خمس وأربعمائة، وارتجعھا النصارى لوقتھا

األساطيل من صقلية إلى البر الكبير وسارت أساطيلھم فيھم جائية وذاھبة، والعساكر اإلسالمية تجيز البحر في 

المقابل لھا من العدوة الشمالية، فتوقع بملوك اإلفرنج وتثخن في ممالكھم، كما وقع في أيام بني الحسين ملوك 

صقلية القائمين فيھا بدعوة العبيديين،  انحازت أمم النصرانية بأساطيلھم إلى الجانب الشمالي الشرقي منه، من 

وأساطيل المسلمين قد ضريت عليھم ضراء األسد . لصقالبة وجزائر الرومانية ال يعدونھاسواحل اإلفرنجة وا

ً وحرباً، فلم تسبح  على فريسته، وقد مألت األكثر من بسيط ھذا البحر عدة وعدداً، واختلفت في طرقه سلما

العتالل مد النصارى حتى إذا أدرك الدولة العبيدية واألموية الفشل والوھن، وطرقھا ا.للنصرانية فيه ألواح

ثم ألحوا على سواحل الشام في تلك . أيديھم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وإقريطش ومالطة، فملكوھا

الفترة وملكوا طرابلس وعسقالن وصور وعكا، واستولوا على جميع الثغور بسواحل الشام، وغلبوا على بيت 

، وغلبوا بني خزرون على طرابلس، ثم على قابس وصفاقس المقدس وبنوا عليه كنيسة إلظھار دينھم وعبادتھم

ووضعوا عليھم الجزية، ثم ملكوا المھدية مقر ملوك العبيديين من يد أعقاب بلكين بن زيري، وكانت لھم في 

وضعف شأن األساطيل في دولة مصر والشام إلى أن أنقطع، ولم يعتنوا بشيء . المائة الخامسة الكرة بھذا البحر

. ھذا العھد، بعد أن كان لھم به في الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كما ھو معروف في أخبارھممن أمره ل

 وكان الجانب الغربي من ھذا. فبطل رسم ھذه الوظيفة ھنالك، وبقيت بأفريقية والمغرب فصارت مختصة بھا

فكان قائد األسطول به . به كرة البحر لھذا العھد موفور األساطيل ثابت القوة، لم يتحيفه عدو، وال كانت لھم
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لعھد لمتونة بني ميمون رؤساء جزيرة قادس، ومن أيديھم أخذھا عبد المؤمن بتسليمھم وطاعتھم، انتھى عدد 

 ً ولما استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملكوا العدوتين .أساطيلھم إلى المائة من بالد العدوتين جميعا

وكان قائد أسطولھم أحمد الصقلي، أصله من صد . ى أتم ما عرف وأعظم ما عھدأقاموا خطة ھذا األسطول عل

غيار الموطنين بجزيرة جربة من سرويكش، أسرة النصارى من سواحلھا وربي عندھم، واستخلصه صاحب 

صقلية واستكفاه، ثم ھلك وولي ابنه فأسخطه ببعض النزعات، وخشي على نفسه ولحق بتونس، ونزل على 

ن بني عبد المؤمن، وأجاز إلى مراكش، فتلقاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بالمبرة والكرامة، السيد بھا م

وأجزل الصلة وقلده أمر أساطيله فجلى في جھاد أمم النصرانية، وكانت له آثار وأخبار ومقامات مذكورة في 

ما لم تبلغه من قبل وال بعد فيما وانتھت أساطيل المسلمين على عھده في الكثرة واإلستجادة إلى . دولة الموحدين

ولما قام  صالح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشام لعھده باسترجاع ثغور الشام من يد أمم . عھدناه

النصرانية، وتطھير بيت المقدس، تتابعت أساطيلھم بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريبة لبيت المقدس الذي 

بالعدد واألقوات، ولم تقاومھم أساطيل اإلسكندرية الستمرار الغلب لھم في ذلك كانوا قد استولوا عليه، فأمدوھم 

الجانب الشرقي من البحر، وتعدد أساطيلھم فيه، وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن ممانعتھم ھناك كما 

ه عبد فأوفد صالح الدين على أبي يعقوب المنصور سلطان المغرب لعھده من الموحدين رسول. أشرنا إليه قبل

الكريم بن منقذ من بيت بني منقذ ملوك شيزر ،  وكان ملكھا من أيديھم وأبقى عليھم في دولته، فبعث عبد 

الكريم منھم ھذا إلى ملك المغرب طالباً مدد األساطيل لتجول في البحر بين أساطيل األجانب وبين مرامھم من 

فتح " :من إنشاء الفاضل البيساني يقول في افتتاحه إمداد النصرانية بثغور الشام، واصحبه كتابه إليه في ذلك،

حسبما نقله العماد األصفھاني في كتاب الفتح القيسيَّ فنقم عليھم المنصور " هللا لسيدنا أبواب المناحج والميامن

تجافيھم عن خطابه بأمير المؤمنين وأسرھا في نفسه، وحملھم على مناھج البر والكرامة، وردھم إلى مرسلھم ، 

وفي ھذا دليل على اختصاص ملك المغرب باألساطيل وما حصل للنصرانَيّةفي . يجبه إلى حاجته من ذلك  ولم

الجانب الشرقي من ھذا البحر من االستطالة وعدم عناية الدول بمصر والشام لذلك العھد وما بعده بشأن 

حدين واستولت أمم ولما ھلك أبو يعقوب المنصور واع.األساطيل البحرية واالستعداد منھا للدولة تلت دولة الموَّ

الجاللقة على األكثر من بالد األندلس، وألجأوا المسلمين إلى سيف البحر وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي 

من البحر الرومي، قويت ريحھم في بسيط ھذا البحر، واشتدت شوكتھم وكثرت فيه أساطيلھم، وتراجعت قوة 

ھم، كما وقع لعھد السلطان أبي الحسن ملك زناتة بالمغرب، فإن أساطيله كانت المسلمين فيه إلى المساواة مع

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في األساطيل لضعف الدولة .عند مرامه الجھاد مثل عدة النصرانية وعد يدھم

رى فيه إلى دينھم ورجع النصا. ونسيان عوائد البحر، بكثرة العوائد اليدوية بالمغرب وانقطاع العوائد األندلسية

وصار المسلمون . المعروف من الدربة فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغلب األمم في لجته وعلى أعواده

فيه كاألجانب إال قليالً من أھل البالد الساحلية لھم المران عليه لو وجدوا كثرة من األمصار واألعوان، أو قوة 

ً وتوضح لھم ً  من الدولة تستجيش لھم أعوانا وبقيت الرتبة لھذا العھد في الدولة الغربية . في ھذا الغرض مسلكا

محفوظة، والرسم في معاناة األساطيل باإلنشاء والركوب معھوداً، لما عساه أن تدعو إليه الحاجة من األغراض 

مغرب عن فمن المشتھر بين أھل ال. والمسلمون يستھبون الريح على الكفر وأھله. السلطانية في البالد البحرية

كتب الحدثان أنه ال بد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بالد اإلفرنجة، وأن ذلك 

 .وهللا ولي المؤمنين، وھو حسبنا ونعم الوكيل. يكون في األساطيل
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  الفصل الخامس والثالثون

  في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول

إال أن الحاجة في أول الدولة إلى . لَم كالھما آلة لصاحب الدولة يستعين بھما على أمرهإعلم أن السيَف والق

السيف ما دام أھلھا في تمھيد أمرھم أشد من الحاجة إلى القلم، ألن القلَم في تلك الحال خادم فقط منفذ للحكم 

كما ذكرناه، ويقل أھلھا وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتھا . السلطاني، والسيف شريك في المعونة

بما ينالھم  من الھرم الذي قدمناه، فتحتاج الدولة إلى األستظھار بأرباب  السيوف وتقوى الحاجُة إليھم في حماية 

. فيكون للسيف مزية على القلم في الحالتين. الدولة، والمدافعة عنھا، كما كان الشأن أول األمر في تمھيدھا

ً ويكون أرباُب  السيف حينئٍذ  وأما في  وسط الدولة فيستغني صاحبھا . أوسع جاھا وأكثر نعمة وأسنى إقطاعا

بعض الشيء عن السيف ألنه قد تمھد أمره، ولم يبق ھمه إال في تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط 

يوف مھملة ومباھاة الدول وتنفيذ األحكام، والقلم ھو المعين له في ذلك، فتعظم الحاجة إلى تصريفه، وتكون الس

فيكون أرباب  . في مضاجع أغمادھا ، إال إذا أنابت نائبة أو دعيت إلى سد فرجة، وما سوى ذلك فال حاجة إليھا

األقالم في ھذه الحاجة أوسع جاھا، وأعلى رتبة، وأعظم نعمة وثروة، وأقرب من السلطان مجلساً، وأكثر إليه 

بھا يستظھر على تحصيل ثمرات ملكه، والنظر في أعطافه،  تردداً وفي خلواته نجياً، ألنه حينئٍذ آلته التي

وتثقيف أطرافه، المباھاة  بأحواله، ويكون الوزراء حينئٍذ وأھل السيوف مستغنى عنھم، مبعدين عن باطن 

: وفي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم  للمنصور حين أمره بالقدوم. السلطان، حذرين على أنفسھم من بوادره

سنة هللا في عباده، ". مما حفظناه من وصايا الفرس، أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدھماء أما بعد فأنه"

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم
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  الفصل السادس والثالثون

  في شارات الملك والسلطان الخاصة به

لرعية والبطانة إعلم أن للسلطان شارات وأحواالً تقتضيھا األبھُة والبذخ فيختص بھا ويتميز بانتحالھا عن ا

 .}ليمعوفوق كل ذي علم {فلنذكر ما ھو مشتھر منھا بمبلغ المعرفة، . وسائر الرؤساء في دولته

 ]…اآلية…سورة[

وقد . فمن شارات الملك اتخاُذ اآللة من نشر األلوية والرايات وقرع الطبول والنفخ في األبواق والقرون: اآللة

سياسة، أن السر في ذلك إرھاب العدو في الحرب، فإن األصوات ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في ال

وھذا . ولعمري إنه أمر وجداني في مواطن الحرب يجده كل أحٍد من نفسه. الھائلة لھا تأثير في النفوس بالروعة

وأما الحق في ذلك فھو أن النفس عند . فھو صحيح ببعض االعتبارات - إن كان ذكره- السبب الذي ذكره أرسطو 

ع النغم واألصوات يدركھا الفرح والطرب بال شك، فيصيب مزاج الروح نشوة يستسھل بھا الصعب، سما

وھذا موجود حتى في الحيوانات العجم، بانفعال اإلبل بالحداء، والخيل . ويستميت في ذلك الوجه الذي ھو فيه

وأنت تعلم ما يحدث . ا في الغناءويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت األصوات متناسبة كم. بالصفير والصريُح كما علمت

وألجل ذلك تتخذ العجم في مواطن حروبھم اآلالت الموسيقية ال طبالً وال بوقاً، . لسامعه من مثل ھذا المعنى

ولقد . فيحدُق المغنون بالسلطان في موكبه بآالتھم، ويغنون، فيحركون نفوس الشجعان بضربھم إلى االستماتة

ى أمام الموكب بالشعر ويطرب، فتجيش ھمم األبطال بما فيھا، ويسارعون إلى رأينا في حروب العرب من يتغن

يتقدم الشاعر عندھم أمام الصفوف، . وكذلك زناتُة من أمم المغرب. مجال الحرب، وينبعث كل قرٍن إلى قرنه

. ء تاصو كايتاإلستماتة مْن ال يظن بھا، ويسمون ذلك الغنا ويتغنى فيحرُك بغنائه الجبال الرواسي، وببعُث على

. وأصله كله فرح يحدث في النفس فتنبعث عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر بما حدث عنھا من الفرح

وأما تكثير الرايات وتلوينھا وإطالتھا فالقصد به التھويل ال أكثر، وربما يحدث في النفوس من التھويل .وهللا أعلم

ثم أن الملوك والدول يختلفون في اتخاذ . وهللا الخالق العليم. غريبة زيادة في اإلقدام، وأحوال النفوس وتلويناتھا

فأما الرايات فأنھا شعار الحروب من عھد . ھذه الشارات، فمنھم مكثر ومنھم مقلل بحسب اتساع الدولة وعظمھا

وأما قرع . ومن بعده من الخلفاء  ρالخليقة، ولم تزل األمم تعقدھا في مواطن الحروب والغزوات، لعھد النبي 

ً عن غلظة الملك ورفضا ألحواله،  الطبول والنفخ في األبواق فكان المسلمون ألول الملة متجافين عنه، تنزھا

ً وتبجحوا بزھرة الدنيا ونعيمھا، . واحتقاراً ألبھته التي ليست من الحق في شيء حتى إذا انقلبت الخالفة ملكا

لفة، واروھم ما كان أولئك ينتحلونه من مذاھب البذخ والبسھم الموالي من الفرس والروم أھل الدول السا

ً بالملك وأھله فكثيراً ما . والترف، فكان مما استحسنوه اتخاذ اآللة فأخذوھا، وأذنوا لعمالھم في اتخاذھا تنويھا

و كان العامل صاحب الثغر أو قائد الجيش يعقد له الخليفة من العباسيين أو العبيديين لواءه، ويخرج إلى بعثه أ

عمله من دار الخليفة أو داره في موكب من أصحاب الرايات واآلالت، فال يميز بين موكب العامل والخليفة إال 

بكثرة األلوية وقلتھا، أو بما أختص به الخليفة من األلوان لرايته كالسواد في رايات بني العباس، فأن راياتھم 

ولما افترق .لى بني أمية في قتلھم، ولذلك سموا المسودةكانت سوداً حزناً على شھدائھم من بني ھاشم، ونعياً ع

أمر الھاشميين وخرج الطالبيون على العباسيين في كل جھة وعصر، ذھبوا إلى مخالفتھم في ذلك فاتخذوا 

ً وسموا المبيضة لذلك سائر أيام العبيديين، ومن  خرج من الطالبيين في ذلك العھد بالمشرق،  الرايات بيضا
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ولما نزع المأموُن عن .تان وداعي صعدة أو من دعا إلى بدعة الرافضة من غيرھم كالقرامطةكالداعي بطبرس

وأما االستكثار منھا فال ينتھي إلى .وشعاره في دولته، عدل إلى لون الخضرة، فجعل رأيته خضراء لبس السواد

وأما ملوك .خمسمائٍة من األبواقحد، وقد كانت آلة العبيديين لما خرج العزيز إلى فتح الشام خمسائٍة من البنود و

البربر بالمغرب من صنھاجة وغيرھا فلم يختصوا بلوٍن وأحٍد، بل وشوھا بالذھب واتخذوھا من الحرير 

حتى إذا جاءت دولة الموحدين ومن بعدھم من زناتة قصروا . الخالص ملونًة، واستمروا على اإلذن فيھا لعمالھم

، وحظروھا على من سواه من عماله، وجعلوا لھا موكباً خاصاً يتبع أثر اآللة من الطبول والبنود على السلطان

فمنھم من يقتصر : وھم فيه بين مكثر ومقًلّ باختالف مذاھب الدول في ذلك. السلطان في مسيره يسمى الساقة

ً بالسبعة كما ھو في دولة الموحدين، وبني األحمر باألندلس، ومنھم من يبلغ العشرة  على سبعٍة من العدد تبركا

وقد بلغت في أيام السلطان أبي الحسن فيما أدركناه مائًة من الطبول ومائًة من . والعشرين كما ھو عند زناتة

ويأذنون للوالة والعمال والقواد في اتخاذ رايٍة . البنود ملونًة بالحرير منسوجة بالذھب، ما بين كبير وصغير

 .الحرب ال يتجاوزون ذلكواحدٍة صغيرٍة من الكتان بيضاء وطبل صغير أيام 

وأما دولة الترك لھذا العھد بالمشرق فيتخذون أوالً رايًة واحدًة عظيمًة وفي رأسھا خصلة كبيرة من الشعر 

يسمونھا الشالش والجتر،  وھي شعار السلطان عندھم، ثم تتعدد الرايات ويسمونھا السناجق، وأحدھا سنجق 

ن في االستكثار منھا ويسمونھا الكوسات ، ويبيحون لكل أمير أو قائد وأما الطبول فيبالغو. وھي الراية بلسانھم

وأما الجاللقة لھذا العھد من أمم اإلفرنجة .عسكر أن يتخذ من ذلك ما يشاء إال الجتر فأنه خاص بالسلطان

ونفخ باألندلس، فأكثر شأنھم اتخاذ األلوية القليلة ذاھبة في الجو صعداً ومعھا قرع األوتار من الطنابير، 

الغيطات ، يذھبون  فيھا مذھب الغناء وطريقه في مواطن حروبھم، وھكذا يبلغنا عنھم وعمن وراءھم من ملوك 

َماَواِت َواألَْرِض َواْختالَُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم إِنَّ فِي َذلَِك َآلَياٍت لِْلَعالِ {. العجم   ].22:الروم[} ِمينَ َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السَّ

وأما السرير والمنبر والتخت والكرسي فھي أعواد منصوبة أو أرائك منضدة لجلوس السلطان عليھا : لسريرا

ً عن أھل مجلسه أن يساويھم في الصعيد . ولم يزل ذلك من سنن الملوك قبل اإلسالم، وفي دول العجم. مرتفعا

عليھما وسالمه كرسي وسرير من وكان لسليمان بن داود صلوات هللا . وقد كانوا يجلسون على أسرة الذھب

وأما في . إال أنه ال تأخُذ به الدول إال بعد االستفحال والترف شأن األبھة كلھا كما قلناه. عاج، مغشى بالذھب

أني : وأول من اتخذه في اإلسالم معاوية واستأذن الناس فيه، وقال لھم.أول الدولة عند البداوة فال يتشوفون إليه

ولقد كان عمرو بن العاص . فاتخذه واتبعه الملوك اإلسالميون فيه وصار من منازع األبھةقد بدنت فأذنوا له، 

بمصر يجلس في قصره على األرض مع العرب، ويأتيه المقوقس إلى قصره ومعه سرير من الذھب محموالً 

عھم من الذمة على األيدي لجلوسه شأن الملوك، فيجلس عليه وھو أمامه، وال يغيرون عليه وفاًء له بما عقد م

ً ألبھة الملك ً من األسرة . واطراحا ً وغربا ثم كان بعد ذلك لبني العباس والعبيديين وسائر ملوك اإلسالم شرقا

 .وهللا مقلب الليل والنھار. والمنابر والتخوت ما عفا عن األكاسرة والقياصرة

حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة، وھي الختم على الدنانير والدراھم المتعامل بھا بين الناس بطابع : السكة

ويضرب بھا على الدينار أو الدرھم، فتخرج رسوم تلك النقوش عليھا ظاھرة مستقيمة، بعد أن يعتبر عيار النقد 

من ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى، وبعد تقدير أشخاص الدراھم والدنانير بوزن معين صحيح 

ً يصطلح عليه، فيكون التعامل بھ ولفظ السكة كان اسماً . ا عدداً، وأن لم تقدر أشخاصھا يكون التعامل بھا وزنا

للطابع، وھي الحديدة المتخذة لذلك، ثم نقل إلى أثرھا وھي النقوش الماثلة على الدنانير والدراھم، ثم نقل إلى 
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 ً وھي . في عرف الدول عليھا القيام على ذلك، والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه، وھي الوظيفة، فصار علما

وظيفة ضرورية للملك إذ بھا يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعامالت، ويتقون في 

وكان ملوك العجم يتخذونھا وينقشون فيھا تماثيل . سالمتھا الغش بختم السلطان عليھا بتلك النقوش المعروفة

و تمثيل حصٍن أو حيواٍن أو مصنوٍع أو غير ذلك، ولم يزل تكون مخصوصة بھا، مثل تمثال السلطان لعھدھا أ

وكانوا يتعاملون . ولما جاء اإلسالم أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة العرب.ھذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرھم

بالذھب والفضة وزناً، وكانت دنانير الفرس ودراھمھم بين أيديھم يردونھا في معاملتھم إلى الوزن ويتصارفون 

بھا بينھم، إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراھم، لغفلة الدولة عن ذلك، وأمر عبد الملك الحجاج، على ما 

نقل سعيد بن المسيب وأبو الزناد، بضرب الدراھم وتمييز المغشوش من الخالص، وذلك سنة أربٍع وسبعين، 

هللا أحد : "سنة ست وسبعين، وكتب عليھاوقال المدائني سنة خمس وسبعين، ثم أمر بصرفھا في سائر النواحي 

ثم ولي ابن ھبيرة العراق أيام يزيد بن عبد الملك، فجود السكة، ثم بالغ خالد القسري في تجويدھا، ".هللا الصمد

أول من ضرب الدنانير والدراھم مصعب بن الزبير بالعراق سنة سبعين بأمر : وقيل. ثم يوسف بن عمر بعده

، ثم غيرھا "اسم هللا "وفي األخر " بركة هللا : "الحجاز، وكتب عليھا في أحد الوجھين أخيه عبد هللا لما ولي

وذلك أن الدرھم . الحجاج بعد ذلك بسنٍة، وكتب عليھا اسم الحجاج وقدر وزنھا على ما كانت استقرت أيام عمر

. عشرة دراھم بسبعة مثاقيلكان وزنه أول اإلسالم ستة دوانق، والمثقال وزنه درھم وثالثة أرباع درھم، فتكون 

وكان السبب في ذلك أن أوزان الدرھم أيام الفرس كانت مختلفة وكان منھا على وزن المثقال عشرون قيراطاً، 

ومنھا اثنا عشر، ومنھا عشرة، فلما احتيج إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاً، فكان 

ً وثالثة أسباع درھمٍ  وقيل كان منھا البغلي بثمانية دوانق، والطبري أربعة دوانق، والمغربي . المثقال درھما

ثمانية دوانق، واليمني ستة دوانق، فأمر عمر أن ينظر األغلُب في التعامل، فكان البغلي والطبري وھما اثني 

 ً ر المثقال كان وكان الدرھم ستة دوانق، وإن زدت ثالثة أسباعه كان مثقاالً، وإذا أنقصت ثالثة أعشا. عشر دانقا

 ً فلما رأى عبد الملك اتخاذ الًسكة لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسلمين من الغش عين مقدارھا . درھما

على ھذا الذي استقر لعھد عمر رضي هللا عنه، واتخذ طابع الحديد واتخذ فيه كلمات ال صوراً، ألن العرب كان 

فلما فعل ذلك استمر بين الناس في . ع أن الشرع ينھى عن الصورالكالم والبالغة أقرب مناحيھم وأظھرھا، م

وكان الدينار والدرھم على شكلين مدورين، والكتابة عليھما في دوائر متوازية يكتب فيھا من . أيام الملة كلھا

وھكذا . ليفةأحد الوجھين أسماء هللا تھليالً وتحميداً، وصالة على النبي وآله، وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخ

وأما صنھاجة فلم يتخذوا سكة إال آخر األمر، اتخذھا منصور صاحب .أيام العباسيين والعبيديين واألمويين

ولما جاءت دولة الموحدين كان مما سن لھم المھدي اتخاذ سكة الدرھم . بجاية، ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه

وسطه، ويمأل من أحد الجانبين تھليالً وتحميداً،  ومن مربع الشكل، وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في 

ً في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده، ففعل ذلك الموحدون، وكانت سكتھم على ھذا  الجانب األخر كتبا

ولقد كان المھدي، فيما ينقل، ينعت قبل ظھوره بصاحب الدرھم المربع، نعته بدلك المتكلمون . الشكل لھذا العھد

وأما أھل المشرق لھذا العھد فسكتھم غير مقدرٍة، وإنما .ن من قبله، المخبرون في مالحمھم عن دولتهبالحدثا

ً بالصنجات المقدرة بعدة منھا، وال يطبعون عليھا بالسكة نقوش الكلمات  يتعاملون بالدنانير والدراھم وزنا

 ]…اآلية…سورة.[}عزيز العليمذلك تقدير ال{. بالتھليل والصالة واسم السلطان كما يفعله أھل المغرب

   .ولنختم الكالم في السكة بذكر حقيقة الدرھم والدينار الشرعيين وبيان حقيقة مقدارھما
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  :مقدار الدرھم والدينار الشرعيين

والشرع قد . واألمصار وسائر األعمال وذلك أن الدينار والدرھم مختلفا السكة في المقدار والموازين باآلفاق

فال بد لھما عنده من حقيقة . لق كثيراً من األحكام بھما في الزكاة واألنكحة والحدود وغيرھاتعرض لذكرھما وع

فاعلم أن اإلجماع منعقد منذ صدر . ومقداٍر معين في تقدير تجري عليھما أحكامه دون غير الشرعي منھما

مثاقيل من الذھب،  اإلسالم وعھد الصحابة والتابعين أن الدرھم الشرعي ھو الذي تزن العشرة منه سبعة

واألوقية منه أربعين درھماً، وھو على ھذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذھب اثنتان وسبعون حبًة 

فأن . وھذه المقادير كلھا ثابتة باإلجماع. فالدرھم الذي ھو سبعة أعشاره خمسون حبًة وخمسا حبةٍ . من الشعير

جودھا الطبري، وھو أربعة دوانق، والبغلي وھو ثمانية دوانق، فجعلوا الدرھم الجاھلي كان بينھم على أنواع أ

فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درھم بغلية ومائٍة طبرية خمسة دراھم . الشرعي بينھما وھو ستة دوانق

 ً وقد اختلف الناس ھل كان ذلك من وضع عبد الملك، وإجماع الناس بعد عليه كما ذكرناه، ذكر ذلك .وسطا

في كتاب معالم السنن والماوردي في األحكام السلطانية، وأنكره المحققون من المتأخرين، لما يلزم عليه  الخطام

أن يكون الدينار والدرھم الشرعيان مجھولين في عھد الصحابة ومن بعدھم، مع تعلق الحقوق الشرعية بھما في 

لومي المقدار في ذلك العصر لجريان األحكام والحق أنھما كانا مع.الزكاة واألنكحة والحدود وغيرھا كما ذكرناه

ً بينھم بالحكم . يومئذ بما يتعلق بھما من الحقوق وكان مقدارھما غير مشخص في الخارج، وإنما كان متعارفا

حتى استفحل اإلسالم وعظمت الدولة، ودعت الحال إلى . الشرعي على المقدر في مقدارھما وزنتھما

وقارن ذلك أيام عبد الملك . ھو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير تشخيصھما في المقدار والوزن كما

فشخص مقدارھما وعينھما في الخارج، كما ھو في الذھن، ونقش عليھما السكة باسمه وتاريخه أثر الشھادتين 

ذي ال الحق ال فھذا ھو. اإليمانيتين، وطرح النقود الجاھلية رأساً حتى خلصت ونقش عليھا سكة وتالشى وجودھا

ومن بعد ذلك وقع اختيار أھل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرھم، .محيد عنه

واختلفت في كل األقطار واآلفاق، ورجع الناس إلى تصور مقاديرھما الشرعية ذھناً كما كان في الصدر األول، 

فة النسبة التي بينھا وبين مقاديرھا وصار أھل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتھم، بمعر

وأما وزن الدينار باثنين وسبعين حبًة من الشعير الوسط فھو الذي نقله المحققون وعليه اإلجماع إال .الشرعية

ابن حزم خالف ذلك، وزعم أن وزنه أربعة وثمانون حبًة، نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق، ورده المحققون، 

ً وھو ال ً وغلطا وكذلك تعلم أن األوقية الشرعية ليست ھي ) وهللا يحق الحق بكلماته. (صحيحوعدوه وھما

ً ال اختالف فيھا وهللا . (المتعارفة بين الناس، ألن المتعارفة مختلفة باختالف األقطار، والشرعية متحدة  ذھنا

  ).خلق كل شي فقدره تقديراً 

 :الخاتم

والختم علي الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل . كيةوأما الخاتم فھو من الخطط السلطانية والوظائف الملو

أن العجم ال يقبلون كتاباً : أراد أن يكتب إلى قيصر، فقيل له ρوقد ثبت في الصحيحين أن النبي . اإلسالم وبعده

 ".محمد رسول هللا : "إال أن يكون مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه

وتختم به أبو بكر : "، قال"ال ينقش أحد مثله : الثة اسطر وختم به، وقالجعل ثالث كلمات في ث: "قال البخاري

وعمر وعثمان، ثم سقط من يد عثمان في بئر أريس،  وكانت قليلة الماء فلم يدرك قعرھا بعد، واغتم عثمان 
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اآللة وذلك أن الخاتم يطلق على . وفي كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه". وتطير منه وصنع آخر على مثله 

ويطلق على النھاية والتمام، ومنه ختمت األمر إذا بلغت آخره، . تجعل في اإلصبع ،  ومنه تختم إذا لبسه التي

ويطلق على السداد الذي يسد به األواني والدنان، ويقال . وختمت القرآن كذلك، ومنه خاتم النبيين وخاتم األمر

وقد غلط من فسر ھذا بالنھاية والتمام، قال ألن آخر ]. 26: المطففين[} ِخَتاُمُه ِمْسكٌ {: فيه ختام، ومنه قوله تعالى

يجعل  ما يجدونه فم شرابھم ريح المسك، وليس المعنى عليه، وإنما ھو من الختام، الذي ھو السداد، ألن الخمر

من  لھا في الدن سداد الطين أو القار يحفظھا ويطيب عرفھا وذوقھا، فبولغ في وصف خمر الجنة بأن سدادھا

ً من القار والطين المعھودين في الدنيا ً وذوقا فإذا صح إطالق الخاتم على ھذه كلھا .المسك، وھو أطيب عرفا

وذلك أن الخاتم إذا نقشت به كلمات أو أشكال ثم غمس في مذاق من الطين .صح إطالقه على أثرھا الناشئ عنھا

وكذلك إذا طبع به على جسم لين . لصفحأو مداد، ووضع على صفح القرطاس بقي أكثر الكلمات في ذلك ا

وإذا كانت كلمات وارتسمت فقد يقرأ من الجھة اليسرى إذا . كالشمع، فأنه يبقى نقش ذلك المكتوب مرتسماً فيه

كان النقش على االستقامة من اليمنى، وقد يقرأ من الجھة اليمنى إذا كان النقش من الجھة اليسرى، ألن الختم 

فيحتمل أن يكون الختم بھذا الخاتم بغمسه في . فح كما كان في النقش من يمين أو يساريقلب جھة الخط في الص

المداد أو الطين، ووضعه على الصفح فتنتقش الكلمات فيه، ويكون ھذا من معنى النھاية والتمام بمعنى صحة 

وقد يكون . ى ليس بتمامذلك المكتوب ونفوذه، كان الكتاب إنما يتم العمل به بھذه العالمات، وھو من دونھا ملغ

ھذا الختم بالخط آخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو تسبيح، أو باسم السلطان أو األمير أو صاحب 

ً من كان، أو شيء من نعوته، يكون ذلك الخط عالمة على صحة الكتاب ونفوذه، وسمي ذلك في  الكتاب كائنا

ً له  ً تشبيھا بأثر الخاتم اآلصفي في النقش، ومن ھذا خاتم القاضي الذي يبعث به المتعارف عالمة، وسمي ختما

قال الرشيد . للخصوم، أي عالمته وخطه الذي ينفذ بھما أحكامه، ومنه خاتم السلطان أو الخليفة أي عالمته

أردت يا أبت إني : "ليحيى بن خالد لما أراد أن يستوزر جعفراً ويستبدل به من الفضل أخيه، فقال ألبيھما يحيى

فكنى له بالخاتم عن الوزارة، لما كانت العالمة على الرسائل ". أن أحول الخاتم من يميني إلى شمالي 

الحسن  ويشھد لصحة ھذا اإلطالق ما نقله الطبري أن معاوية أرسل إلى. والصكوك من وظائف الوزارة لعھدھم

يه أن اشترط في ھذه الصحيفة التي عند مراودته إياه في الصلح صحيفة بيضاء ختم على أسفلھا، وكتب إل

ويحتمل أن يختم به . ومعنى الختم ھنا عالمة في آخر الصحيفة بخطه أو غيره. ختمت أسفلھا ما شئت فھو لك

في جسم لين فتنتقش فيه حروفه، ويجعل على موضع الحزم من الكتاب إذا حزم وعلى المودوعات وھو من 

وأول من أطلق الختم على الكتاب، أي العالمة .اتم، فيطلق عليه خاتموھو في الوجھين آثار الخ. السداد كما مر

معاوية، ألنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة بمائة ألف، ففتح الكتاب وصير المائة مائتين ورفع زياد 

ديوان واتخذ معاوية عند ذلك . حسابه، فأنكرھا معاوية، وطلب بھا عمر وحبسه حتى قضاھا عنه أخوه عبد هللا

وديوان الختم عبارة عن . وحزم الكتب ولم تكن تحزم أي جعل لھا السداد: وقال آخرون. الخاتم ذكره الطبري

وقد يطلق الديوان على مكان . الكتاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان والختم عليھا أما بالعالمة أو بالحزم

للكتب يكون أما بدس الورق كما في عرف كتاب  والحزم.جلوس ھؤالء الكتاب كما ذكرناه في ديوان األعمال

وقد يجعل . المغرب، وأما بلصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أھل المشرق

فأھل المغرب يجعلون على . على مكان الدس أو اإللصاق عالمة يؤمن معھا من فتحه واإلطالع على ما فيه

وكان في . عليھا بخاتم نقشت فيه عالمة لذلك، فيرتسم النقش في الشمع مكان الدس قطعة من الشمع ويختمون

المشرق في الدول القديمة يختم على مكان اللصق بخاتم منقوش أيضاً قد غمس في مذاق من الطين معد لذلك، 
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ن وكان ھذا الطين في الدولة العباسية يعرف بطين الختم، وكان يجلب م. صبغه احمر فيرتسم ذلك النقش عليه

فھذا الخاتم الذي ھو العالمة المكتوبة أو النقش للسداد، والحزم للكتب خاص  .سيراف، فيظھر أنه مخصوص بھا

ثم اختلف العرف وصار لمن إليه الترسيل وديوان . وكان ذلك للوزير في الدولة العباسية. بديوان الرسائل

ملك وشاراته الخاتم لإلصبع، فيستجيدون ثم صاروا في دول المغرب يعدون من عالمات ال. الكتاب في الدولة

صوغه من الذھب ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروز والزمرد، ويلبسه السلطان شارة في عرفھم، 

  .وهللا مصرف األمور بحكمه. كما كانت البردة والقضيب في الدولة العباسية والمظلة في الدولة العبيدية

  :الطراز

ذاھب الدول أن ترسم أسماؤھم أو عالمات تختص بھم في طراز أثوابھم المعدة من أبھة الملك والسلطان وم

للباسھم، من الحرير أو الديباج أو اإلبريسم ، تعتبر كتابة خطھا في نسج الثوب ألحاماً وإسداء بخيط الذھب، أو 

ووضعه في  ما يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة من غير الذھب، على ما يحكمه الصناع في تقدير ذلك

صناعة نسجھم، فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه بالبسھا من السلطان فمن دونه، أو 

وكان ملوك .التنويه بمن يختصه السلطان بملبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو واليته لوظيفة من وظائف دولته

ثم اعتاض . شكالھم، أو أشكال وصور معينة لذلكالعجم من قبل اإلسالم يجعلون ذلك الطراز بصور الملوك وأ

وكان ذلك في الدولتين . أسمائھم مع كلمات أخرى تجري مجرى الفأل أو السجالت ملوك اإلسالم عن ذلك بكتب 

وكان . وكانت الدور المعدة لنسج أثوابھم في قصورھم تسفي دور الطراز لذلك. من أبھة األمور وأفخم األحوال

فيھا يسمى صاحب الطراز، ينظر في أمور الصباغ واآللة والحاكة فيھا، وإجراء أرزاقھم القائم على النظر 

وكذلك كان الحال في دولة . وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتھم وثقات مواليھم. وتسھيل آالتھم ومشارفة أعمالھم

ھدھم من ملوك العجم بني أمية باألندلس، والطوائف من بعدھم، وفي دولة العبيديين بمصر، ومن كان على ع

ثم لما ضاق نطاق الدول عن الترف والتفنن فيه لضيق نطاقھا في االستيالء، وتعددت الدول، تعطلت . بالمشرق

ولما جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بني أمية أول المائة .ھذه الوظيفة والوالية عليھا من أكثر الدول بالجملة

، لما كانوا عليه من منازع الديانة والسذاجةالتى  لقنوھا عن إمامھم محمد السادسة، لم يأخذوا بدلك أول دولتھم

الحرير والذھب فسقطت ھذه الوظيفة من دولتھم واستدرك   يتورعون عن لباس ابن تومرت االمھدي وكانوا

لمرينية لعنفوانھا منھا أعقابھما آخر الدوله طرفاً لم يكن بتلك النباھة وأما لھذا العھد فأدركنا بالمغرب في الدولة ا

ً جليالً  لقنوه   من دولة ابن األحمر معاصرھم باألندلس، واتبع ھو في ذلك ملوك الطوائف،  وشموخھا رسما

وأما دولة الترك بمصر والشام لھذا العھد ففيھا من الطراز تحرير آخر على مقدار .فأتى منه بلمحة شاھدة باألثر

في دورھم وقصورھم وليست من وظائف دولتھم، وإنما ينسج ما  ملكھم وعمران بالدھم إال أن ذلك ال يصنع

لفظ أعجمية ويرسم  -تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن الذھب الخالص، ويسمونه المزركش

وهللا مقدر . اسم السلطان أو األمير عليه ويعده الصناع لھم فيما يعدونه للدولة من طرف الصناعة الالئقة بھا

  .النھار، وهللا خير الوارثينالليل و

 :الفساطيط والسياج

إعلم أن من شارات الملك وترفه اتخاذ األخبية الفساطيط والفازات من ثياب الكتان والصوف والقطن بجدل 

الكتان والقطن، فيباھى بھا في اإلسفار وتنوع منھا األلوان ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة 
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وكان العرب لعھد . يكون األمر في أول الدولة في بيوتھم التي جرت عادتھم باتخاذھا قبل الملكواليسار، وإنما 

ولم تزل العرب لذلك . الخلفاء األولين من بني أمية إنما يسكنون بيوتھم التي كانت لھم خياماً من الوبر والصوف

ھم وسائر حللھم وأحيائھم من األھل فكانت أسفارھم لغزواتھم، وحروبھم بظعون. العھد بادين إال األقل منھم

وكانت عساكرھم لذلك كثيرة الحلل، بعبدة ما بين المنازل، متفرقة . والولد كما ھو شأن العرب لھذا العھد

ولذلك كان عبد الملك يحتاج إلى ساقة . األحياء، يغيب كل واحٍد منھا عن نظر صاحبه مع األخرى كشأن العرب

  .ا إذا ظعنتحشد الناس على أثره أن يقيمو

ونقل أنه استعمل في ذلك الحجاج حين أشار به روح بن زنباٍغ وقضتھا في إحراق فساطيط روح وخيامه ألول 

ومن ھذه الوالية تعرف رتبة الحجاج بين . واليته حين وجدھم مقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشھورة

ر السفھاء من أحيائھم، بما له من العصبية الحائلة العرب، فأنه ال يتولى إرادتھم على الظعن إال من يأمن بواد

فلما تفننت الدولة العربية في .دون ذلك، ولذلك اختصه عبد الملك بھذه الرتبة ثقة بغنائه فيھا بعصبيته وصرامته

مذاھب الحضارة والبذخ ونزلوا المدن واألمصار وانتقلوا من سكنى الخيام إلى سكنى القصور، ومن ظھر 

الحافر، اتخذوا للسكنى في أسفارھم ثياب الكتان يستعملون منھا بيوتا مختلفة األشكال مقدرة  الخف إلى ظھر

األمثال من القوراء والمستطيلة والمربعة ويحتفلون فيھا بأبلغ مذاھب االحتفال والزينة، ويدير األمير القائد 

رب بلسان البربر، الذي ھو لسان أھله للعساكر على فساطيطه وفازاته من بينھم سياجاً من الكتان يسمى في المغ

وأما في المشرق .بالكاف التي بين الكاف والقاف، ويختص به السلطان بدلك القطر ال يكون لغيره" أفراك"

ثم جنحت الدعة بالنساء والولدان إلى المقام بقصورھم ومنازلھم، . فيتخذه كل أمير وأن كان دون السلطان

بين منازل العسكر، واجتمع الجيش والسلطان في معسكر وأحد، يحصرة فخص لذلك ظھرھم وتقاربت السياج 

وكذا .واستمر الحال على ذلك في مذاھب الدول في بذخھا وترفھا. البصر في بسيطة زھواً أنيقاً الختالف ألوانه

كان سفرھم أول أمرھم في بيوت سكناھم قبل الملك من الخيام . كانت دولة الموحدين وزناتة التي أظلتنا

والقياطين، حتى إذا أخذت الدولة في مذاھب الترف وسكنى القصور عادوا إلى سكنى األخبية والفساطيط، 

إال أن العساكر به تصير عرضة للبيات الجتماعھم في . وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه وھو من الترف بمكان

تماتة دونھم، فيحتاج في ذلك إلى والولد الذين تكون االس مكان واحد تشملھم فيه الصيحة ولخفتھم من األھل

 .وهللا القوي العزيز. تحفظ آخر

  :المقصورة للصالة والدعاء في الخطبة

فأما البيت المقصورة .وھما من األمور الخالفية ومن شارات الملك اإلسالمي، ولم يعرف في غير دول اإلسالم

ً على المحراب، فيحوز، وما ي فأول من اتخذھا معاوية بن أبي . ليهمن المسجد لصالة السلطان فيتخذ سياجا

ثم . سفيان حين طعنه الخارجي، والقصة معروفة، وقيل أول من اتخذھا مروان بن الحكم حين طعنه اليماني

وھي إنما تحدث عند حصول . اتخذھا الخنفاء من بعدھما وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في الصالة

وعند . وما زال الشأن ذلك في الدول اإلسالمية كلھا. ال األبھة كلھاالترف في الدول واالستفحال شأن أحو

. افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق، وكذا باألندلس عند انقراض الدولة األموية وتعدد ملوك الطوائف

رب من صنھاجة، وأما المغرب فكان بنو األ غلب يتخذونھا بالقيروان ثم الخلفاء العبيديون، ثم والتھم على المغ

ثم ملك الموحدون سائر المغرب واألندلس، ومحوا ذلك الرسم على طريقة . بنو باديس بفاس، وبنو حماد بالقلعة
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ولما استفحلت الدولة وأخذت بحظھا من الترف، وجاء أبو يعقوب المنصور ثالث . البداوة التي كانت شعارھم

. وھكذا كان الشأن في سائر الدول. لوك المغرب واألندلسملوكھم فاتخذ ھذه المقصورة، وبقيت من بعده سنة لم

فكانوا . وأما الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشأن أوالً عند الخلفاء وألية الصالة بأنفسھم.سنة هللا في عباده

وأول من اتخذ المنبر عمرو بن العاص . والرضا عن أصحابه ρيدعون لذلك بعد الصالة بالصالة على النبي 

وأول من دعا للخليفة على المنبر ابن عباس، دعا لعلي رضي هللا عنھما في خطبته وھو . لما بنى جامعه بمصر

عمرو  وبعد أخذ. واتصل العمل على ذلك فيما بعد. اللھم أنصر علياً على الحق: بالبصرة عامل له عليھا، فقال

أما بعد، فقد بلغني أنك اتخذت منبراً : "خطاببن العاص المنبر بلغ عمر بن الخطاب ذلك، فكتب إليه عمر بن ال

". ترقى به على رقاب المسلمين، أوما يكفيك أن تكون قائماً والمسلمون تحت عقبك، فعزمت عليك إال ما كسرته

فكان الخطيب يشيد بذكر . فلما حدثت االبھة، وحدث في الخلفاء المانع من الخطبة والصالة استنابوا فيھما

ر تنويھاً باسمه ودعاء له بما جعل هللا مصلحة العالم فيه، وألن تلك الساعة مظنة لإلجابة، ولما الخليفة على المنب

فلما جاء .وكان الخليفة يفرد بذلك. من كانت له دعوة صالحة فليضعھا في السلطان: ثبت عن السلف في قولھم

. ي ذلك، ويشاد باسمھم عقب اسمهالحجر واالستبداد صار المتغيبون على الدول كثيراً ما يشاركون الخليفة ف

وذھب ذلك بذھاب تلك الدول، وصار األمر إلى اختصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من سواه، 

وكثيراً ما يغفل المعاھدون من أھل الدول ھذا الرسم عندما تكون الدولة في .وحظر أن يشاركه فيه ويسمو إليه

غافل والخشونة، ويقنعون بالدعاء على اإلبھام واألجمال لمن ولي أمور أسلوب الغضاضة ومناحي البداوة في الت

ويسمون مثل ھذه الخطبة إذا كانت على ھذا المنحى عباسية، يعنون بدلك أن الدعاء على األجمال . المسلمين

. ح باسمهإنما يتناول العباسي تقليداً في ذلك لما سلف من األمر، وال يحفلون بما وراء ذلك من تعيينه والتصري

يحكى أن يغمراسن بن زيان، عاھد دولة بني عبد الواد لما غلبه األمير أبو زكريا يحيى بن أبي حفص على 

كان فيھا ذكر اسمه على منابر عمله، فقال  تلمسان، ثم بدا له في إعادة األمر إليه على شروط شرطھا،

عبد الحق عاھد دولة بني مرين، حضره وكذلك يعقوب بن . تلك أعوادھم يذكرون عليھا من شاءوا: يغمراسن

رسول المستنصر الخليفة بتونس من بني أبي حفص وثالث ملوكھم، وتخفف بعض أيامه عن شھود الجمعة، 

فقيل له لم يحضر ھذا الرسول كراھية لخلو الخطبة من ذكر سلطانه، فأذن في الدعاء له، وكان ذلك سبباً 

 فإذا انتبھت عيون سياستھم. تھا وتمكنھا في الغضاضة والبداوةوھكذا شأن الدول في بداي. ألخذھم بدعوته

ونظروا في أعطاف ملكھم واستتموا شيات الحضارة ومعاني البذخ وإالبھة، انتحلوا جميع ھذه السمات وتفننوا 

 والعالم. فيھا، وتجاروا إلى غايتھا، وأنفوا من المشاركة فيھا، وجزعوا من افتقادھا وخلو دولتھم من آثارھا

  .وهللا على كل شيء رقيب. بستان

  الفصل السابع والثالثون

  في الحروب ومذاھب األمم في ترتيبھا

وأصلھا إرادة انتقام بعض البشر من . إعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ براھا هللا

فتان ، إحداھما تطلب االنتقام فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائ. بعض، ويتعصب لكل منھا أھل عصبيته

وسبب ھذا االنتقام في .واألخرى تدافع، كانت الحرب وھو أمر طبيعي في البشر ال تخلو عنه أمة وال جيل

فاألول . أما غيرة ومنافسة، وأما عدوان، وأما غضب  ولدينه، وأما غضب للملك وسعي في تمھيده: األكثر

والثاني، وھو العدوان، أكثر ما يكون من أمم الوحشية . العشائر المتناظرةأكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة و
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الساكنين بالقفر كالعرب والترك والتركمان واألكراد وأشباھھم، ألنھم جعلوا أرزاقھم في رماحھم، ومعاشھم فيما 

 ملك، وإنما بأيدي غيرھم، ومن دافعھم عن متاعه آذنوه بالحرب، وال بغية لھم فيما وراء ذلك من رتبة وال

والرابع ھو . والثالث ھو المسمى في الشريعة بالجھاد. ھمھم ونصب أعينھم غلب الناس على ما في أيديھم

الصنفان األوالن منھا : فھذه أربعة أصناٍف من الحروب.حروب الدول مع الخارجين عليھا والمانعين لطاعتھا

صفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول حروب بغي وفتنة،والصنفان األخيران حروب جھاٍد وعدٍل، و

أما الذي بالزحف فھو قتال العجم كفھم على . صفوفاً، ونوع بالكر والفر نوع بالزحف: وجودھم على نوعين

وقتال الزحف أوثق وأشد من .وأما الذي بالكر والفر فھو قتال العرب والبربر من أھل المغرب.تعاقب أجيالھم

ن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف، وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصالة، وذلك أل. قتال الكر والفر

 ً فلذلك تكون أثبت عند المصارع وأصدق في القتال وأرھب للعدو، ألنه . ويمشون بصفوفھم إلى العدو قدما

 .كالحائط الممتد والقصر المشيد، ال يطمع في إزالته

َ ُيِحبُّ الَِّذينَ {: وفي التنزيل ُھْم ُبنَياٌن َمْرُصوصٌ  إِنَّ هللاَّ ً َكأَنَّ أي يشد بعضھم ] 4: الصف[} ُيَقاِتلُوَن فِي َسِبيلِِه َصّفًا

ً << : وفي الحديث الكريم. بعضا بالثبات ومن ھنا يظھر لك . >>المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

حفظ النظام كما قلناه، فمن حكمة أيجاب الثبات وتحريم التولي في الزحف، فأن المقصود من الصف في القتال 

ولى العدو ظھره فقد أخل بالمصاف، وباء بإثم الھزيمة أن وقعت وصار كأنه جرھا على المسلمين، وأمكن منھم 

ويظھر من ھذه األدلة أن . عدوھم، فعظم الذنب لعموم المفسدة، وتعديھا إلى الدين بخرق سياجه، فعد من الكبائر

. قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة واألمن من الھزيمة ما في قتال الزحف وأما.قتال الزحف أشد عند الشارع

إال أنھم قد يتخذون وراءھم في القتال مصافاً ثابتاً يلجأون إليه في الكر والفر، ويقوم لھم مقام قتال الزحف كما 

وش والعساكر أقساماً، يسمونھا ثم أن الدول القديمة الكثيرة الجنود المتسعة الممالك كانوا يقسمون الجي.نذكره بعد

وسبب ذلك أنه لفا كثرت جنودھم الكثرة البالغة، وحشدوا من . كراديس، ويسوون في كل كردوس صفوفه

ً إذا اختلطوا في مجال الحرب واعتوروا مع عدوھم  قاصية النواحي، استدعى ذلك أن يجھل بعضھم بعضا

لنكراء وجھل بعضھم ببعض، فلذلك كانوا يقسمون الطعن والضرب، فيخشى من تدافعھم فيما بينھم ألجل ا

. العساكر جموعاً ويضمون المتعارفين بعضھم لبعض، ويرتبونھا قريباً من الترتيب الطبيعي في الجھات األربع

ويسمون ھذا الترتيب التعبئة، وھو مذكور في أخبار فارس . كلھا من سلطان أو قائده في القلب ورئيس العساكر

فيجعلون بين يدي الملك عسكراً منفرداً بصفوفه متميزاً بقائده ورأيته وشعاره، . ن صدر اإلسالموالروم والدولتي

ويسمونه المقدمة، ثم عسكراً آخر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى سمته يسمون الميمنة، ثم عسكراً 

مونه الساقة، ويقف الملك آخر من ناحية الشمال كذلك يسفون الميسرة، ثم عسكراً آخر من وراء العسكر يس

فإذا تم لھم ھذا الترتيب المحكم، أما في مدى وأحد . وأصحابه في الوسط بين ھذه األربع، ويسمون موقفه القلب

للبصر أو على مسافة بعبدة، أكثرھا اليوم واليومان بين كل عسكرين منھا، أو كيفما أعطاه حال العساكر في 

وأنظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخبار الدولتين .من بعد ھذه التعبئة القلة والكثرة، فحينئٍذ يكون الزحف

بالمشرق، وكيف كانت العساكر لعھد عبد الملك تتخلص عن رحيله لبعد المدى في التعبئة، فاحتيج لمن يسوقھا 

ية وكان في الدولة األمو. من خلفه وعين لذلك الحجاج بن يوسف كما أشرنا إليه، وكما ھو معروف في أخباره

وھو مجھول فيما لدينا، ألنا إنما أدركنا دوالً قليلة العساكر، ال تنتھي في مجال الحرب . باألندلس أيضاً كثير منه
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إلى التناكر، بل أكثر الجيوش من الطائفتين معا يجمعھم لدينا حلة أو مدينة، ويعرف كل وأحد منھم قرنه ويناديه 

 .التعبئة في حومة الحرب باسمه ولقبه، فاستغني عن تلك

 :ضرب المصاف وراء العسكر

ومن مذاھب أھل الكر والفر في الحروب ضرب المصاف وراء عسكرھم من الجمادات والحيوانات العجم، 

ً للخيالة في كرھم وفرھم، يطلبون به ثبات المقاتلة ليكون أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب وقد . فيتخذونھا ملجأ

ً ليزيدھم ثبا ً وشدةيفعله أھل الزحف أيضا فقد كان الفرس وھم أھل الزحف، يتخذون الفيلة في الحروب .تا

ويحملون عليھا أبراجاً من الخشب أمثال الصروح، مشحونة بالمقاتلة والسالح والرايات، ويصفونھا وراءھم في 

وأنظر ما وقع من ذلك في القادسية، وأن  .ويزداد وثوقھم حومة الحرب كأنھا حصون، فتقوى بذلك نفوسھم

رس في اليوم الثالث اشتدوا بھا على المسلمين حتى اشتدت رجاالت من العرب فخالطوھم وبعجوھا بالسيوف فا

على خراطيمھا، فنفرت ونكصت على أعقابھا إلى مرابطھا بالمدائن، فجفا معسكر فارس لذلك وانھزموا في 

ون لذلك األسرة ينصبون للملك سريره وأما الروم وملوك القوط باألندلس وأكثر العجم، فكانوا يتخذ.اليوم الرابع

في حومة الحرب، ويحف به من خدمه وحاشيته وجنوده من ھو زعيم باالستماتة دونه، وترفع الرايات في 

أركان السرير، ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالة، فيعظم ھيكل السرير ويصير فئًة للمقاتلة وملجأ للكر 

ً على سرير نصبه لجلوسه، حتى اختلفت صفوف وجعل ذلك الفرس أيام الق. والفر ادسية، وكان  رستم جالسا

وأما أھل الكر والفر من العرب واكثر .فارس وخالطه العرب في سريره ذلك، فتحول عنه إلى الفرات وقتل

األمم البدوية الرحالة فيصفون لذلك إبلھم والظھر الذي يحمل ظعائنھم فيكون فئة لھم، ويسمونھا المجبوذة، 

وھو أمر . ليس أمة من األمم إال وھي تفعل ذلك في حروبھا، وتراه أوثق في الجولة، وآمن من الغرة والھزيمةو

وقد أغفلته الدول لعھدنا بالجملة، واعتاضوا عنه بالظھر الحامل لألثقال والفساطيط يجعلونھا ساقة من .مشاھد

رضة للھزائم، ومستشعرة للفرار في فصارت العساكر بدلك ع. خلفھم، وال تغني غناء الفيلة واإلبل

ً .المواقف لكن حملھم على ذلك أول . وكان العرب إنما يعرفون الكر والفر. وكان الحرب أول اإلسالم كله زحفا

ً فيضطرون إلى مقاتلتھم بمثل قتالھم، الثاني: اإلسالم أمران أنھم كانوا : أحدھما أن عدوھم كانوا يقاتلون زحفا

 .ا رغبوا فيه من الصبر، ولما رسخ فيھم من األيمان، والزحف إلى اإلستماتة أقربمستميتين في جھادھم لم

وأول من أبطل الصف في الحروب وصار إلى التعبئة كراديس مروان بن الحكم في قتال الضحاك الخارجي 

يشكري العزيز ال فولى الخوارج عليھم شيبان بن عبد: "لما ذكر قتال الحبيري: قال الطبري. والحبيري بعده

فتنوسي قتال الزحف . ويلقب أبا الذلفاء، وقاتلھم مروان بعد ذلك بالكراديس، وأبطل الصف من يومئٍذ، أنتھى

وذلك أنھا حينما كانت يدوية . بإبطال الصف، ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الترف

فلما حصلوا على ترف . ان معھم في األحياءوسكناھم الخيام كانوا يستكثرون من اإلبل وسكنى النساء والولد

الملك وألفوا سكنى القصور والحواضر وتركوا شأن البادية والقفر نسوا لذلك عھد اإلبل والظعائن، وصعب 

عليھم اتخاذھا، فخلفوا النساء في اإلسفار وحملھم الملك والترف على اتخاذ الفساطيط واألخبية، فاقتصروا على 

وال يغني كل الغناء ألنه ال يدعو إلى اإلستماتة كما . واألبنية وكان ذلك صفتھم في الحرب الظھر الحامل لألثقال

 .فيخف الصبر من اجل ذلك وتصرفھم الھيعات وتخرم صفوفھم. يدعو إليھا األھل والمال
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  :فصل

طائفة  ولما ذكرناه من ضرب المصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكر والفر، صار ملوك المغرب يتخذون

والسلطان يتأكد في حقه ضرب . من اإلفرنج في جندھم، وأختصوا بدلك ألن قتال أھل وطنھم كله بالكر والفر

المصاف ليكون ردءاً للمقاتلة أمامه، فال بد وأن يكون أھل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف، وإال 

ساكر بإجفالھم، فاحتاج الملوك بالمغرب أن يتخذوا أجفلوا على طريقة أھل الكر والفر، فانھزم السلطان والع

جنداً من ھذه اآلفة المتعودة الثبات في الزحف وھم اإلفرنج، ويرتبون مصافھم المحدق بھم منھا، ھذا على ما 

وإنما استخفوا ذلك للضرورة التي أريناكھا من تخوف اإلجفال على مصاف . فيه من االستعانة بأھل الكفر

. ج ال يعرفون غير الثبات في ذلك، ألن عادتھم في القتال الزحف، فكانوا أقوم بذلك من غيرھمالسلطان واإلفرن

مع أن الملوك في المغرب إنما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم العرب والبربر، وقتالھم على الطاعة، وأما في 

. المغرب لھذا العھد، وقد أبدينا سببهالواقع ب ھذا ھو. الجھاد فال يستعينون بھم حذراً من مماألتھم على المسلمين

 .وهللا بكل شيء عليم

  :فصل

وبلغنا أن أمم الترك لھذا العھد قتالھم مناضلة بالسھام، وأن تعبئة الحرب عندھم بالمصاف، وأنھم يقسمون  

بثالثة صفوف، يضربون صفا وراء صف، ويترجلون عن خيولھم، ويفرغون سھامھم بين أيديھم، ثم يتناضلون 

وھي . اً، وكل صف ردء للذي أمامه أن يكبسھم العدو، إلى أن يتھيأ النصر إلحدى الطائفتين على األخرىجلوس

 .تعبئة محكمة غريبة

  :فصل

وكان من مذاھب األول في حروبھم حفر الخنادق على معسكرھم عندما يتقاربون للزحف، حذراً من معرة  

ووحشته من مضاعفة الخوف، فيلوذ الجيش بالفرار وتجد البيات والھجوم على العسكر بالليل، لما في ظلمته 

فكانوا لذلك يحتفرون . النفوس في الظلمة ستراً من عاره، فإذا تساووا في ذلك أرجف العسكر ووقعت الھزيمة

الخنادق على معسكرھم إذا نزلوا وضربوا أبنيتھم، ويديرون الحفائر نطاقاً عليھم من جميع جھاتھم، حرصاً أن 

وكانت للدول في أمثال ھذا قوة وعليه اقتدار باحتشاد الرجال، وجمع األيدي . لعدو بالبيات، فيتخاذلوايخالطھم ا

فلما خرب العمران وتبعه . عليه في كل منزل من منازلھم، بما كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك

 .وهللا خير القادرين .ضعف الدول وقلة الجنود وعدم الفعلة نسي ھذا الشأن جملة كأنه لم يكن

  :وصية علي رضي هللا عنه وتحريضه ألصحابه يوم صفين

وأنظر وصية علي رضي هللا عنه وتحريضه ألصحابه يوم صفين تجد كثيراً من علم الحرب ولم يكن أحد 

وعضوا . فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص وقدموا الدارع  وأخروا الخاسر: "قال في كالم له.أبصر بھا منه

وغضوا . والتووا على أطراف الرماح، فأنه أصون لألسنة. ى األضراس، فأنه أنبى للسيوف عن الھامعل

وأقيموا . وأخفتوا األصوات، فأنه أطرد للفشل وأولى بالوقار. األبصار، فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب

بر، فأنه بقدر الصبر ينزل واستعينوا بالصدق والص. راياتكم، فال تميلوھا وال تجعلوھا إال بأيدي شجعانكم

  عضوا على النواجذ من األضراس، واستقبلوا القوم بھامكم، وشدوا : "وقال األشتر يومئٍذ يحرض االزد".النصر
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شدة قوم موتورين يثأرون بآبائھم وإخوانھم حناقاً على عدوھم، وقد وطنوا على الموت أنفسھم لئال يسبقوا بوتر، 

أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرفي شاعر لمتونة وأھل األندلس في كلمة  وقد.وال يلحقھم في الدنيا عار

يمدح بھا تاشفين بن علي بن يوسف، ويصف ثباته في حرب شھدھا، ويذكره بأمور الحرب في وصايا 

 :وتحذيرات تنبھك على معرفة كثير من سياسة الحرب يقول فيھا

  من منكم الملك الھمام األروع      يا أيھا المأل الذي يتقنــــــــــــــــع

  ومن الذي غدر العدو به دجـــــى

  تمضي الفوارس والطعان يصدھا

  والليل من وضح الترائك أنــــــــه

  أنى فزعتم يا بني صنھاجــــــــــة

  إنسان عين لم يصبه منكـــــــــــم

  وصددتم عن تاشفين وأنـــــــــــه

  ــةما أنتم إال أسود خفيـــــــــــــــ

  يا تاشفين أقم لجيشك عــــــــذره

  فأنفض كل وھو ال يتزعـــزع

  عنه ويدمرھا الوفاء فترجـتـــع

  صبح على ھام الجيوش يلمـــع

  وإليكم في الروع كان المفــزع

  حضن وقلب أسلمته األضلــــع

  لعقابه لو شاء فيكم موضــــــع

  كل لكل كريھة مستطلــــــــــع

   يدفـــــعبالفيل والعذر الذي ال

  ):ومنھا في سياسة الحرب(

  أھديك من أدب السياسة ما بــــــه

  ال إنني أدري بھا لكنھـــــــــــــــا

  والبس من الحلق المضاعفة التي

  والھندواني الرقيق فأنــــــــــــــه

  واركب من الخيل السوابق عـدة

  خندق عليك إذا ضربت محلــــة

  ـــــدهوالواد ال تعبره وأنزل عنـ

  واجعل مناجزة الجيوش عشيــة

  وإذا تضايقت الجيوش بمعــرك

  واصدمه أول وھلة ال تكتـــرث

  واجعل من الطالع أھل شھامة

 ً   ال تسمع الكذاب جاءك مرجفـا

  كانت ملوك الفرس قبلك تولـــع

  ذكرى تحض المؤمنين وتنفــــع
  وصى بھا صنع الصنائع تبــــع

  ـــــــعسيان تتبع ظافراً أو تتبــــ

  أمضى على حد الدالص وأقطع

  حصناً حصيناً ليس فيه مدفـــــع

  بين العدو وبين جيشك يقطـــــع

  ووراءك الصدق الذي ھو أمنـع

  ضنك فأطراف الرماح توســــع

  شيئاً فإظھار النكول يضعضـــع

  للصدق فيھم شيمة ال تخــــــدع

  ال رأي للكذاب فيما يصنــــــــع

فقد قال عمر ألبي عبيد بن . البيت مخالف لما عليه الناس في أمر الحرب" ول وھلة ال تكترثواصدمه أ: "قوله

وأشركھم في ، وال  ρاسمع وأطع من أصحاب النبي : "مسعود الثقفي لما واله حرب فارس والعراق فقال له

وقال له ".رصة والكفتجيبن مسرعاً حتى تتبين، فأنھا الحرب وال يصلح لھا إال الرجل المكيث الذي يعرف الف

. وفي التسرع في الحرب إال عن بيان ضياع. أنه لن يمنعني أن أؤمر سليطاً إال سرعته في الحرب: "في أخرى

ھذا كالم عمر، وھو شاھد بأن التثاقل في ".لكن الحرب ال يصلحھا إال الرجل المكيث. وهللا لوال ذلك ألمرته

وذلك عكس ما قاله الصيرفي، إال أن يريد أن الصدم . حربالحرب أولى من الخوف، حتى يتبين حال تلك ال

وال وثوق في الحرب بالظفر وأن حصلت أسبابه من العدة والعديد، وإنما .وهللا تعالى أعلم. بعد البيان فله وجه
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وبيان ذلك أن أسباب الغلب في األكثر مجتمعة من أمور ظاھرة . الظفر فيھا والغلب من قبيل البخت واالتفاق

الجيوش ووفورھا وكمال األسلحة واستجادتھا وكثرة الشجعان وترتيب المصاف، ومنه صدق القتال وما وھي 

جرى مجرى ذلك، ومن أمور خفية وھي أما من خدع البشر وحيلھم في اإلرجاف والتشانيع التي يقع بھا 

لك، وفي الكمون في التخذيل وفي التقدم إلى األماكن المرتفعة ليكون الحرب من أعلى فيتوھم المنخفض لذ

الغياض ومطمئن األرض والتواري بالكدى عن العدو حتى يتداولھم العسكر دفعة، وقد تورطوا، فيتلفتون إلى 

وأما أن تكون تلك األسباب الخفية، أموراً سماوية ال قدرة للبشر على اكتسابھا تلقى في . النجاة، وأمثال ذلك

وأكثر ما تقع الھزائم عن ھذه األسباب . مراكزھم فتقع الھزيمة القلوب، فيستولي الرھب عليھم ألجلھا فتختل

الخفية لكثرة ما يعتمل لكل وأحد من الفريقين فيھا حرصاًعلى الغلب، فال بد من وقوع التأثير في ذلك ألحدھما 

فقد تبين أن وقوع ". رب حيلة أنفع من قبيلة: "ومن أمثال العرب. >>الحرب خدعة<<: ولذلك قال  . ضرورة

الغلب في الحروب غالباً عن أسباب خفية غير ظاھرة، ووقوع األشياء عن األسباب الخفية ھو معنى البخت كما 

:  ρفاعتبره وتفھم من وقوع الغلب عن األمور السماوية كما شرحناه، معنى قوله . تقرر في موضعه

قليل وغلب المسلمين من ، وما وقع من غلبه للمشركين في حياته بالعدد ال>>نصرت بالرعب مسيرة شھر<<

فأن هللا سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على . بعده كذلك في الفتوحات

ً للھزائم في الفتوحات اإلسالمية كلھا،إال أنه  قلوبھم، فينھزموا، معجزة لرسوله ، فكان الرعب في قلوبھم سببا

أن من أسباب الغلب في الحروب أن تفضل عدة الفرسان المشاھير من : يوقد ذكر الطرطوش.خفي عن العيون

الشجعان في أحد الجانبين على عدتھم في الجانب األخر، مثل أن يكون أحد الجانبين فيه عشرة أو عشرون من 

اد في الشجعان المشاھير وفي الجانب األخر ثمانية أو ستة عشر، فالجانب الزائد ولو بواحد يكون له الغلب، وأع

وإنما الصحيح المعتبر في الغلب حال . ذلك وأبدى، وھو راجع إلى األسباب الظاھرة التي قدمنا، وليس بصحيح

العصبية أن يكون في أحد الجانبين عصبية واحدة جامعة لكفھم، وفي الجانب األخر عصائب متعددة، ألن 

ان المتفرقين الفاقدين للعصبية، إذ تنزل كل العصائب إذا كانت متعددة يقع بينھا من التخاذل ما يقع في الوحد

عصابة منھم منزلة الواحد، ويكون الجانب الذي عصابته متعددًة ال يقاوم الجانب الذي عصبيته واحدة ألجل 

يحمله على ذلك إال نسيان شأن  واعلم أنه اصح في االعتبار مما ذھب إليه الطرطوشي ولم. ذلك فتفھمه

نھم إنما يردون ذلك الدفاع والحماية والمطالبة إلى الوحدان، والجماعة الناشئة عنھم، العصبية في حفته وبلده، وأ

 ً وقد بينا ذلك أول الكتاب مع أن ھذا وأمثاله على تقدير صحته إنما ھو من . ال يعتبرون في ذلك عصبية وال نسبا

شبھھا، فكيف يجعل ذلك كفيالً األسباب الظاھرة مثل اتفاق الجيش في العدة وصدق القتال وكثرة األسلحة وما أ

ً منھا ال يعارض األسباب الخفية من الحيل والخداع وال األمور  بالغلب، ونحن قد قررنا لك اآلن أن شيئا

 .وهللا مقدر الليل والنھار. فافھمه وتفھم أحوال الكون. السماوية من الرعب والخذالن اإللھي

  :فصل

فقل أن تصادف . فية وغير طبيعية حال الشھرة والصيتويلحق بمعنى الغلب في الحروب وأن أسبابه خ

موضعھا في أحد من طبقات الناس، من الملوك والعلماء والصالحين والمنتحلين للفضائل علي العموم، وكثير 

وقد تصادف موضعھا . ممن اشتھر بالشر وھو بخالفه، وكثير ممن تجاوزت عنه الشھرة وھو أحق بھا وأھلھا

والسبب في ذلك أن الشھرة والصيت إنما ھما باألخبار، واألخبار يدخلھا الذھول عن . بھاوتكون طبقاً على صاح

المقاصد عند التناقل، ويدخلھا التعصب والتشيع، ويدخلھا األوھام، ويدخلھا الجھل بمطابقة الحكايات لألحوال، 
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لمراتب الدنيوية بالثناء والمدح لخفائھا بالتلبيسة والتصنع أو لجھل الناقل، ويدخلھا التقرب ألصحاب التجلة وا

وتحسين األحوال وإشاعة الذكر بدلك، والنفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابھا من 

جاه أو ثروة، وليسوا في األكثر براغبين في الفضائل وال متنافسين في أھلھا، وأين مطابقة الحق مع ھذه كلھا، 

وكل ما حصل بسبب خفي فھو الذي يعبر عنه . ية من ھذه، وتكون غير مطابقةفتختل الشھرة عن أسباب خف

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. بالبخت كما تقرر

  الفصل الثامن والثالثون

  في الجباية وسبب قلتھا وكثرتھا

. ة الوزائع قليلة الجملةإعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة، وآخر الدولة تكون كثير

أن كانت على سنن الدين فليست تقتضي إال المغارم الشرعية من الصدقات والخراج : والسبب في ذلك أن الدولة

والجزية، وھي قليلة الوزائع، ألن مقدار الزكاة من المال قليل كما علمت، وكذا زكاة الحبوب والماشية، وكذا 

عية، وھي حدود ال تتعدى، وأن كانت على سنن التغلب والعصبية فال بد الجزية والخراج وجميع المغارم الشر

من البداوة في أولھا كما تقدم، والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس، 

موال من والغفلة عن تحصيل ذلك إال في النادر، فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة، والوزيعة التي تجمع األ

وإذا قفت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه، فيكثر االعتمار ويتزايد . مجموعھا

محصول االغتباط بقلة المغرم، وإذا كثر االعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف الوزائع، فكثرت الجباية التي ھي 

بعد وأحد، واتصفوا بالكيس، وذھب شر البداوة  فإذا استمرت الدولة واتصلت، وتعاقب ملوكھا وأحدا. جملتھا

والسذاجة وخلقھا من اإلغضاء والتجافي، وجاء الملك العضوض والحضارة الداعية إلى الكيس، وتخفق أھل 

الدولة حينئذ بخلق التحذلق، وتكثرت عوائدھم وحوائجھم بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم والترف، فيكثرون 

لى الرعايا واإلكرة والفالحين وسائر أھل المغارم، ويزيدون في كل وظيفة ووزيعة الوظائف الوزائع حينئذ ع

ً لتكثر لھم الجباية، ويضعون المكوس على المبايعات وفي األبواب كما نذكر بعد، ثم تتدرج  مقداراً عظيما

ببه، حتى تثقل الزيادات فيھا بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الترف وكثرة الحاجات واإلنفاق بس

المغارم على الرعايا وتنھضم وتصير عادة مفروضة، ألن تلك الزيادة تدرجت قليالً قليالً ولم يشعر أحد بمن 

ثم تزيد إلى الخروج عن . زادھا على التعيين، وال من ھو واضعھا، إنما تثبت على الرعايا كأنھا عادة مفروضة

لذھاب األمل من نفوسھم بقلة النفع، إذا قابل بين نفعه ومغارمه  حد االعتدال، فتذھب غبطة الرعايا في االعتمار

وبين ثمرته وفائدته، فتنقبض كثير من األيدى عن االعتمار جملة، فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان تلك 

وربما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه جبراً لما نقص، . الوزائع منھا

تى تنتھي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءھا نفع وال فائدة، لكثرة اإلنفاق حينئذ في االعتمار وكثرة ح

فال تزال الجملة في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما . المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجوة به

ل من االعتمار، ويعود وبال ذلك على الدولة يعتقدونه من جبر الجملة بھا، إلى أن ينتقص العمران بذھاب اآلما

وإذا فھمت ذلك علمت أن أقوى األسباب في االعتمار تقليل مقدار الوظائف . ألن فائدة االعتمار، عائدة إليھا

وهللا سبحانه وتعالى مالك األمور . على المعتمرين ما أمكن، فبدلك تنبسط النفوس إليه لثقتھا بإدراك المنفعة فيه

 ] .سورة يس اآلية األخيرة[}يده ملكوت كل شيءوب{كلھا، 
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 الفصل التاسع والثالثون

  في ضرب المكوس أواخر الدولة

إعلم أن الدولة تكون في أولھا بدوية كما قلنا، فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده، فيكون خرجھا 

ثم ال تلبث أن تأخذ . فضل منھا كثير عن حاجاتھمبأزيد منھا، بل ي وأنفاقھا قليالً فيكون في الجباية حينئٍذ وفاء

يدين الحضارة في الترف وعوائدھا، وتجري على نھج الدول السابقة قبلھا، فيكثر لذلك خراج أھل الدولة، 

ً كثرة بالغة بنفقته في خاصته، وكثرة عطائه، وال تفي بدلك الجباية فتحتاج . ويكثر خراج السلطان خصوصا

ي الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء، والسلطان من النفقة، فيزيد في مقدار الوظائف الدولة إلى الزيادة ف

الوزائع أوالً كما قلناه، ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية، ويدرك 

الجباية وتكثر العوائد، ويكثر الدولة الھرم،وتضعف عصابتھا عن جباية األموال من األعمال والقاصية، فتقل 

فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربھا على البيعات، ويفرض لھا . بكثرتھا أرزاق الجند وعطاؤھم

ً على األثمان في األسواق، وعلى أعيان السلع في أموال المدينة وھو مع ھذا مضطر لذلك بما . قدراً معلوما

وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة . طاء مع زيادة الجيوش والحاميةدعاه إليه ترف الناس من كثرة الع

بالغة، فتكسد األسواق لفساد اآلمال، ويؤذن ذلك باختالل العمران، ويعود على الدولة، وال يزال ذلك يتزايد إلى 

ت المغارم وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير، وفرض.أن تضمحل

وكذلك وقع . حتى على الحاج في الموسم، وأسقط صالح الدين أيوب تلك الرسوم جملة وأعاضھا بآثار الخير

وكذلك وقع بأمصار الجريد . باألندلس لعھد الطوائف حتى محى رسمه يوسف بن تاشفين أمير المرابطين

 .وهللا تعالى أعلم. بأفريقية لھذا العھد حين استبد بھا رؤساؤھا

  لفصل األربعونا

إعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتھا بما قدمناه من  في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية
  الترف وكثرة العوائد

والنفقات وقصر الحاصل من جبايتھا على الوفاء بحاجاتھا ونفقاتھا، واحتاجت إلى مزيد المال والجباية، فتارًة 

ت الرعايا وأسواقھم كما قدمنا ذلك في الفصل قبله، وتارًة بالزيادة في ألقاب المكوس توضع المكوس على بياعا

أن كان قد استحدث من قبل، وتارًة بمقاسمة العمال والجباة وامتكاك عظامھم، لما يرون أنھم قد حصلوا على 

للسلطان على تسمية شيء طائل من أموال الجباية، ال يظھره الحسبان، وتارًة باستحداث التجارة والفالحة 

الجباية لما يرون التجار والفالحين يحصلون على الفوائد والغالت مع يسارة أموالھم، وأن األرباح تكون على 

فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات الستغالله في شراء البضائع والتعرض بھا لحوالة . نسبة رؤوس األموال

وھو غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من . كثير الفوائداألسواق، ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وت

فأوالً مضايقة الفالحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع، وتيسير أسباب ذلك، فأن الرعايا .وجوه متعددة

ً تنتھي إلى غاية موجودھم أو تقرب، وإذا رافقھم  متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحمة بعضھم بعضا

ذلك وماله أعظم كثيراً منھم، فال يكاد أحد منھم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته، ويدخل  السلطان في

ثم أن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضاً أو بأيسر ثمن، إذ ال .على النفوس من ذلك غم ونكد
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غلھا كله من زرٍع أو حريٍر أو ثم إذا حصل فوائد الفالحة وم.يجد من يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه

عسٍل أو سكٍر أو غير ذلك من أنواع الغالت، وحصلت بضائع التجارة من سائر األنواع، فال ينتظرون به حوالة 

األسواق وال نفاق البياعات، لما يدعوھم إليه تكاليف الدولة، فيكلفون أھل تلك األصناف من تاجر أو فالٍح 

في أثمانھا إال القيم وأزيد، فيستوعبون في ذلك ناض أموالھم، وتبقى تلك بشراء تلك البضائع، وال يرضون 

ً جامدًة، ويمكثون عطالً من اإلدارة وربما تدعوھم . التي فيھا كسبھم ومعاشھم البضائع بأيديھم عروضا

وربما يتكرر ذلك على . الضرورة إلى شيء من المال فيبيعون تلك السلع على كساد من األسواق بأبخس ثمن

التاجر والفالح منھم بما يذھب راس ماله، فيقعد عن سوقه، ويتعدد ذلك وبتكرر، ويدخل به على الرعايا من 

العنت والمضايقة وفساد األرباح، ما يقبض آمالھم عن السعي في ذلك جملة، ويؤدي إلى فساد الجباية، فأن 

س ونمو الجباية بھا، فإذا أنقبض الفالحون معظم الجباية إنما ھي من الفالحين والتجار، ال سيما بعد وضع المكو

 .عن الفالحة، وقعد التجار عن التجارة، ذھبت الجباية جملة أو دخلھا النقص المتفاحش

وإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية وبين ھذه األرباح القليلة وجدھا بالنسبة إلى الجباية أقل من 

له بحظ عظيم من الجباية فيما يعانيه من شراء أو بيع، فأنه من البعيد أن  ثم أنه ولو كان مفيداً فيذھب. القليل

ثم فيه . ولو كان غيره في تلك الصفقات لكان تكسبھا كلھا حاصالً من جھة الجباية. يوجد فيه من المكس

فالحة التعرض ألھل عمرانه، واختالل الدولة بفسادھم ونقصه، فأن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالھم بال

وكان الفرس ال يملكون عليھم إال من . والتجارة نقصت وتالشت بالنفقات، وكان فيھا تالف أحوالھم، فافھم ذلك

أھل بيت المملكة، ثم يختارونه من أھل الفضل والدين واألدب والسخاء والشجاعة والكرم، ثم يشترطون عليه 

ر فيحب غالء األسعار في البضائع، وأن ال يستخدم مع ذلك العدل، وأن ال يتخذ صنعة فيضر بجيرانه، وال يتاج

واعلم أن السلطان ال ينمي ماله وال يدر موجوده إال الجباية وإدرارھا .العبيد فأنھم ال يشيرون بخير وال مصلحة

إنما يكون بالعدل في أھل األموال، والنظر لھم بدلك، فبدلك تنبسط آمالھم، وتنشرح صدورھم لألخذ في تثمير 

وأما غير ذلك من تجارٍة أو فلٍح فإنما ھو مضرة عاجلة للرعايا . السلطان وتنميتھا، فتعظم منھا جباية األموال

وقد ينتھي الحال بھؤالء المنسلخين للتجارة والفالحة من األمراء والمتغلبين في . وفساد للجباية ونقص للعمارة

ردين على بلدھم، ويفرضون لذلك من الثمن ما البلدان، أنھم يتعرضون لشراء الغالت والسلع من أربابھا الوا

وھذه أشد من األولى وأقرب . يشاءون، ويبيعونھا في وقتھا لمن تحت أيديھم من الرعايا بما يفرضون من الثمن

وربما يحمل السلطان على ذلك من يداخله من ھذه األصناف، أعني التجار . إلى فساد الرعية واختالل أحوالھم

ناعته التي نشأ عليھا، فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بسھم لنفسه ليحصل على والفالحين لما ھي ص

غرضه من جمع المال سريعاً،وال سيما مع ما يحصل له من التجارة بال مغرم وال مكس، فأنھا اجدر بنمو 

طان أن فينبغي للسل. األموال، وأسرع في تثميره، وال يفھم ما يدخل على السلطان من الضرر بنقص جبايته

يحذر من ھؤالء ويعرض عن سعايتھم المضرة بجبايته وسلطانه، وهللا يلھمنا رشد أنفسنا، وينفعنا بصالح 

  .األعمال، وهللا تعالى أعلم
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  الفصل الحادي واألربعون

  في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة

ل القبيل والعصبية بمقدار غنائھم وعصبيتھم، وألن والسبب في ذلك أن الجباية في أول الدولة تتوزع على أھ

فرئيسھم في ذلك متجاف لھم عما يسمون إليه من الجباية، . الحاجة إليھم في تمھيد الدولة كما قلناه من قبل

فال يطير في سھمانه من . معتاض عن ذلك بما ھو يروم من االستبداد عليھم، فله عليھم عزة وله إليھم حاجة

فتجد حاشيتة لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي مملقين في الغالب، . ألقل من حاجتهالجباية إال ا

  .وجاھھم متقلص ألنه من جاه مخدومھم، ونطاقه قد ضاق بمن يزاحمه فيه من أھل عصبيته

ما فإذا استفحلت طبيعة الملك، وحصل لصاحب الدولة االستبداد على قومه، قبض أيديھم عن الجبايات، إال 

يطير لھم بين الناس في سھمانھم، وتقل حظوظھم إذ ذاك لقفة غنائھم في الدولة، بما أنكبح من أعنتھم، وصار 

الموالي والصنائع مساھمين لھم في القيام بالدولة وتمھيد األمر، فينفرد صاحب الدولة حينئٍذ بالجباية أو 

حوال، فتكثر ثروته وتمتلئ خزائنه ويتسع معظمھا، ويحتوي على األموال ويحتجنھا للنفقات في مھمات األ

نطاق جاھه ويعتز على سائر قومه، فيعظم حال حاشيته وذويه، من وزير وكاتٍب وحاجٍب ومولى وشرطي 

ثم إذا أخذت الدولة في الھرم بتالشي العصبية وفناء القبيل . ويتسع جاھھم، ويقتنون األموال ويتأثلونھا

مر حينئٍذ إلى األعوان واألنصار، ولكثرة الخوارج والمنازعين والثوار، المعاھدين للدولة احتاج صاحب األ

وتوھم االنتقاض، فصار خراجه لظھرائه وأعوانه، وھم أرباب  السيوف وأھل العصبيات، وأنفق خزائنه 

وحاصله في مھمات الدولة، وقلت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة العطاء واإلنفاق، فيقل الخراج وتشتد 

اجة الدولة إلى المال، فيتقلص ظل النعمة والترف عن الخواص والحجاب والكتاب بتقلص الجاه عنھم، ح

ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المال وتنفق أبناء البطانة والحاشية ما تأثله . وضيق نطاقه على صاحب الدولة

غير ما كان عليه آباؤھم وسلفھم من  آباؤھم من األموال في غير سبيلھا من إعانة صاحب الدولة، ويقبلون على

ويرى صاحب الدولة أنه أحق بتلك األموال التي اكتسبت في دولة سلفه وبجاھھم، فيصطلمھا . المناصحة

ً وواحداً بعد وأحٍد، على نسبة رتبھم وتنكر الدولة لھم، ويعود وبال ذلك على  ً فشيئا وينتزعھا منھم لنفسِه شيئا

تھا وأھل الثروة والنعمة من بطانتھا، ويتقوض بدلك كثير من مباني المجد بعد أن الدولة بفناء حاشيتھا ورجاال

وأنظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني قحطبة وبني برمك وبني سھل وبني .يدعمه أھله ويرفعوه

بني أبي عبدة وبني انحاللھا أيام الطوائف في بني شھيد و طاھر وأمثالھم، في الدولة األموية باألندلس عند

 .سنة هللا التي قد خلت في عباده. حديرة وبني برد وأمثالھم، وكذا في الدولة التي أدركناھا لعھدنا

  : فصل

ولما يتوقعه أھل الدولة من أمثال ھذه المعاطب صار الكثير منھم ينزعون إلى الفرار عن الرتب والتخلص من 

دولة إلى قطر آخر، ويرون أنه أھنأ لھم وأسلم في إنفاقه وحصول ربقة السلطان، بما حصل في أيديھم من مال ال

واعلم أن الخالص من ذلك بعد الحصول .وھو من األغالط الفاحشة واألوھام المفسدة أحوالھم ودنياھم. ثمرته

فأن صاحب ھذا الغرض إذا كان ھو الملك نفسه، فال تمكنه الرعية من ذلك طرفة عين، وال . فيه عسير ممتنع

العصبية المزاحمون له، بل في ظھور ذلك منه ھدم لملكه وإتالف لنفسه بمجاري العادة بدلك، ألن ربقة أھل 

الملك يعسر الخالص منھا،وال سيما عند استفحال الدولة وضيق نطاقھا وما يعرض فيھا من البعد عن المجد 
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وحاشيته وأھل الرتب في دولته، وأما إذا كان صاحب ھذا الغرض من بطانة السلطان . والخالل والتخلق بالشر

فقل أن يخلى بينه وبين ذلك أما أوالً فلما يراه الملوك أن ذويھم وحاشيتھم، بل وسائر رعاياھم مماليك لھم، 

مطلعون على ذات صدورھم، فال يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضنا بأسرارھم وأحوالھم أن يطلع عليھا أحد، 

بنو أمية باألندلس يمنعون أھل دولتھم من السفر لفريضة الحج لما  ولقد كان. وغيرة من خدمته لسواھم

يتوھمونه من وقوعھم بأيدي بني العباس، فلم يحج سائر أيامھم أحد من أھل دولتھم، وما أبيح الحج ألھل الدول 

ه ھو فال وأما ثانياً فأنھم وأن سمحوا بحل ربقت. من األندلس إال بعد فراغ شأن األموية ورجوعھا إلى الطوائف

يسمحون بالتجافي عن ذلك المال، لما يرون أنه جزء من مالھم كما يرون أنه جزء من دولتھم، إذ لم يكتسب إال 

ثم إذا . بھا وفي ظل جاھھا، فتحوم نفوسھم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما ھو جزء من الدولة ينتفعون به

النادر األقل، فتمتد إليه أعين الملوك بدلك القطر توھمنا أنه خلص بدلك المال إلى قطر آخر، وھو في 

ً أو بالقھر ظاھراً، لما يرون أنه مال الجباية والدول، وأنه مستحق  وينتزعونه باإلرھاب والتخويف تعريضا

وإذا كانت أعينھم تمتد إلى أھل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش، فأحرى بھا . لألنفاق في المصالح

ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بن . لى أموال الجباية والدول التي تجد السبيل إليه بالشرع والعادةأن تمتد إ

أحمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك الحفصيين بأفريقية الخروج عن عھدة الملك واللحاق بمصر فراراً من طلب 

رحلة إلى ثغر طرابلس يوري بتمھيده، صاحب الثغور الغربية لما استجمع لغزو تونس، فاستعمل اللحياني ال

وركب السفين من ھنالك؛ وخلص إلى اإلسكندرية بعد أن حمل جميع ما وجده ببيت المال من الصامت 

والذخيرة، وباع كل ما كان بخزائنھم من المتاع والعقار والجواھر، حتى الكتب، واحتمل ذلك كله إلى مصر 

ة سبع عشرة من المائة الثامنة؛ فأكرم نزله ورفع مجلسه، ولم ونزل على الملك الناصر محمد بن قالون، سن

ً بالتعريض إلى أن حصل عليھا، ولم يبق معاش ابن اللحياني إال في جرايته  ً فشيئا يزل يستخلص ذخيرته شيئا

فھذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي . التي فرضت له؛ إلى أن ھلك سنة ثمان وعشرين حسبما نذكره في أخباره

ري أھل الدول لما يتوقعونه من ملوكھم من المعاطب، وإنما يخلصون أن اتفق لھم الخالص بأنفسھم؛ وما يعت

والذي حصل لھم من الشھرة بخدمة الدول كاف في وجدان المعاش لھم . يتوقعونه من الحاجة فغلط ووھم

  :لدول أنساب؛ لكنوا. بالجرايات السلطانية أو بالجاه في انتحال طرق الكسب من التجارة والفالحة

 وإذا ترد إلى قليل تقنع    النفس راغبة إذا رغبتھا 

  .وهللا سبحانه ھو الرزاق، وھو الموفق بمنه وفضله، وهللا أعلم

 الفصل الثاني واألربعون

  في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية

فإذا احتجن السلطان . العمران والسبب في ذلك أن الدولة والسلطان ھي السوق األعظم للعالم، ومنه مادة

األموال أو الجبايات ، أو فقدت فلم يصرفھا في مصارفھا، قل حينئٍذ ما بأيدي الحاشية والحامية، وانقطع أيضاً 

ما كان يصل منھم لحاشيتھم وذويھم، وقلت نفقاتھم جملة وھم معظم السواد، ونفقاتھم أكثر مادة لألسواق ممن 

في األسواق، وتضعف األرباح في المتاجر فيقل الخراج لذلك؛ الن الخراج والجباية  فيقع الكساد حينئذٍ . سواھم

ووبال ذلك عائد على الدولة . إنما تكون من االعتمار والمعامالت ونفاق األسواق وطلب الناس للفوائد واألرباح

ألعظم، أم األسواق كلھا، فإن الدولة كما قلناه ھي السوق ا. بالنقص لقلة أموال  السلطان حينئٍذ بقفة الخراج
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وأصلھا ومادتھا في الدخل والخرج، فإن كسدت وقفت مصارفھا فأجدر بما بعدھا من األسواق أن يلحقھا مثل 

ً فالمال إنما ھو متردد بين الرعية والسلطان منھم إليه، ومنه إليھم، فإذا حبسه السلطان . ذلك وأشد منه وأيضا

  .دهسنة هللا في عبا. عنده فقدته الرعية

  الفصل الثالث واألربعون

  في أن الظلم مؤذن بخراب العمران

لما يرونه حينئٍذ من أن غايتھا    إعلم أن العدوان على الناص في أموالھم ذاھب بآمالھم في تحصيلھا واكتسابھا 

. كوإذا ذھبت آمالھم في اكتسابھا وتحصيلھا انقبضت أيديھم عن السعي في ذل. من أيديھم ومصيرھا انتھابھا

ً في  وعلى قدر االعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في االكتساب، فإذا كان االعتداء كثيراً عاما

وإن كان . جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذھابه باآلمال جملة بدخوله من جميع أبوابھا

ووفوره ونفاق أشواقه إنما ھو باألعمال وسعي  والعمران. االعتداء يسيراً كان االنقباض عن الكسب على نسبته

فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديھم عن المكاسب كسدت . الناس في المصالح والمكاسب ذاھبين وجائين

أسواق العمران، وانتقضت األحوال وابذعر الناس في اآلفاق من غير تلك اإليالة في طلب الرزق فيما خرج 

لقطر، وخلت دياره، وخربت أمصاره، واختل باختالله حال الدولة والسلطان؛ لما أنھا عن نطاقھا، فخف ساكن ا

وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن الموبذان .صورة للعمران تفسد بفساد مادتھا ضرورة

والغفلة عن صاحب الدين عندھم أيام بھرام بن بھرام، وما عرض به للملك في إنكار ما كان عليه من الظلم 

عائدته على الدولة، بضرب المثال في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك أصواتھا وسأله عن فھم كالمھا، 

أن بوما ذكراً يروم نكاح بوم أنثى، وإنھا شرطت عليه عشرين قرية من الخراب في أيام بھرام فقبل : فقال له

فتنئه الملك من غفلته وخال . ة، وھذا أسھل مرامأن دامت أيام الملك أقطعتك ألف قري: شرطھا؛ وقال لھا

أيھا الملك أن الملك ال يتم عزه إال بالشريعة، والقيام  بطاعته، : بالموبذان وسأله عن مراده، فقال له

والتصرف تحت أمره ونھيه، وال قوام للشريعة إال بالملك؛ وال عز للملك إال بالرجال؛ وال قوام للرجال إال 

والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة، . سبيل إلى المال إال بالعمارة؛ وال سبيل للعمارة إال بالعدلبالمال؛ وال 

وعمارھا؛  نصبه الرث وجعل له قيماً، وھو الملك وأنت أيھا الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتھا من أربابھا 

وأھل البطالة، فتركوا العمارة، والنظر وھم أرباب الخراج ومن تؤخذ منھم األموال، وأقطعتھا الحاشية والخدم 

ووقع الحيف على من بقي من أرباب . في العواقب وما يصلح الضياع، وسومحوا في الخراج لقربھم من الملك

الخراج وعمار الضياع؛ فانجلوا عن ضياعھم وخلوا ديارھم، وآووا إلى ما تعذر من الضياع فسكنوھا، فقلت 

وال وھلكت الجنود والرعية، وطمع في ملك فارس من جاورھم من الملوك العمارة وخربت الضياع وقلت األم

فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه، .لعلمھم بانقطاع المواد التي ال تستقيم دعائم الملك إال بھا

وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة وردت على أربابھا، وحملوا على رسومھم السالفة، وأخذوا في العمارة 

وقوي من ضعف منھم، فعمرت األرض وأخصبت البالد وكثرت األموال عند جباة الخراج، وقويت الجنود 

فتفھم . وقطعت مواد األعداء وشحنت الثغور، وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه، فحسنت أيامه وانتظم ملكه

وال .ى الدولة بالفساد واالنتقاضمن ھذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران، وأن عائدة الخراب في العمران عل

واعلم أن . تنظر في ذلك إلى أن االعتداء قد يوجد باألمصار العظيمة من الدول التي بھا، ولم يقع فيھا خراب

فلما كان المصر كبيراً وعمرانه كثيراً وأحواله . ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين االعتداء وأحوال أھل المصر
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فإذا خفي . كان وتوع النقص فيه باالعتداء والظلم يسيراً؛ الن النقص إنما يقع بالتدريج متسعًة بما ال ينحصر،

وقد تذھب تلك الدولة المعتدية من أصلھا . بكثرة األحوال واتساع األعمال في المصر لم يظھر أثره إال بعد حين

خفًيا فيه، فال يكاد يشعر به،  قبل خراب المصر وتجيء الدولة األخرى، فترفعه بجدتھا، وتجبر النقص الذي كان

والمراد من ھذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع  ال بد .إال أن ذلك في األقل النادر

وال تحسبن الظلم إنما ھو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غيم .منه لما قدمناه، ووباله عائد على الدول

وكل من أخذ فلك أحٍد أو غضبه في عمله أو طالبه . ور، بل الظلم أعم من ذلكعوٍض وال سبب كما ھو المشھ

ً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه بغير حًق أو فرض عليه فجباة األموال بغير حقھا ظلمة، والمعتدون عليھا . حقا

ال ذلك ظلمة، والمنتھبون لھا ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وغصاب األمالك على العموم ظلمة، ووب

واعلم أن ھذه ھي الحكمة .كله عائذ على الدولة بخراب العمران الذي ھو مادتھا إلذھابه اآلمال من أھله

المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وھو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع 

ضرورية الخمسة، من حفظ الدين والنفس البشري، وھي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده ال

ً بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران، كانت . والعقل والنسل والمال فلما كان الظلم كما رأيت مؤذنا

 ً وأدلته من القرآن والسنة كثير؛ أكثر من أن يأخذھا قانون . حكمة الحظر فيه موجودة، فكان تحريمه مھما

ل واحٍد قادراً عليه لوضع بإزائه من العقوبات الزاجرة ما وضع بإزاء غيره من ولو كان ك.الضبط والحصر

إال أن الظلم ال يقدر عليه إال من . المفسدات للنوع، التي يقدر كل أحٍد على اقترافھا من الزنا والقتل والسكر

، عسى أن يكون الوازع يقدر عليه، ألنه إنما يقع من أھل القدرة والسلطان، فبولغ في ذمه وتكرير الوعيد فيه

وال تقولن أن العقوبة قد وضعت بإزاء الحرابة في الشرع، ).وما ربك بظالم للعبيد. (فيه للقادر عليه في نفسه

: أحدھما أن تقول. فإن في الجواب عن ذلك طريقين. وھي من ظلم القادر؛ الن المحارب زمن حرابته قادر

أو مال على ما ذھب إليه كثير، وذلك إنما يكون بعد القدرة عليه العقوبة على ما يقترفه من الجنايات في نفس 

المحارب ال يوصف : الطريق الثاني أن تقول. والمطالبة بجنايته، وأما نفس الحرابة فھي خلو من العقوبة

ة بالقدرة ألنا إنما نعني بقدرة الظالم اليد المبسوطة التي ال تعارضھا قدرة؛ فھي المؤذنة بالخراب؛ وأما قدر

ً وسياسة؛فليست  المحارب فإنما ھي إخافة يجعلھا ذريعة ألخذ األموال؛ والمدافعة عنھا بيد الكل موجودة شرعا

  .وهللا قادر على ما يشاء. من القدر المؤذن بالخراب

  :فصل

وذلك أن األعمال . ومن أشد الظالمات وأعظمھا في إفساد العمران تكليف األعمال وتسخير الرعايا بغير حق 

فإذا .قبيل المتموالت كما سنبين في باب الرزق؛ ألان الرزق والكسب إنما ھو قيم أعمال أھل العمرانمن 

مساعيھم وأعمالھم كفھا متموالت ومكاسب لھم، بل ال مكاسب لھم سواھا؛ فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما 

واتخذوا سخًريا في معاشھم بطل كسبھم  فإذا كلفوا العمل في غير شأنھم. معاشھم ومكاسبھم من اعتمالھم ذلك

واغتصبوا قيمة عملھم ذلك، وھو متمولھم فدخل عليھم الضرر، وذھب لھم حظ كبير من معاشھم، بل ھو 

وإن تكرر ذلك عليھم أفسد آمالھم في العمارة، وقعدوا عن السعي فيھا جملة فأدى إلى انتقاض . معاشھم بالجملة

  .وتعالى أعلم وبه التوفيقوهللا سبحانه . العمران وتخريبه
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  :االحتكار

وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس، بشراء ما بين أيديھم بأبخس 

وربما تفرض . األثمان، ثم فرض البضائع عليھم بأرفع األثمان على وجه الغصب واإلكراه في الشراء والبيع

والتعجيل، فيتعللون في تلك الخسارة التي تلحقھم بما تحدثھم المطامع من جبر  عليھم تلك األثمان على التواحي

ذلك بحوالة األسواق في تلك البضائع التي فرضت عليھم بالغالء، إلى بيعھا بأبخس األثمان، وتعود خسارة ما 

من اآلفاق في وقد يعم ذلك أصناف التجار المقيمين بالمدينة والواردين . بين الصفقتين على رؤوس أموالھم

البضائع، وسائر السوقة، وأھل الدكاكين في المآكل والفواكه، وأھل الصنائع فيما يتخذ من اآلالت والمواعين، 

فتشمل الخسارة سائر األصناف والطبقات، وتتوالى على الساعات، وتجحف برؤوس األموال، وال يجدون عنھا 

ي جبرھا باألرباح، ويتثاقل الوارد ون من اآلفاق لشراء وليجة إال القعود عن األسواق لذھاب رؤوس األموال ف

وإذا كانت . البضائع وبيعھا من اجل ذلك، فتكسد األسواق ويبطل معاش الرعايا، ألن عامته من البيع والشراء

السلطان أو تفسد، ألن معظمھا من أوسط الدولة، وما بعدھا  األسواق عطالً منھا بطل معاشھم، وتنقُص جبايُة 

ويتطرق . ويؤول ذلك إلى تالشي الدولة وفساد عمران المدينة. ھو من المكوس على البياعات كما قدمناهإنما 

ھذا ما كان بأمثال ھذه الذرائع واألسباب إلى أخذ األموال وأما أخذھا مجاناً .ھذا الخلل على التدريج وال يشعر به

عراضھم فھو يفضي إلى الخلل والفساد دفعة، والعدوان على الناس في أموالھم وحرمھم ودمائھم وأسرارھم وإ

ومن أجل ھذه المفاسد حظر الشرع ذلك .وتنتقض الدولة سريعاً بما ينشأ عنه من الھرج المفضي إلى االنتقاض

كله وشرع المكايسة في البيع والشراء، وحظر أكل أموال الناس بالباطل ًسدا ألبواب المفاسد المفضية إلى 

واعلم أن الداعي لذلك كله إنما ھو حاجة الدولة والسلطان إلى . أو بطالن المعاشانتقاض العمران بالھرج 

اإلكثار من المال بما يعرض لھم من الترف في األحوال، فتكثُر نفقاتھم ويعظم الخرج وال يفي به الدخل على 

ً يوسعون بھا الجباية ليفي لھم الدخل بال ً ووجوھا ثم ال يزال الترف . خرجالقوانين المعتادة، فيستحدثون ألقابا

يزيد، والخرج بسببه يكثر، والحاجة إلى أموال الناس تشتد، ونطاق الدولة بذلك يزيد، إلى أن تنمحي دائرتھا 

 .وهللا أعلم. ويذھب رسمھا ويغلبھا طالبھا

 الفصل الرابع واألربعون

  في الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الھرم

رھا تكون بعيدة عن منازع الملك كما قدمناه، ألنه ال بد لھا من العصبية التي بھا يتم إعلم أن الدولة في أول أم

أمرھا ويحصل استيالؤھا، والبداوة ھي شعار العصبية، والدولة أن كان قيامھا بالدين فإنه بعيد عن منازع 

 ً . عن منازع الملك ومذاھبهالملك؛ وإن كان قيامھا بعز الغلب فقط، فالبداوة التي بھا يحصل الغلب بعيدة أيضا

فإذا كانت الدولة في أول أمرھا بدوية كان صاحبھا على حال الغضاضة والبداوة والقرب من الناس وسھولة 

بالمجد، واحتاج إلى االنفراد بنفسه عن الناس للحديث مع أوليائه في  فإذا رسخ عزه وصار إلى االنفراد.اإلذن

ذن ببابه على من الّ ته، فيطلب االنفراد عن العامة ما استطاع، ويتخذ اخواص شؤونه، لما يكثر حينئٍذ من بحاشي

ً له عن الناس يقيمه ببابه لھذه الوظيفة ثم إذا استفحل الملك .ال يأمنه من أوليائه وأھل دولته، ويتخذ حاجبا

ة، وجاءت مذاھبه ومنازعه استحالت أ خالق صاحب الدولة إلى  أخالق الملك، وھي أ خالق غريبة مخصوص

وربما جھل تلك الخلق منھم بعض من يباشرھم فوقع فيما . يحتاج مباشرھا إلى مداراتھا ومعاملتھا بما يجب لھا
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فانفرد بمعرفة ھذه اآلداب الخواص من أوليائھم، وحجبوا . ال يرضيھم، فسخطوه وصاروا إلى حالة االنتقام منه

ً على أنفسھ م من معاينة ما يسخطھم، وعلى الناس من غير أولئك الخاصة عن لقائھم في كل وقت، حفظا

فصار لھم حجاب آخر أخص من الحجاب األول، يفضي إليھم منه خواصھم من األولياء، .التعرض لعقابھم

والحجاب الثاني يفضي إلى مجالس األولياء، ويحجب دونه من سواھم من . ويحجب دونه من سواھم من العامة

دولة كما ذكرنا، كما حدث أليام معاوية وعبد الملك وخلفاء بني أمية، والحجاب األول يكون في أول ال. العامة

ثم لما جاءت دولة بني .وكان القائم على ذلك الحجاب يسمى عندھم الحاجب جرياً على مذھب االشتقاق الصحيح

العباس وجدت الدولة من الترف والعز ما ھو معروف، وكملت خلق الملك على ما يجب فيھا، فدعا ذلك إلى 

دار الخاصة؛ ودار العامة، : لحجاب الثاني، وصار اسم الحاجب أخص به، وصار بباب الخلفاء داران للعباسيةا

ثم حدث في الدول حجاب ثالث أخص من األولين، وھو عند محاولة الحجر على .كما ھو مسطور في أخبارھم

عقاب، وحاولوا االستبداد عليھم، األ وذلك أن أھل الدولة وخواص الملك إذا نصبوا األبناء من. صاحب الدولة

فأول ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة أبيه وخواص أوليائه، يوھمه أن في مباشرتھم إياه خرق 

حجاب الھيبة، وفساد قانون ا أدب، ليقطع بذلك لقاء الغير، ويعوده مالبسة أخالقه ھو، حتى ال يتبدل به سواه، 

وھذا الحجاب ال يقع في الغالب إال أواخر . ه، فيكون ھذا الحجاب من دواعيهإلى أن يستحكم االستيالء علي

وھو مما يخشاه أھل الدول على أنفسھم؛ . ويكون دليال على ھرم الدولة ونفاد تؤتھا. الدولة كما قدمناه في الحجر

لوكھم، لما ركب في ألن القائمين بالدولة يحاولون ذلك بطباعھم عند ھرم الدولة وذھاب االستبداد من أعقاب م

 .النفوس من محبة االستبداد بالملك وخصوصا مع الترشيح لذلك وحصول دواعيه ومباديه

 الفصل الخامس واألربعون

 في انقسام الدولة الواحدة بدولتين

وذلك أن الملك عندما يستفحل ويبلغ من أحوال الترف . إعلم أن أول ما يقع من آثار الھرم في الدولة انقسامھا

عيم إلى غايتھا، ويستبد صاحب الدولة بالمجد وينفرد به، يأنف حينئٍذ عن المشاركة، ويصير إلى قطع والن

فربما ارتاب المساھمون له في . أسبابھا ما استطاع، بإھالك من استراب به من ذوي قرابته المرشحين لمنصبه

ويكون . م من االغترار واالسترابةذلك بأنفسھم، ونزعوا إلى القاصية واجتمع إليھم من يلحق بھم، مثل حالھ

وال يزال أمره يعظم . نطاق الدولة قد أخذ في التضايق ورجع عن القاصية؛ فيستبد ذلك النازع من القرابة فيھا

وانظر ذلك في الدولة اإلسالمية العربية حين كان أمرھا حريزاً .بتراجع نطاق الدولة، حتى يقاسم الدولة أو يكاد

ً م متداً في االتساع، وعصبية بني عبد مناف واحدة غالبة على سائر مضر، فلم ينبض عرق مجتمعاً، ونطاقھا

من الخالف سائر أيامه؛ إال ما كان من بدعة الخوارج المستميتين في شأن بدعتھم، لم يكن ذلك لنزعة ملك وال 

تقل بنو العباس باألمر، ثم لما خرج األمر من بني أمية، واس.أمرھم لمزاحمتھم العصبية القوية رئاسة، ولم يتم

وكانت الدولة العربية قد بلغت الغاية من الغلب والترف، وآذنت بالتقلص عن القاصية، نزع عبد الرحمن الداخل 

ً واقتطعھا عن دولتھم وصير الدولة دولتين ثم نزع . إلى األندلس، قاصية دولة اإلسالم، فاستحدث بھا ملكا

، وأمر ابنه من بعده البرابرة من أوربة ومغيلة وزناتة، واستولى على إدريس إلى المغرب وخرج به وقام بأمره

ً فاضطرب األغالبة في االمتناع عليھم. ناحية المغربين ثم خرج الشيعة وقام بأمرھم . ثم ازدادت الدولة تقلصا

قسموا كتامة وصنھاجة، واستولوا على أفريقية والمغرب، ثم مصر والشام والحجاز، وغلبوا على األدارسة، و
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دولة بني العباس بمركز العرب، وأصلھم ومادتھم : الدولة دولتين أخريين، وصارت الدولة العربية ثالث دول

اإلسالم؛ ودولة بني أمية المجددين باألندلس ملكھم القديم وخالفتھم بالمشرق؛ ودولة العبيديين بأفريقية ومصر 

ً ولم تزل ھذه الدول إلى أن أصبح انقر. والشام والحجاز وكذلك انقسمت دولة بني العباس .اضھا متقارباً أو جميعا

وكان بالقاصية بنو ساسان فيما وراء النھر وخراسان؛ والعلوية في الديلم وطبرستان؛ وآل ذلك : بدول أخرى

ثم انقسمت دولتھم . ثم جاء السلجوقية فملكوا جميع ذلك. إلى استيالء الديلم على العراقين وعلى بغداد والخلفاء

وكذلك اعتبره في دولة صنھاجة بالمغرب وأفريقية، لما بلغت .ضاً بعد االستفحال كما ھو معروف في أخبارھمأي

إلى غايتھا أيام باديس بن المنصور، خرج عليه عمه حماد واقتطع ممالك الغرب لنفسه، ما بين جبل أوراس إلى 

واستولى على مركزھم أشير بجبل تيطري، تلمسان وملوية، واختط القلعة بجبل كتامة حيال المسيلة، ونزلھا 

ً لملك آل باديس، وبقي آل باديس بالقيروان وما إليھا، ولم يزل ذلك إلى أن انقرض  ً آخر قسيما واستحدث ملكا

 ً وكذلك دولة الموحدين لما تقلص ظلھا ثار بأفريقية بنو أبي حفص فاستقلوا بھا، واستحدثوا ملكاً .أمرھما جميعا

أعقابھم األمير  ثم لما استفحل أمرھم واستولى على الغاية، خرج على الممالك الغربية من . ألعقابھم بنواحيھا

ً بجباية وقسنطينة وما إليھا،  أبو زكريا يحيى ابن السلطان أبي إسحاق إبراھيم رابع خلفائھم، واستحدث ملكا

انقسم الملك ما بين أعقابھم، ثم  أورثه بنيه، وقسموا به الدولة قسمين، ثم استولواعلى كرسي الحضرة بتونس، ثم

وقد ينتھي االنقسام إلى أكثر من دولتين وثالٍث وفي غير أعياص الملك من قومه، كما وقع .عاد االستيالء فيھم

في ملوك الطوائف باألندلس، وملوك العجم بالمشرق، وفي ملك صنھاجة بأفريقية؛ فقد كان ألخر دولتھم في كل 

وكذا حاُل الجريد والزاب من أفريقية ُقبيل ھذا . مستقًل بأمره كما نقدم ذكرهحصن من حصون أفريقية ثائر 

وھكذا شأن كل دولٍةإل بد وأن يعرض فيھا عوارض الھرم بالترف والدعة ولقلص ظل الغلب، .العھد كما نذكره

 .عليھافيقتسم أعياصھا أو من يغلب من رجال دولتھا األمر وتتعدد فيھا الدول وهللا وارُث األرض ومن 

  الفصل السادس واألربعون

  في أن الھرم إذا نزل بالدولة ال يرتفع

قد قدمنا ذكر العوارض المؤذنة بالھرم وأسبابه واحداً بعد واحٍد، وبينا أنھا تحدث للدولة بالطبع، وأنھا كلھا 

ية، كما يحدث الھرم وإذا كان الھرم طبيعياً في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث األمور الطبيع. أمور طبيعية لھا

والھرم من األمراض المزمنة التي ال يمكن دواؤھا وال ارتفاعھا؛ لما أنه طبيعي، واألمور . في المزاج الحيواني

وقد يتنبه كثير من أھل الدول ممن له يقظة فم السياسة، فيرى ما نزل بدولتھم من عوارض . الطبيعية ال تتبذل

خذ نفسه بتالفي الدولة وإصالح مزاجھا عن ذلك الھم م، وبحسبه انه لحقھا الھرم، ويظن انه ممكن االرتفاع، فيأ

بتقصير من قبله من أھل الدولة وغفلتھم؛ وليس كذلك، فإنھا أمور طبيعية للدولة، والعوائد ھي المانعة له من 

والديباج ويتحلون  أھل بيته يلبسون الحرير والعوائد منزلة طبيعية أخرى؛ فإن من أدرك مثال أباه وأكثر. تالفيھا

بالذھب في السالح والمراكب، ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات، فال يمكنه مخالفة سلفه في ذلك 

ولو فعله لرمي . إلى الخشونة في اللباس والزي واالختالط بالناس؛ إذ العوائد حينئٍذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه

وانظر شأن .عة، وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانهبالجنون والوسواس في الخروج عن العوائد دف

وربما تكون العصبية قد ذھبت فتكون . األنبياء في إنكار العوائد ومخالفتھا، لوال التأييد اإللھي والنصر السماوي

فإذا أزيلت تلك األبھة مع ضعف العصبية تجاسرت الرعايا على الدولة . األبھة تعوض عن موقعھا من النفوس
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وربما يحدث عند آخر الدولة قوة .ھاب أوھام األبھة؛ فتتدرع الدولة بتلك األبھة ما أمكنھا حتى ينقضي األمربذ

توھم أن الھرم قد ارتفع عنھا ويومض ذبالھا إيماضة الخمود، كما يقع في الذبال المشتعل فإنه عند مقاربة 

لك، وال تغفل سر هللا تعالى وحكمته في اطراد فاعتبر ذ. انطفائه يومض إيماضة توھم أنھا اشتعال، وھي انطفاء

 ).ولكل أجل كتاب. (وجوده على ما قدر فيه

  الفصل السابع واألربعون

  في كيفية طروق الخلل للدولة

فاألول الشوكة والعصبية وھو المعبر عنه بالجند؛ والثاني المال . إعلم أن مبنى الملك على أساسين ال بد منھما

والخلل إذا طرق الدولة طرقھا في ھذين . جند، وإقامة ما يحتاج إليه الملك من األحوالالذي ھو قوام أولئك ال

 .فلنذكر أوالً طروق الخلل في الشوكة والعصبية؛ ثم نرجع إلى طروقه في المال والجباية. األساسين

كبرى جامعٍة واعلم أن تمھيد الدولة وتأسيسھا كما قلناه إنما يكون بالعصبية، وانه ال بد من عصبية   -1

فإذا جاءت الدولة طبيعُة الملك . للعصائب مستتبعٍة لھا، وھي عصبية صاحب الدولة الخاصة من عشيرٍة وقبيلةٍ 

العصبية كان أول ما يجدع أنوف عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له في اسم  من الترف وجدع أنوف أھل 

م من الملك والعز والغلب  ، فيحيط بھم ھادمان وھما لمكانھ. الملك؛ فيستبد في جدع أنوفھم بما بلغ من سوادھم

ثم يصير القھر آخراً إلى القتل لما يحصل من مرض قلوبھم عند رسوخ الملك لصاحب األمر، . الترف والقھر

فيقلب غيرته منھم إلى الخوف على ملكه، فيأخذھم بالقتل واإلھانة وسلب النعمة والترف الذي تعودوا الكثير 

ويقفون وتفسد عصبية صاحب الدولة منھم، وھي العصبية الكبرى التي كانت تجمع بھا العصائب منه، فيھلكون 

وتستتبعھا، فتنحل عروتھا وتضعف شكيمتھا، وتستبدل عنھا بالبطالة من موالي النعمة وصنائع اإلحسان ويتخذ 

وقد كنا قدمنا أن شأن . امنھم عصبية؛ إال أنھا ليست مثل تلك الشدة الشكيمية، لفقدان الرحم والقرابة منھ

فينفرد صاحب الدولة عن العشير واألنصار . العصبية وقوتھا إنما ھي بالقرابة والرحم، لما جعل هللا في ذلك

ً فيھلكھم صاحب  الطبيعية، ويحس بذلك أھل العصائب  أخرى، فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تجاسراً طبيعيا

ويقلد اآلخر من أھل الدولة في ذلك األول؛ مع ما يكون قد نزل بھم من . الدولة، ويتبعھم بالقتل واحداً بعد واحدٍ 

فيستولي عليھم الھالك بالترف والقتل، حتى يخرجوا عن صبغة تلك العصبية ويفشوا  . مھلكة الترف الذي قدمنا

تجاسر بعزتھا ويصيروا إوجز على الحماية، ويقلون لذلك، فتقل الحامية التي تنزل باألطراف والثغور؛ في

الرعايا على نقض الدعوة في األطراف، ويبادر الخوارج على الدولة من األعياص وغيرھم إلى تلك األطراف 

وال يزال . لما يرجون حينئٍذ من حصول غرضھم بمبايعة أھل القاصية لھم وأمنھم من وصول الحامية إليھم

وربما انقسمت الدولة . ى مركز الدولةيتدرج ونطاق الدولة يتضايق حتى تصير الخوارج في أقرب األماكن إل

عند ذلك بدولتين أو ثالٍث، على قدر قوتھا في األصل كما قلناه، ويقوم بأمرھا غير أھل عصبيتھا، لكن إذعاناً 

واعتبر ھذا في دولة العرب في اإلسالم؛ انتھت أوالً إلى األندلس والھند .ألھل عصبيتھا ولغلبھم المعھود

ية نافذاً في جميع العرب بعصبية بني عبد مناف، حتى لقد أمر سليمان بن عبد الملك والصين وكان أمر بني أم

ثم تالشت عصبية بني أمية بما . من دمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ولم يرد أمره

وھم، فانحلت وجاء بنو العباس فغضوا من أعنة بني ھاشم وقتلوا الطالبيين وشرد.أصابھم من الترف فانقرضوا

عصبية عبد مناف وتالشت، وتجاسر العرب عليھم، فاستبد عليھم أھل القاصية مثل بني األغلب بأفريقية وأھلى 
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ثم خرج بنو إدريس بالمغرب، وقام البربر بأمرھم إذعاناً للعصبية التي لھم، . األندلس وغيرھم، وانقسمت الدولة

ً أن تصلھم مقاتلة أو حامية للدولة خرج الدعاة آخراً فيتغلبون على األطراف والقاصية، وتحصل لھم  فإذا.وأمنا

وربما يزيد ذلك متى زادت الدولة تقلصاً، إلى أن ينتھي إلى المركز، . ھناك دعوة وملك تنقسم به الدولة

 .وتضعف البطانة بعد ذلك بما أخذ منھا الترف، فتھلك وتضمحل، وتضعف الدولة المنقسمة كلھا

عد ذلك فتستغني عن العصبية بما حصل لھا من الصبغة في نفوس أھل إيالتھا، وھي صبغة وربما طال أمدھا ب

االنقياد والتسليم منذ السنين الطويلة التي ال يعقل أحد من األجيال مبدأھا وال أوليتھا، فال يعقلون إال التسليم 

ي تمھيد أمرھا األجراء على لصاحب الدولة، فيستغني بذلك عن قوة العصائب، ويكفي صاحبھا، بما حصل لھا ف

ويعضد ذلك ما وقع في النفوس عامة من التسليم فال يكاد أحد أن يتصور عصياناً . الحامية من جندي ومرتزق

ً إال والجمھور منكرون عليه مخالفون له؛ فال يقدر على التصدي لذلك ولو جھد جھده وربما كانت . أو خروجا

فال تكاد النفوس تحدث . والمنازعة الستحكام صبغة التسليم واالنقياد لھمالدولة في ھذا الحال أسلم من الخوارج 

سرھا بمخالفة وال يختلج في ضميرھا انحراف عن الطاعة؛ فيكون أسلم من الھرج واالنتقاض الذي يحدث من 

ن العادم ثم ال يزال أمر الدولة كذلك وھي تتالشى في ذاتھا، شان الحرارة الغريزية في البد. العصائب والعشائر

، وھو )وهللا يقدر الليل والنھار. (، ولكل دولة أمد)ولكل أجل كتاب. (للغذاء، إلى أن تنتھي إلى وقتھا المقدور

وأما الخلل الذي يتطرق من جھة المال، فاعلم أن الدولة في أولھا تكون بدوية كما مر، فيكون  -2.الواحد القھار

لتعفف عن األموال، فتتجافى عن اإلمعان في الجباية، والتحذلق خلق الرفق بالرعايا والقصد في النفقات، وا

والكيس في جمع األموال وحسبان العمال، وال داعية حينئٍذ إلى اإلسراف في النفقة، فال تحتاج الدولة إلى كثرة 

ت ثم يحصل االستيالء ويعظم، ويستفحل الملك، فيدعو إلى الترف، ويكثر اإلنفاق بسببه؛ فتعظم نفقا. المال

السلطان وأھل الدولة على العموم، بل يتعدى ذلك إلى أھل المصر، ويدعو ذلك إلى الزيادة في أعطيات الجند 

ثم يعظم الترف فيكثر اإلسراف في النفقات، وينتشر ذلك في الرعية، ألن الناس على دين . وأرزاق أھل الدولة

البياعات في األسواق إلدرار الجباية لما ويحتاج السلطان إلى ضرب المكوس على أثمان . ملوكھا وعوائدھا

ثم تزيد عوائد . يراه من ترف المدينة الشاھد عليھم بالرفه، ولما يحتاج ھو إليه من نفقات سلطانه وأرزاق جنده

الترف فال تفي بھا المكوس، وتكون الدولة قد استفحلت في االستطالة والقھر لمن تحت يدھا من الرعايا، فتمتد 

. ع المال من أموال الرعايا، من مكس أو تجارٍة أو نقٍد في بعض األحوال، بشبھة أو بغير شبھةأيديھم إلى جم

ويكون الجند في ذلك الطور قد تجاسر على الدولة بما لحقھا من الفشل والھرم في العصبية فتتوقع ذلك منھم، 

جباة األموال في الدولة قد عظمت ويكون . وتداوى بسكينة العطايا وكثرة اإلنفاق فيھم، وال تجد عن ذلك وليجة

ثروتھم في ھذا الطور بكثرة الجباية وكونھا بأيديھم، وبما اتسع لذلك من جاھھم، فيتوجه إليھم باحتجان األموال 

من الجباية، وتفشو السعاية فيھم بعضھم عن بعض للمنافسة والحقد، فتعمھم النكبات والمصادرات واحداً واحداً 

فإذا اصطلمت نعمتھم . تتالشى أحوالھم، ويفقد ما كان للدولة من األبھة والجمال بھمإلى أن تذھب ثروتھم و

ويكون الوھن في ھذا الطور قد لحق الشوكة، وضعفت عن . تجاوزتھم الدولة إلى أھل الثروة من الرعايا سواھم

ويراه أرفع من السيف االستطالة والقھر، فتنصرف سياسة صاحب الدولة حينئٍذ إلى مداراة األمور ببذل المال، 

ويعظم الھرم . فتعظم حاجته إلى األموال زيادة على النفقات وأرزاق الجند، وال يغني فيما يريد. لقلة غنائه

بالدولة ويتجاسر عليھا أھل النواحي؛ والدولة تنحل عراھا في كل طور من ھذه، إلى أن تفضي إلى الھالك 



  

181 
  

نتزعھا من أيدي القائمين بھا، وإال بقيت وھي تتالشى إلى أن فإن قصدھا طالما ا. وتتعرض الستيالء الطالب

  .وهللا مالك األمور ومدبر األكوان، ال إله إال ھو. تضمحل كالذبال في السراج إذا فني زيته وطفئ

 الفصل الثامن و األربعون

  فصل في اتساع نطاق الدولة

  : ضمحاللھاإلى فناء الدولة وا أوالً إلى نھايته ثم تضايقه طوراً بعد طور

قد كان تقدم لنا في فصل الخالفة والملك، وھو الثالث من ھذه المقدمة، أن كل دولة لھا حصة من الممالك 

فحيث نفد عددھم . واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدولة على حماية أقطارھا وجھاتھا. والعماالت ال تزيد عليھا

وقد تكون النھاية ھي نطاق . ائر جھالھا كالنطاقفالطرف الذي انتھى عنده ھو الثغر؛ ويحيط بالدولة من س

وھذا كله عندما تكون الدولة في . وقد يكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدولة قبلھا. الدولة األولى

فإذا استفحل العز والغلب وتوفرت النعم واألرزاق بدرور الجبايات، وزخر بحر . شعار البداوة وخشونة البأس

وعاد من ذلك إلى . لحضارة ونشأت األجيال على اعتبار ذلك لطفت أخالق الحامية ورقت حواشيھمالترف وا

نفوسھم ھيئات الجبن والكسل، بما يعانونه من ضنث الحضارة المؤدي إلى االنسالخ من شعار البأس 

ھا؛ فيفضي إلى قتل والرجولية، بمفارقة البداوة وخشونتھا، وبأخذھم العز بالتطاول إلى الرياسة والتنازع علي

بعضھم ببعض، ويكبحھم السلطان عن ذلك بما يؤدي إلى قتل أكابرھم وإھالك رؤسائھم؛ فتفقد األمراء 

ويقع الخلل األول في الدولة، . والكبراء، ويكثر التابع والمرؤوس، فيفل ذلك من حد الدولة، ويكسر من شوكتھا

ذلك السرف في النفقات بما يعتريھم من أبھة العز،  ويساوق. وھو الذي من جھة الجند والحامية كما تقدم

وتجاوز الحدود بالبذخ؛ بالمناغاة في المطاعم والمالبس وتشييد القصور واستجادة السالح وارتباط الخيول، 

. فيقصر دخل الدولة حينئٍذ عن خرجھا ويطرق الخلل الثاني في الدولة وھو الذي من جھة المال والجباية

وربما تنافس رؤساؤھم فتنازعوا وعجزوا عن مغالبة المجاورين . نتقاص بوجود الخللينويحصل العجز واال

وربما اعتز أھل الثغور واألطراف بما يحسون من ضعف الدولة وراءھم، فيصيرون . والمنازعين ومدافعتھم

ادة، فيضيق إلى االستغالل واالستبداد بما في أيديھم من العماالت، ويعجز صاحب الدولة عن حملھم على الج

نطاق الدولة عما كانت انتھت إليه في أولھا، وترجع العناية في تدبيرھا بنطاق دونه، إلى أن يحدث في النطاق 

فيذھب القائم بالدولة إلى . الثاني ما حدث في األول بعينه من العجز والكسل في العصابة وقفة األموال والجباية

ولة من قبل الجند والمال والواليات، ليجري حالھا على استقامة بتكافؤ تغيير القوانين التي كانت عليھا سياسة الد

. الدخل والخرج والحامية والعماالت وتوزيع الجباية على األرزاق، ومقايسة ذلك بأول الدولة في سائر األحوال

ر ويعتب. فيحدث في ھذا الطور من بعد ما حدث في األول من قبل. والمفاسد مع ذلك متوقعة من كل جھة

بالوزان األول أحوالھا الثانية، يروم دفع مفاسد الخلل الذي يتجدد في  صاحب الدولة ما اعتبره األول، ويقايس

فكل . كل طور ويأخذ من كل طرف حتى يضيق نطاقھا اآلخر إلى نطاق دونه كذلك، ويقع فيه ما وقع في األول

ً واحٍد من ھؤالء المغيرين للقوانين قبلھم كأنھم منشئون دولة  حتى تنقرض الدولة، . أخرى، ومجددون ملكا

 .وتتطاول األمم حولھا إلى التغلب عليھا وإنشاء في دولة أخرى لھم، فيقع من ذلك ما قدر هللا وقوعه

واعتبر ذلك في الدولة اإلسالمية كيف اتسع نطاقھا بالفتوحات والتغلب على  أمم، ثم تزايد الحامية وتكاثر 

ثم تزايد الترف، . واألرزاق، إلى أن انقرض أمر بني أمية وغلب بنو العباس عددھم بما تخولوه من النعم
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ونشأت الحضارة، وطرق الخلل، فضاق النطاق من األندلس والمغرب بحدوث الدولة األموية المر وانية 

ن كل والعلوية، واقتطعوا ذينك الثغرين عن نطاقھا، إلى أن وقع الخالف بين بني الرشيد، وظھر دعاة العلوية م

جانب، وتمھدت لھم دول، ثم قتل المتوكل، واستبد األمراء على الخلفاء وحجروھم، واستقل الوالة بالعماالت في 

وجاء المعتضد فغير قوانين الدولة إلى قانون آخر من السياسة . وانقطع الخراج منھا، وتزايد الترف. األطراف

وراء النھر وبني طاھر العراق وخراسان، وبني  اقطع فيه والة األطراف ما غلبوا عليه، مثل بني سامان

الصفار السند وفارس، وبني طولون مصر، وبني األغلب أفريقية، إلى أن افترق أمر العرب وغلب العجم، 

واستبد بنو بويه والديلم بدولة اإلسالم وحجروا الخالفة، وبقي بنو سامان في استبدادھم وراء النھر، وتطاول 

ثم قامت الدولة السلجوقية من الترك فاستولوا على ممالك . إلى مصر والشام فملكوهالفاطميون من المغرب 

واستبد الخلفاء منذ عھد الناصر في نطاق أضيق من . اإلسالم وأبقوا الخلفاء في حجرھم، إلى أن تالشت دولھم

إلى أن  وأقامت الدولة كذلك بعض الشيء. ھالة القمر وھو عراق العرب إلى أصبھان وفارس والبحرين

انقرض أمر الخلفاء على يد ھوالكو بن طولى بن دوشي خان ملك التتر والمغل حين غلبوا السلجوقية وملكوا ما 

وال يزال طوراً بعد . وھكذا يتضايق نطاق كل دولة على نسبة نطاقھا األول. كان بأيديھم من ممالك اإلسالم

فھكذا سنة هللا في الدول إلى أن يأتي . ت أو صغرتواعتبر ذلك في كل دولة عظم. طوٍر إلى أن تنقرض الدولة

  ].88سورة القصص اآلية [}كل شيء ھالك إال وجھه {و. ما قدر هللا من الفناء على خلقه

  الفصل التاسع  واألربعون

  في حدوث الدولة وتجددھا كيف يقع

إما بأن يستبد :ن على نوعينإعلم أن نشأة الدول وبدايتھا إذا أخذت الدولة المستقرة في الھرم واالنتقاص يكو

والة األعمال في الدولة بالقاصية عندما يتقلص ظلھا عنھم، فتكون لكل واحٍد منھم دولة يستجدھا لقومه وما 

يستقر في نصابه، يرثه عنه أبناؤه أو مواليه، ويستفحل لھم الملك بالتدريج، وربما يزدحمون على ذلك الملك 

ستئثار به، ويغلب منھم من يكون له فضل قوٍة على صاحبه، وينتزع ما في ويتقارعون عليه، ويتنازعون في اال

يده؛ كما وقع في دولة بني العباس حين أخذت دولتھم في الھرم، وتقلص ظلھا عن القاصية، واستبد بنو ساسان 

س وافترق بما وراء النھر، وبنو حمدان بالموصل والشام، وبنو طولون بمصر؛ وكما وقع بالدولة األموية باألندل

ً أورثوھا من بعدھم من قرابتھم أو  ملكھا في الطوائف الذين كانوا والتھا في األعمال، وانقسمت دوالً وملوكا

وھذا النوع ال يكون بينھم وبين الدولة المستقرة حرب ألنھم مستقرون في رئاستھم، وال يطمعون في . مواليھم

ة أدركھا الھرم وتقلص ظلھا عن القاصية، وعجزت عن االستيالء على الدولة المستقرة بحرب؛ وإنما الدول

 .الوصول إليھا

والنوع الثاني بأن يخرج على الدولة خارج ممن يجاورھا من األمم والقبائل إما بدعوة يحمل الناس عليھا كما 

ثوا أشرنا إليه، أو يكون صاحب شوكٍة وعصبية كبيراً في قومه قد استفحل أمره فيسمو بھم إلى الملك، وقد حد

به أنفسھم بما حصل لھم من االعتزاز على الدولة المستقرة، وما نزل بھا من الھرم فيتعين له ولقومه االستيالء 

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم. عليھا، ويمارسونھا بالمطالبة إلى أن يظفروا بھا ويزنون أمرھا كما يتبين
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  الفصل الخمسون

 بالمطاولة ال بالمناجزة الدولة المستقرةفي أن الدولة المستجدة إنما تستولي علي 

نوع من والية األطراف إذا تقلص فئ الدولة عنھم وانحسر تيارھا، : قد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان

وھؤالء ال يقع منھم مطالبة للدولة في األكثر كما قدمناه، الن قصاراھم القنوع بما في أيديھم وھو نھاية قوتھم؛ 

اني نوع الدعاة والخوارج على الدولة، وھؤالء ال بد لھم من المطالبة، الن قوتھم وافية بھا، فإن ذلك والنوع الث

إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية واالعتزاز ما ھو كفاء ذلك وواف به؛ فيقع بينھم وبين الدولة 

وال يحصل لھم في الغالب . طلوبالمستقرة حروب سجال تتكور وتتصل إلى أن يقع لھم االستيالء والظفر بالم

والسبب في ذلك أن الظفر في الحروب إنما يقع كما قدمناه بأمور نفسانية وھمية، وإن كان العدد . ظفر بالمناجزة

والسالح وصدق القتال كفيالً به لكنه قاصر مع تلك األمور الوھمية كما مر؛ ولذلك كان الخداع من انفع ما 

والدولة المستقرة قد صيرت .>>الحرب خدعة<<: قع الظفر به؛ وفي الحديثيستعمل في الحرب وأكثر ما ي

العوائد المألوفة طاعتھا ضرورية واجبة كما تقدم في غير موضع؛ فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة المستجدة 

أن  ويكسر من ھمم أتباعه وأھل شوكته، وإن كان األقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرته، إال

اآلخرين أكثر، وقد داخلھم الفشل بتلك العقائد في التسليم للدولة المستقرة، فيحصل بعض الفتور منھم، وال يكاد 

فيرجع إلى الصبر والمطاولة، حتى يتضح ھرم الدولة . صاحب الدولة المستجدة يقاوم صاحب الدولة المستقرة

نھم الھمم لصدق المطالبة معه، فيقع الظفر المستقرة، فتضمحل عقائد التسليم لھا من قومه، وتنبعث م

وأيضاً فالدولة المستقرة كثيرة الرزق بما استحكم لھم من الملك وتوسع من النعيم واللذات، واختصوا .واالستيالء

به دون غيرھم من أموال الجباية، فيكثر عندھم ارتباط الخيول واستجادة األسلحة، وتعظم فيھم األبھة الملكية، 

وأھل الدولة المستجدة بمعزل . اء بينھم من ملوكھم اختياراً واضطراراً فيرھبون بذلك كله عدوھمويفيض العط

عن ذلك؛ لما ھم فيه من البداوة وأحوال الفقر والخصاصة فيسبق إلى قلوبھم أوھام الرعب، بما يبلغھم من 

مطاولة، حتى تأخذ المستقرة أحوال الدولة المستقرة، ويحجمون عن قتالھم من أجل ذلك؛ فيصير أمرھم إلى ال

مأخذھا من الھرم، ويستحكم الخلل فيھا في العصبية والجباية، فينتھز حينئٍذ صاحب الدولة المستجدة فرصته في 

ً فأھل الدولة المستجدة كلھم مباينون للدولة . سنة هللا في عباده. االستيالء عليھا بعد حين منذ المطالبة وأيضا

دھم وفي سائر مناحيھم، ثم ھم مفاخرون لھم ومنابذون بما وقع من ھذه المطالبة المستقرة بأنسابھم وعوا ئ

وبطمعھم في االستيالء عليھا، فتتمكن المباعدة بين أھل الدولتين سراً وجھراً، وال يصل إلى أھل الدولة 

ً وظاھراً، النقطاع المداخلة ب ين الدولتين، المستجدة خبر عن أھل الدولة المستقرة، يصيبون منه غرة باطنا

فيقيمون على المطالبة وھم في إحجام، وينكلون عن المناجزة حتى يأذن هللا بزوال الدولة المستقرة وفناء 

عمرھا، ووفور الخلل في جميع جھاتھا، ويتضح ألھل الدولة المستجدة مع األيام ما كان يخفى منھا، من ھرمھا 

ونقصوه من أطرافھا، فتنبعث ھممھم يداً واحدًة للمناجزة،  وتالشيھا، وقد عظمت قوتھم بما اقتطعوه من أعمالھا

ويذھب ما كان يفت في عزائمھم من التوھمات، وتنتھي المطاولة إلى حدھا، ويقع االستيالء آخراً 

واعتبر ذلك في دولة بني العباس حين ظھورھا، حين قام الشيعة بخراسان بعد انعقاد الدعوة .بالمعاجلة

وكذا العلوية .وحينئٍذ تم لھم الظفر واستولوا على الدولة األموية. بة عشر سنين أو تزيدواجتماعھم على المطال

ثم لما انقضى . بطبرستان عند ظھور دعوتھم في الديلم، كيف كانت مطاولتھم حتى استولوا على تلك الناحية
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اقتطعوا أصبھان، ثم  أمر العلوية وسما الديلم إلى ملك فارس والعراقين، فمكثوا سنين كثيرة يطاولون حتى

وكذا العبيديون أقام داعيتھم بالمغرب أبو عبد هللا الشيعي ببني كتامة من قبائل .استولوا على الخليفة ببغداد

البربر عشر سنين، وبزيد يطاول بني األغلب بأفريقية حتى ظفر بھم، واستولوا على المغرب كله، وسموا إلى 

في طلبھا يجھزون إليھا العساكر واألساطيل في كل وقت، ويجيء ملك مصر؛ فمكثوا ثالثين سنة أو نحوھا 

المدد لمدافعتھم براً وبحراً من بغداد والشام، وملكوا اإلسكندرية والفيوم والصعيد، وتخطت دعوتھم من ھنالك 

لة ثم نازل قائدھم جوھر الكاتب بعساكره مدينة مصر واستولى عليھا، واقتلع دو. إلى الحجاز وأقيمت بالحرمين

بني طغج من أصولھا، واختط القاھرة، فجاء الخليفة بعد، المعز لدين هللا، فنزلھا لستين سنة أو نحوھا منذ 

وكذا السلجوقية ملوك الترك لما استولوا على بني ساسان، وأجازوا من وراء النھر .استيالئھم على اإلسكندرية

ثم زحفوا إلى بغداد . حتى استولوا على دولته مكثوا نحواً من ثالثين سنة، يطاولون بني سبكتكين بخراسان

وكذا التتر من بعدھم خرجوا من المفازة عام سبع عشرة .فاستولوا عليھا وعلى الخليفة بھا بعد أيام من الدھر

وكذا أھل المغرب، خرج به المرابطون من لمتونة على ملوكه .وستمائة فلم يتم لھم االستيالء إال بعد أربعين سنة

على لمتونة، فمكثوا نحوا من  ثم خرج الموحدون بدعوتھم. فطاولوھم سنين، ثم استولوا عليه من مغراوة،

وكذا بنو مرين من زناتة خرجوا على الموحدين .ثالثين سنة يحاربونھم، حتى استولوا على كرسيھم بمراكش

ثم أقاموا في . كھمفمكثوا يطاولونھم نحوا من ثالثين سنة، واستولوا على فاس واقتطعوھا وأعمالھا من مل

فھكذا . محاربتھم ثالثين أخرى، حتى استولوا على كرسيھم بمراكش حسبما نذكر ذلك كله في تواريخ ھذه الدول

سنة هللا في عباده؛ ولن تجد لسنة هللا تبديالً وال . حال الدول المستجدة مع المستقرة في المطالبة والمطاولة

ية وكيف كان استيالؤھم على فارس والروم لثالث أو أربع من وفاة يعارض ذلك بما وقع في الفتوحات اإلسالم

؛  سرھا استماتة المسلمين في جھاد عدوھم استبعاداً ρواعلم أن ذلك إنما كان معجزة من معجزات نبينا. النبي

ً للعادة المقررة في م. باإليمان، وما أوقع هللا في قلوب عدوھم من الرعب والتخاذل طاولة فكان ذلك كله خارقا

وإذا كان ذلك خارقاً فھو من معجزات نبينا صلوات هللا عليه، المتعارف ظھورھا في . الدول المستجدة للمستقرة

وهللا سبحانه وتعالى أعلم وبه . والمعجزات ال يقاس عليھا ا أمور العادية، وال يعترض بھا. الملة اإلسالمية

  .التوفيق

  الفصل الحادى الخمسون

  ر الدولة وما يقع فيھا من كثرة الموتان والمجاعاتفي وفور العمران أخ

إعلم انه قد تقرر لك فيما سلف أن الدولة في أول أمرھا ال بد لھا من الرفق في ملكتھا واالعتدال في إيالتھا، إما 

 وإذا كانت. من الدين أن كانت الدعوة دينية أو من المكارمة والمحاسنة التي تقتضيھا البداوة الطبيعية للدول

وإذا كان ذلك كله . الملكة رفيقة محسنة انبسطت آمال الرعايا، وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفر، ويكثر التناسل

وفي انقضاء الجيلين تشرف الدولة على نھاية عمرھا . بالتدريج فإنما يظھر أثره بعد جيل أو جيلين في األقل

وال تقولن إنه قد مر لك أن أواخر الدولة يكون فيھا . الطبيعي، فيكون حينئٍذ العمران في غاية الوقور والنماء

اإلجحاف بالرعايا، وسوء الملكة، فذلك صحيح، وال يعارض ما قلناه؛ الن اإلجحاف وإن حدث حينئٍذ، وقفت 

ثم أن المجاعات . الجبايات فإنما يظھر أثره في تناقص العمران بعد حين، من أجل التدريج في األمور الطبيعية

أما المجاعات فلقبض الناس أيديھم عن الفلح في األكثر، :والسبب فيه. تكثر عند ذلك في أواخر الدولوالموتان 

بسبب ما يقع في آخر الدولة من العدوان في األموال والجبايات، أو الفتن الواقعة في انتقاص الرعايا وكثرة 
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ثمرته بمستمر الوجود، وال على وتيرة الخوارج لھرم الدولة، فيقل احتكار الزرع غالباً؛ وليس صالح الزرع و

واحدة، فطبيعة العالم في كثرة األمطار وقلتھا مختلفة، والمطر يقوى ويضعف ويقل ويكثر، والزرع والثمار 

فإذا فقد االحتكار عظم توقع الناس للمجاعات . والضرع على نسبته، إال أن الناس واثقون في أقواتھم باالحتكار

ولو الخصاصة فھلكوا، وكان بعفى السنوات، واالحتكار مفقود، فشمل الناس فغال الزرع، وعجز عنه أ

وأما كثرة الموتان فلھا أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرناه، أو كثرة الفتن الختالل الدولة فيكثر الھرج .الجوع

العفن والرطوبات  وسببه في الغالب فساد الھواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من. والقتل، أو وقوع الوباء

ً فيسري الفساد إلى مزاجه. الفاسدة فإن كان الفساد . وإذا فسد الھواء وھو غذاء الروح الحيواني ومالبسه دائما

ً وقع المرض في الرئة وإن كان الفساد دون القوي . وھذه ھي الطواعين وأمراضھا مخصوصة بالرئة. قويا

وسبب كثرة العفن . ي األمزجة وتمرض األبدان وتھلكوالكثير فيكثر العفن ويتضاعف، فتكثر الحفيات ف

والرطوبات الفاسدة في ھذا كله كثرة العمران ووفوره آخر الدولة، لما كان في أوائلھا من حسن الملكة ورفقھا 

ولھذا تبين في موضعه من الحكمة أن تخلل الخالء والقفر بين العمران ضروري، . وقلة المغرم، وھو ظاھر

. ويأتي بالھواء الصحيح  واء يذھب بما يحصل في الھواء من الفساد والعفن بمخالطة الحيواناتليكون تموج الھ

ً فإن الموتان يكون في المدن الموفورة العمران اكثر من غيرھا بكثير، كمصر بالمشرق وفاس  ولھذا أيضا

 .وهللا يقدر ما يشاء. بالمغرب

  الفصل الثاني والخمسون

  د له من سياسة ينتظم بھا أمرهفي أن العمران البشري ال ب

إعلم انه قد تقدم لنا في غير موضع أن االجتماع للبشر ضروري، وھو معنى العمران الذي نتكلم فيه، وأنه ال 

تارًة يكون مستنداً إلى شرع منزل من عند هللا : بد لھم في االجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه؛ وحكمة فيھم

بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه؛ وتارًة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادھم يوجب انقيادھم إليه إيمانھم 

فاألولى يحصل نفعھا في الدنيا واآلخرة لعلم . إليھا ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحھم

وما .نفعھا في الدنيا فقط الشارع بالمصالح في العاقبة، ولمراعاته نجاة العباد في األخرة، والثانية إنما يحصل

تسمعه من السياسة المدنية فليس من ھذا الباب، وإنما معناه عند الحكماء ما بجب أن يكون عليه كل واحٍد من 

 ً ويسمون المجتمع الذي يحصل فيه ما يسمى . أھل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأسا

وليس مرادھم السياسة التي يحمل ". بالسياسة المدنية"ين المراعاة في ذلك  ؛ والقوان"بالمدينةالفاضلة" من ذلك  

وھذه المدينة الفاضلة عندھم نادرة أو بعيدة الوقوع، . عليھا أھل االجتماع بالمصالح العامة؛ فإن ھذه غير تلك

أحدھما : على وجھينثم إن السياسة العقلية التى قدمناھا تكون .وإنما يتكلمون عليھا على جھة الفرض والتقدير

وھذه كانت سياسة . فيھا المصالح على العموم، ومصالح السلطان في استقامة ملكه على الخصوص يراعى

وقد أغنانا هللا تعالى عنھا في الملة ولعھد الخالفة، ألن األحكام الشرعية مغنية . الفرس وھي على جھة الحكمة

الوجه الثاني أن يراعى فيھا مصلحة . م الملك مندرجة فيھاعنھا في المصالح العامة والخاصة واآلداب، وأحكا

 ً وھذه السياسة التي . السلطان وكيف يستقيم له الملك مع القھر واالستطالة، وتكون المصالح العامة في ھذه تبعا

إال أن ملوك المسلمين يجرون منھا . يحمل عليھا أھل االجتماع التي لسائر الملوك في العالم من مسلم وكافر

على ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية بحسب جھدھم؛ فقوانينھا إذا مجتمعة من أحكام شرعية، وآداب خلقية، 
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وقوانين في االجتماع طبيعية، وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية؛ واالقتداء فيھا بالشرع أوالً، ثم 

دع كتاب طاھر بن الحسين البنه عبد هللا ومن أحسن ما كتب في ذلك وأو.الحكماء في آدابھم والملوك في سيرھم

فكتب إليه أبوه طاھر كتابة المشھور عھد إليه فيه، ووصاه . بن طاھر لما واله المأمون الرقة ومصر وما بينھما

بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من اآلداب الدينية والخلقية، والسياسة الشرعية والملوكية، وحثه على 

 :ونص الكتاب. ومحاسن الشيم بما ال يستغني عنه ملك، وال سوقةمكارم األخالق 

 :نص كتاب طاھر بن الحسين البنه عبد هللا

أما بعد فعليك بتقوى هللا وحده ال شريك له وخشيته، ومراقبته عز وجل، ومزايلة ) بسم هللا الرحمن الرحيم(

لعافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه والزم ما ألبسك هللا من ا. واحفظ رعيتك في الليل والنھار. سخطه

وموقوف عليه ومسؤول عنه، والعمل في ذلك كله بما يعصمك هللا عز وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه واليم 

فإن هللا سبحانه قد احسن إليك وأوجب الرأفة عليك بمن استرعاك أمرھم من عباده، وألزمك العدل فيھم، . عذابه

ه عليھم، والذم عنھم، والدفع عن حريمھم ومنصبھم، والحقن لدمائھم، واألمن لسربھم، والقيام بحقه وحدود

. ومؤاخذك بما فرض عليك، وموقفك عليه، وسائلك عنه، ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت. وإدخال الراحة عليھم

يوقفك هللا وعقلك وبصرك، وال يشغلك عنه شاغل، وإنه رأس أمرك ومالك شأنك، وأول ما  ففرغ لذلك فھمك

وليكن أول ما تلزم به نفسك، وتنسب إليه فعلك، المواظبة على ما فرض هللا عز وجل عليك من الصلوات . عليه

الخمس والجماعة عليھا بالناس قبلك، وتوقعھا على سننھا، من إسباغ الوضوء لھا وافتتاح ذكر هللا عز وجل 

، ولتصرف فيه رأيك ونيتك، واحضض عليه فيھا، ورتل في قراءتك؛ وتمكن في ركوعك وسجودك وتشھدك

} َتْنَھى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ {: جماعة ممن معك وتحت يدك، وادأب عليھا، فإنھا كما قال هللا عز وجل

 ].45: العنكبوت[

إذا و. ، والمثابرة على خالئقه، واقتفاء أثر السلف الصالح من بعدهρثم اتبع ذلك باألخذ بسنن رسول هللا عسي 

ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة هللا عز وجل وتقواه، وبلزوم ما أل هللا عز وجل في كتابه من أمره ونھيه 

وال تميلن عن . ثم قم فيه بالحق  عز وجل ρوحالله وحرامه، وائتمام ما جاءت به اآلثار عن رسول هللا 

ر الفقه وأھله والدين وحملته، وكتاب هللا عز وجل وآث.العدل فيما أحببت أو كرھت لقريب من الناس أو لبعيدٍ 

والعاملين به؛ فإن أفضل ما يتزين به المرء الفقه في الدين، والطلب له، والحث عليه، والمعرفة بما يتقرب به 

ومع . إلى هللا عز وجل فإنه الدليل على الخير كله والقائد إليه واألمر به، والناھي عن المعاصي والموبقات كلھا

فيق هللا عز وجل يزداد المرء معرفة وإجالالً له، ودركاً للدرجات العلى في المعاد، مع ما في ظھوره للناس تو

وعليك باالقتصاد في األمور كلھا؛ فليس شيء .من التوقير ألمرك، والھيبة لسلطانك، واألنسة بك، والثقة بعدلك

اعية إلى الرشد، والرشد دليل على التوفيق، والتوفيق والقصد د. أبين نفعاً، وال أخص أمناً، وال أجمع فضالً منه

اآلخرة  وال تقصر في طلب.قائد إلى السعادة، وقوام الدين والسنن الھادية باالقتصاد، فآثره في دنياك كلھا

واألجر واألعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشد واإلعانة، واالستكثار من البر والسعي له إذا كان 

أما تعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث .وجه هللا تعالى ومرضاته، ومرافقة أولياء هللا في دار كرامته يطلب به

العز ويمحص من الذنوب، وأنك لن تحوط نفسك من قائل، وال تنصلح أمورك بأفضل منه، فأته واھتد به تتم 

لك رعيتك، والتمس الوسيلة  وأحسن ظنك با عز وجل تستقم. أمورك وتزد مقدرتك وتصلح عامتك وخاصتك
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وال تتھمن أحداً من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره؛ .إليه في األمور كلھا تستدم به النعمة عليك

فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك، واطرد عنك سوء . فإن إيقاع التھم بالبرآء، والظنون السيئة بھم، آثم إثم

وال تتخذن عدو هللا الشيطان في أمرك معمداً، . ذلك على استطاعتھم ورياضتھم الظن بھم، وارفضه فيھم، يعنك

وأعلم أنك تجد . فإنه إنما يكتفي بالقليل من وھنك ويدخل عليك من الغم بسوء الظن بھم ما ينقص لذاذة عيشك

ستقامة في بحسن الظن قوة وراحة، وتكتفي به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به الناس إلى محبتك واال

. وال يمنعك حسن الظن بأصحابك، والرأفة برعيتك، أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك. األمور كلھا

والمباشرة ألمور األولياء وحياطة الرعية والنظر في حوائجھم، وحمل مؤوناتھم، أيسر عندك مما سوى ذلك، 

د بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما وأخلص نيتك في جميع ھذا، وتفر. فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة

فإن هللا عز وجل جعل الدين حرزاً وعزاً، ورفع من اتبعه . صنع ومجزي بما أحسن، ومؤاخد بما أساء

وأقم حدود هللا تعالى في أصحاب الجرائم على . واسلك بمن تسوسه وترعاه نھج الدين وطريقه األھدى.وعززه

تعطل ذلك وال تتھاون به، وال تؤخر عقوبة أھل العقوبة، فإن في تفريطك في  قدر منازلھم، وما استحقوه، وال

واعتزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة، وجانب البدع والشبھات يسلم لك . ذلك ما يفسد عليه حسن ظنك

. اواقبل الحسنة وادفع بھ. وإذا عاھدت عھداً فأوف به، وإذا وعدت الخير فأنجزه.لك مرؤتك دينك، وتقم

واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور، وأبغض أھل النميمة؛ فإن 

أول فساد أمورك في عاجلھا وآجلھا، تقريب الكذوب،والجراءة على الكذب؛ ألن الكذب رأس المآثم، والزور 

وأحبب أھل . وال يستقيم له أمروالنميمة خاتمتھا، أن النميمة ال يسلم صاحبھا، وقائلھا ال يسلم له صاحب 

الصالح والصدق، وأعز األشراف بالحق، وآس الضعفاء، وصل الرحم؛ وابتغ بذلك وجه هللا تعالى وإعزاز 

واجتنب سوء األھواء والجور، واصرف عنھما رأيك، وأظھر براءتك . أمره، والتمس فيه ثوابه والدار األخرة

واملك . بالحق فيھم، وبالمعرفة التي تنتھي بك إلى سبيل الھدى وأنعم بالعدل سياستھم وقم. من ذلك لرعيتك

وإياك أن تقول أنا .نفسك عند الغضب، وآثر الحلم والوقار، وإياك والحدة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله

وأخلص  وحده النية فية، . مسلط أفعل ما أشاء؛ فإن ذلك سريع إلى نقص الرأي وقلة اليقين  عز وجل

ولن تجد تغير النعمة وحلول . واعلم أن الملك  سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. يقين بهوال

النقمة إلى أحد أسرع منه إلى جھلة النعمة من أصحاب السلطان، والمبسوط لھم في الدولة إذا كفروا نعم هللا 

شره نفسك، ولتكن ذخائرك وكنوزك التي  ودع عنك.وإحسانه، واستطالوا بما أعطاھم هللا عز وجل من فضله

تذخر وتكنز البر والتقوى، واستصالح الرعية، وعمارة بالدھم والتفقد أمورھم والحفظ لدمائھم، واإلغاثة 

واعلم أن األموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن ال تنمو وإذا كانت في صالح الرعية وإعطاء .لملھوفھم

زكت، وصلحت بھا العامة، وترتبت بھا الوالية، وطاب بھا الزمان واعتقد حقوقھم وكف األذية عنھم، نمت و

ووفر منه على أولياء أمير . فليكن كنز خزائنك تفريق أموال في عمارة اإلسالم وأھله. فيھا العز والمنفعة

المؤمنين قبلك حقوقھم، وأوف من ذلك حصصھم وتعھد ما يصلح أمورھم ومعاشھم؛ فإنك إذا فعلت ذلك قرت 

النعمة لك، واستوجبت المزيد من هللا تعالى، وكنت بذلك على جباية     خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك 

ً بكل ما أردت، وأجھد نفسك . أقدر  وكان الجميع لما شملھم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك وأطيب أنفسا

. نفق في سبيل هللا وفي سبيل حقهفيما حددت لك في ھذا الباب، وليعظم حقك فيه، وإنما يبقى من المال ما أ

واعرف للشاكرين حقھم، وأثبھم عليه، وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورھا ھول األخرة فتتھاون بما يحق عليك، 

وليكن عملك  عز وجل ، وارج الثواب فيه، فإن هللا . فإن التھاون يورث التفريط، والتفريط يورث البوار
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لشكر، وعليه فاعتمد، يزدك هللا خيراً وإحساناً؛ فإن هللا عز وجل يثيب بقدر واعتصم با. سبحانه قد أسبغ فضله

وال تحقرن ذنباً، وال تمالئن حاسداً، وال ترحمن فاجراً، وال تصلن كفوراً، . شكر الشاكرين وإحسان المحسنين

ً وال تأمنن غداراً، وال توالين فاسقاً، وال تتبعن غ اوياً، وال تحمدن مرائياً، وال تداھنن عدواً، وال تصدقن نماما

وال تحقرن إنساناً، وال تردن سائالً فقيراً وال تحسنن باطالً، وال تالحظن مضحكاً، وال تخلفن وعداً، وال تزھون 

فخراً، وال تظھرن غضباً، وال تباينن رجاًء، وال تمشين مرحاً، وال تزكين سفيھاً، وال تفرطن في طلب اآلخرة، 

 ً وأكثر .، وال تغمضن عن ظالم رھبًة منه أو محاباًة، وال تطلبن ثواب اآلخرة في الدنياوال ترفعن للنمام عينا

وال تدخلن في . مشاورة الفقھاء، واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أھل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة

رع فساداً لما وليس شيء أس.مشورتك أھل الرفه والبخل، وال تسمعن لھم قوالً، فإن ضررھم أكثر من نفعھم

كثير األخذ قليل العطية، وإذا كنت كذلك لم  واعلم انك إذا كنت حريصاً كنت. استقبلت فيه أمر رعيتك من الشح

ووال من . يستقم أمرك إال قليال، فإن رعيتك إنما تعقد على محبتك بالكف عن أموالھم وترك الجور عليھم

واجتنب الشح، واعلم انه أول ما عصى اإلنسان به . مصافاك من أوليائك باإلفضال عليھم وحسن العطية لھ

: الحشر[} َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُْولَِئَك ُھْم اْلُمْفلُِحونَ {: ربه، وان العاصي بمنزلة الخزي، وھو قول هللا عز وجل

ً ونصيباً، وأيقن أن الجود أفض]. 9 ل أعمال فسھل طرق الجود بالحق، واجعل للمسلمين كفھم في فيئك حظا

 ً ً وارض به عمالً ومذھبا وتفقد الجند في دواوينھم ومكاتبھم، وأدر عليھم أرزاقھم، . العباد، فأعده لنفسك خلقا

ووسع عليھم في معايشھم، يذھب هللا عز وجل بذلك فاقتھم، فيقوى لك أمرھم وتزيد قلوبھم في طاعتك وأمرك 

 ً ً وانشراحا كون على جنده ورعيته ذا رحمة في عدله وعطيته وحسب ذي السلطان من السعادة أن ي. خلوصا

فزايل مكروه أحد البابين باستشعار فضل الباب اآلخر، ولزوم العمل . وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته

 ً واعلم أن القضاء من هللا تعالى بالمكان الذي ليس فوقه شيء .به تلق أن شاء هللا تعالى به نجاحاً وصالحاً وفالحا

وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح . ور؛ ألنه ميزان هللا الذي تعذل عليه أحوال الناس في األرضمن األم

أحوال الرعية وتؤمن السبل، وينتصف المظلوم، وتأخذ الناس حقوقھم وتحسن المعيشة، ويؤدى حق الطاعة، 

. واشتد في أمر هللا عز وجل. يھاويرزق هللا العافية والسالمة، ويقيم الدين، ويجري السنن والشرائع في مجار

وأقلل العجلة، وابعد عن الضجر والقلق، واقنع بالقسم، وانتفع . وتورع عن النطف، وامض إلقامة الحدود

بتجربتك، وانتبه في صحتك واسدد في منطقك وأنصف الخصم، وقف عند الشبھة، وأبلغ في الحجة، وال يأخذك 

لومة الئم، وتثبت وتأن وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر،  في أحد من رعيتك محاباة وال مجاملة وال

وتواضع لربك، وارفق بجميع الرعية، وسلط الحق على نفسك، وال تسرعن إلى سفك دم؛ فإن الدماء من هللا عز 

ً لھا بغير حقھا وانظر ھذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية، وجعله هللا .وجل بمكان عظيم، فال تبغ انتھاكا

سالم عزاً ورفعة، وأھله توسعة ومنعة؛ ولعدوه كبتاً وغيظاً، وألھل الكفر من معاديھم ذالً وصغاراً، فوزعه لإل

بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم، وال تدفعن شيئاً منه عن شريف لشرفه، وال عن غني لغناه، وال 

وال تكفف أمراً فيه . فوق االحتمال له عن كاتب لك، وال عن أحد من خاصتك وال حاشيتك، وال تأخذن منه

واعلم أنك جعلت بواليتك .واحمل الناس كلھم على أمر الحق، فإن ذلك أجمع إللفتھم والزم لرضاء العامة. شطط

ً وراعياً، وإنما سمي أھل عملك رعيتك ألنك راعيھم، وقيمھم ً وحافظا فخذ منھم ما أعطوك من عفوھم . خازنا

واستعمل عليھم أولي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعلم . حھم وتقويم أودھمونفذه في قوام أمرھم وصال

ووسع عليھم في الرزق، فإن ذلك من الحقوق الالزمة لك فيما تقلدت واسند إليك، فال . والعدل بالسياسة والعفاف

زيادة النعمة من  فإنك متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به. يشغلك عنه شاغل وال يصرفك عنه صارف
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ربك، وحسن  األحدوثة في عملك واجتررت به المحنة من رعيتك وأعنت على الصالح فدّرت الخيرات ببلدك، 

وفشت العمارة بناحيتك؛ وظھر الخصب في كورك، وكثر خراجك، وتوفرت أموالك، وقويت بذلك على 

مود السياسة مرضي العدل في ذلك ارتياض جندك، وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيھم من نفسك، وكنت مح

فتنافس فيھا وال تقدم عليھا شيئاً، تحمد عاقبة . عند عدوك، وكنت في أمورك كلھا ذا عدل وآله وقوة وعدة

ً يخبرك خبر عمالك ويكتب إليك بسيرھم .أن شاء هللا تعالى. أمرك واجعل في كل كورة من عملك أمينا

وإذا أردت أن تأمرھم بأمر فانظر في عواقب . عايناً ألموره كلھاوأعمالھم، حتى كأنك مع كل عامل في عمله م

ما أردت من ذلك، فإن رأيت السالمة فيه والعافية، ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمضه، وإال فتوقف عنه، 

ه وراجع أھل البصر والعلم به، ثم خذ فيه عدته؛ فإنه ربما نظر الرجل في أمره وقد أتاه على ما يھوى، فأغوا

فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد . ذلك وأعجبه، فإن لم ينظر في عواقبه أھلكه، ونقض عليه أمره

وافرغ من عمل يومك وال تؤخره لغدك، .وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك. عون هللا عز وجل بالقوة

واعلم أن اليوم إذا مضى . أخرت وأكثر مباشرته بنفسك، فإن لغد أموراً وحوادث تلھيك عن عمل يومك الذي

وإذا أمضيت لكل يوم . ذھب بما فيه، فإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين فيشغلك ذلك حتى تمرض منه

وانظر أحرار الناس وذوي الفضل منھم ممن بلوت صفاء .عمله أرحت بدنك ونفسك، وجمعت أمر سلطانك

وتعاھد . حافظة على أمرك، فأستخلصھم وأحسن إليھمطويتھم، وشھدت مودتھم لك، ومظاھرتھم بالنصح والم

أھل البيوتات ممن قد دخلت عليھم الحاجة واحتمل مؤونتھم، وأصلح حالھم حتى ال يجدوا لخفتھم منافراً وافرد 

والمحتقر الذي ال علم له بطلب  نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن ال يقدر على رفع مظلمته إليك

ه أحفى مسالة، وكل بأمثاله أھل الصالح في رعيتك ومرھم برفع حوائجھم وخاللھم إليك لتنظر حقه، فسل عن

وتعاھد ذوي البأساء ويتماھم وأراملھم، وأجعل لھم أرزاقاً من بيت المال اقتداء بأمير . فيما يصلح هللا به أمرھم

. ك عيشھم، ويرزقك به بركة وزيادةالمؤمنين اعزه هللا تعالى في العطف عليھم والصلة لھم، ليصلح هللا بذل

وانصب . وأجر لألضراء من بيت المال، وقدم حملةالقرآن منھم، والحافظين ألكثره في الجراية على غيرھم

لمرضى المسلمين دوراً تأويھم وقواماً يرفقون بھم، وأطباء يعالجون أسقامھم، وأسعفھم بشھواتھم ما لم يؤد ذلك 

أن الناس إذا أعطوا حقوقھم وأفضل أمانيھم لم يرضھم ذلك ولم تطب أنفسھم واعلم .إلى سرف في بيت المال

ً في نيل الزيادة وفضل الرفق بھم وربما تبرم المتصفح،ألمور الناس . دون رفع حوائجھم إلى والتھم، طمعا

يعرف وليس من يرغب في العدل و. لكثرة ما يرد عليه، ويشغل ذكره وفكره منھا ما يناله به من مؤونة ومشقة

وأكثر .محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب األجل كالذي يستقل ما يقربه من هللا تعالى، وتلتمس به رحمته

اإلذن للناس عليك وأرھم وجھك، وسكن لھم حواسك واخفض لھم جناحك، وأظھر لھم بشرك ولن لھم في 

نفس والتماس للصنيعة  وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب. المسألة والنطق، واعطف عليھم بجودك وفضلك

واعتبر بما ترى من .واألجر من غير تكدير وال امتنان؛ فإن العطية على ذلك تجارة مربحة أن شاء هللا تعالى

ثم اعتصم في أحوالك .البائدة أمور الدنيا ومن مضى قبلك من أھل السلطان والرياسة في القرون الخالية واألمم

ند محبته والعمل بشريعته وسنته، وبإقامة دينه وكتابه، واجتنب ما فارق كلھا با سبحانه وتعالى، والوقوف ع

وال تجمع . واعرف ما يجمع عضالك من األموال، وما ينفقون منھا.ذلك وخالفه ودعا إلى سخط هللا عز وجل

 ً ھا، وإيثار أكثر مجالسة العلماء ومشاورتھم ومخالطتھم، وليكن ھواك اتباع السنن وإقامت.حراماً، وال تنفق إسرافا

ً لم تمنعه ھيبتك من إنھاء ذلك . مكارم األخالق ومعاليھا وليكن أكرم دخالئك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا

وانظر عمالك الذين بحضرتك .إليك في ستر، وإعالمك بما فيه من النقص؛ فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاھريك
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ً يدخل فيه  بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمالك وأمور وكتابك فوقت لكل رجل منھم في كل يوم وقتا

ثم فرغ لما يورد عليك من ذلك سمعك وبصرك وفھمك وعقلك، وكرر النظر فيه والتدبر له، . الدولة ورعيتك

فما كان موافقاً للحق والحزم فأمضه، واستخر هللا عز وجل فيه، وما كان مخالفاً لذلك فاصرفه إلى المسألة عنه، 

وال تقبل من أحد إال الوفاء واالستقامة . وال تمنن على رعيتك وال غيرھم بمعروف تؤتيه إليھم. والتثبت منه

وتفھم كتابي إليك وأمعن النظر فيه والعمل به، . والعون في أمور المسلمين، وال تضعن المعروف إال على ذلك

وليكن أعظم سيرتك وأفضل . واستعن با على جميع أمورك واستخره، فإن هللا عز وجل مع الصالح وأھله

 ً ً وللملة والذمة عدالً وصالحا وأنا أسال . رغبتك ما كان  عز وجل رضاً، ولدينه نظاماً، وألھله عزاً وتمكينا

وحدث األخباريون أن ھذا الكتاب لما ظھر .هللا عز وجل أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكالءتك والسالم

ما أبقى أبو الطيب، يعني طاھراً، شيئاً من : مأمون فلما قرىء عليه، قالوشاع أمره أُعجب به الناس، واتصل بال

السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم  أمور الدنيا والدين، والتدبير والرأي والسياسة، وصالح الملك والرعية، وحفظ 

تدوا به، ويعملوا ثم أمر المأمون فكتب به إلى جميع العمال في النواحي ليق. الخالفة، إال وقد احكمه وأوصى به

  .وهللا اعلم. ھذا أحسن ما وقفت عليه في ھذه السياسة. بما فيه

  الفصل الثاني والخمسون

 وكشف الغطاء عن ذلك في أمر الفاطمي وما يذھب إليه الناس في شأنه

ن أعلم أن المشھور بين الكافة من أھل اإلسالم على ممر األعصار، انه ال بد في آخر الزمان من ظھور رجل م

أھل البيت يؤيد الدين، وبظھر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولي على الممالك اإلسالمية، ويسمى بالمھدي؛ 

ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح، علم أثره؛ وان عيسى ينزل من بعده 

ويحتجون في ھذا الشأن بأحاديث .التهفيقتل الدجال، أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمھدي في ص

وللمتصوفة المتأخرين في أمر ھذا . خرجھا األئمة وتكلم فيھا المنكرون لذلك، وربما عارضوھا ببعض األخبار

الفاطمي طريقة أخرى، ونوع من االستدالل، وربما يعتمدون في ذلك على الكشف الذي ھو أصل 

ة في ھذا الشأن وما للمنكرين فيھا من المطاعن وما لھم في ونحن اآلن نذكر ھنا األحاديث الوارد.طرائقھم

. إنكارھم من المستند، ثم نتبعه بذكر كالم المتصوفة ورأيھم، ليتبين لك الصحيح من ذلك أن شاء هللا تعالى

أن جماعة من األئمة خرجوا أحاديث المھدي، منھم الترمذي وأبو داود والبزاز وابن ماجة والحاكم : فنقول

مثل علي وابن عباس وابن عمر وطلحة : اني وأبو يعلى الموصلي، واسندوھا إلى جماعة من الصحابةوالطبر

وابن مسعود وأبي ھريرة وانس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس، وعلي الھاللي 

 أن المعروف عند أھل الحديث إال. جزء بأسانيد ربما يعرض لھا المنكرون كما نذكره وعبد هللا بن الحارث بن 

فإذا وجدنا طعناً في بعض رجال األسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء . أن الجرح مقدم على التعديل

مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين؟ فإن : وال تقولن. رأي، تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوھن منھا

. بالقبول، والعمل بما فيھما؟ وفي اإلجماع أعظم حماية وأحسن دفعاإلجماع قد اتصل في األمة على تلقيھما 

 .وليس غير الصحيحين بمثابتھما في ذلك؟ فقد نجد مجاالً للكالم في أسانيدھا بما نقل عن أئمة الحديث في ذلك

ومن : لولقد توغل أبو بكر بن أبي خيثمة، على ما نقل السھيلي عنه، في جمعه لألحاديث الواردة في المھدي فقا

أغربھا إسناداً ما ذكره أبو بكر اإلسكاف، في فوائد األخبار، مسنداً إلى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن 
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وقال في طلوع . >>من كذب بالمھدي فقد كفر ومن كذب بالدجال فقد كذب<<: جابر، قال، قال رسول هللا

على .  أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنسوهللا. وحسبك ھذا غلوا. الشمس من مغربھا مثل ذلك، فيما أحسب

  .أن أبا بكر اإلسكاف عندھم متھم وضاع

وأما الترمذي فخرج ھو وأبو داود بسنديھما إلى ابن عباس، من طريق عاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة 

ل هللا ذلك اليوم، لو لم يبق من الدنيا إال يوم لطو<<:ρإلى زر بن حبيش، عن عبد هللا بن مسعود عن النبي 

ھذا لفظ أبي داود . >>حتى يبعث هللا فيه رجالً مني أو من أھل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي 

ال <<: ولفظ الترمذي. >>أن ما سكت عليه في كتابه فھو صالح <<: وقال في رسالته المشھورة. وسكت عليه

حتى يلي رجل << :وفي لفظ آخر>> اطىء اسمه اسمي تذھب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أھل بيتي يو

: الحاكم وقال. ورواه أيضاً من طريق موقوفاً على أبي ھريرة. وكالھما حديث حسن صحيح>> من أھل بيتي 

وطرق عاصم عن زر عن عبد هللا : رواه الثوري وشعبة وزائدة، وغيرھم من أئمة المسلمين عن عاصم، قال

إال أن عاصماً .انتھى. من االحتجاج بأخبار عاصم، إذ ھو إمام من أئمة المسلمينكلھا صحيحة، على ما أصلته 

ً للقرآن خيراً ثقة، واألعمش أحفظ منه: قال فيه أحمد بن حنبل وكان شعبة يختار . كان رجالً صالحاً، قارئا

إلى ضعف  كان يختلف عليه في زر وأبي وائل، يشير بذلك: وقال العجلي. األعمش عليه في تثبيت الحديث

في حديثه : وقال يعقوب بن سفيان. كان ثقة، إال أنه كثير الخطأ في حديثه: وقال محمد بن سعد. روايته عنھما

وقد . ليس محله ھذا: عاصم ثقة؟ فقال: قلت ألبي إن أبا زرعة يقول: وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم. اضطراب

محله عندي محل الصدق صالح : وقال أبو حاتم. كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ: تكلم فيه ابن علية فقال

وقال أبو جعفر . في حديثه نكرة: وقال ابن حراش. واختلف فيه قول النسائي. الحديث، ولم يكن بذلك الحافظ

ما وجدت رجالً : وقال يحيى القطان. في حفظه شيء: لم يكن فيه إال سوء الحفظ، وقال الدارقطني: العقيلي

حدثنا عاصم بن أبي النجود وفى الناس ما : وقال أيضاً سمعت شعبة يقول. ديء الحفظاسمه عاصم إال وجدته ر

وإن احتج .ثبت في القراءة، وھو في الحديث دون التثبت، صدوق فھم، وھو حسن الحديث: فيھا، وقال الذھبي

 .وهللا أعلم. أحد بأن الشيخين أخرجا له، فنقول أخرجا له مقروناً بغيره ال أصالً 

داود في الباب عن علي رضي هللا عنه، من رواية فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي مرة عن أبي  وخرج أبو

لو لم يبق من الدھر إال يوم لبعث هللا رجالً من أھل بيتي يملؤھا عدالً، <<: قال ρالطفيل عن علي عن النبي 

ين والنسائي وغيرھم، إال أن وفطر بن خليفة وإن وثقه أحمد ويحيى بن القطان وابن مع. >>كما ملئت جوراً 

: وقال أحمد بن عبد هللا بن يونس. ثقة شيعي: وقال ابن معين مرة. حسن الحديث وفيه تشيع قليل: العجلي قال

ال : الدارقطني وقال. كنت أمر به وأدعه مثل الكلب: وقال مرة. كنا نمر على فطر وھو مطروح ال نكتب عنه

. زائغ غير ثقة: وقال الجرجاني. تركت الرواية عنه إال لسوء مذھبهما : وقال أبو بكر بن عياش. يحتج به

وخرج أبو داود أيضاً بسنده إلى علي رضي هللا عنه عن ھارون بن المغيرة، عن عمر بن أبي قيس، عن .انتھى

ه أن ابني ھذا سيد كما سما: "قال علي ونظر إلى ابنه الحسين: شعيب بن أبي خالد، عن أبي إسحاق السبيعي قال

رسول هللا ، سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبھه في الخلق وال يشبھه في الخلق، يمأل األرض 

حدثنا عمر بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن ھالل بن عمر، : وقال ھارون". عدالً 

ً يقول، قال النبي مته رجل يقال له يخرج رجل من وراء النھر يقال له الحارث على مقد<<: -سمعت عليا

منصور يوطىء أو يمكن آلل محمد كما مكنت قرش لرسول هللا ، وجب على كل مؤمن نصره أو قال 
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. فيه نظر: وقال السليماني. ھو من ولد الشيعة: وقال في موضع آخر في ھارون. سكت أبو داود عليه>> إجابته

وأما أبو إسحاق . صدق له أوھام: قال الذھبيو. ال بأس به، في حديثه خطأ: وقال أبو داود في عمر بن أبي قيس

السبيعي وإن خرج عنه في الصحيحين فقد ثبت انه اختلط آخر عمره، وروايته عن علي منقطعة، وكذلك رواية 

وأما السند الثاني فأبو الحسن فيه وھالل بن عمر مجھوالن؟ ولم يعرف أبو . أبي داود عن ھارون بن المغيرة

وخرج أبو داود أيضاً عن أم سلمة وكذا ابن ماجة والحاكم .انتھى. ف بن طريف عنهالحسن إال من رواية مطر

: يقولρفي المستدرك، من طريق علي بن نفيل، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت، سمعت رسول هللا

 نعم ھو حق وھو من<<: يذكر المھدي فقال ρسمعت رسول هللا : ولفظ الحاكم. >>المھدي من ولد فاطمة<<

 .>>بني فاطمة

ال يتابع علي بن نفيل عليه، وال يعرف إال : ولم يتكلم عليه بصحيح وال غيره، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وقال

ً عن أم سلمة من رواية صالح.به يكون : "بن الخليل عن صاحب له عن أم سلمة قال وخرج أبو داود أيضا

ً إلى مكة، فيأتيه فاسق من أھل مكة فيخرجونه اختالف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أھل المدينة ھ اربا

وھو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، فيبعث إليه بعث من الشام، فتخسف بھم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا 

ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، . رأى الناس ذلك أتاه أبدال أھل الشام، وعصائب أھل العراق فيبايعونه

والخيبة لمن لم يشھد غنيمة كلب، فيقسم المال، ويعمل في . إليھم بعثاً فيظھرون عليھم، وذلك بعث كلبفيبعث 

ثم رواه . وقال بعضھم تسع سنين". ، ويلقي اإلسالم بجرانه على األرض، فيلبث سبع سنين ρالناس بسنة نبيھم 

ورجاله . بين بذلك المبھم في اإلسناد األولأبو داود من رواية أبي خليل عن عبد هللا بن الحارث عن أم سلمة، فت

إنه من رواية قتادة، عن أبي الخليل، وقتادة مدلس وقد : وقد يقال.رجال الصحيحين ال مطعن فيھم وال مغمز

مع أن الحديث ليس فيه تصريح بذكر المھدي، . عنعنه، والمدلس ال يقبل من حديثه إال ما صرخ فيه بالسماع

ً وتابعه الحاكم عن أبي سعيد الخدري من طريق عمران .بوابهنعم ذكره أبو داود في أ وخرج أبو داود أيضا

المھدي مني أجلى الجبھة << :  ρقال رسول هللا : القطان عن قتادة عن أبي بصرة عن أبي سعيد الخدري قال

ً وجوراً، يملك سبع سنين  ً وعدالً كما ملئت ظلما داود وسكت  ھذا لفظ أبي. >>اقنى األنف يمأل األرض قسطا

المھدي منا، أھل البيت، أشم األنف أقنى أجلى يمأل أرض قسطاً وعدالً، كما ملئت جوراً <<: ولفظ الحاكم. عليه

ھذا حديث : قال الحاكم>> وظلماً، يعيش ھكذا، وبسط يساره وإصبعين من يمينه السبابة واإلبھام وعقد ثالثة

 .ھـ1صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 

وكان يحيى القطان ال يحدث . أصالً " ان مختلف في االحتجاج به، إنما أخرج له البخاري استشھاداً وعمران القط

أرجو أن يكون صالح  وقال أحمد بن حنبل. ليس بشيء: ليس بالقوي؟ وقال مرة: وقال يحيى بن معين. عنه

وقال أبو . ضعيف: النسائيوقال . كان حرورياً وكان يرى السيف على أھل القبلة: وقال يزيد بن زريع. الحديث

وسمعته مرة أخرى ذكره . سالت أبا داود عنه فقال من أصحاب الحسن، وما سمعت إال خيراً : عبيد اآلجري

وخرج الترمذي وابن .ضعيف، أفتى في أيام إبراھيم بن عبد هللا بن حسن بفتوى شديدة فيھا سفك الدماء: فقال

: يد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قالماجة والحاكم عن أبي سعيد الخدري من طريق ز

أن في أمتي المھدي يخرج، يعيش خمساً أو سبعاً <<، فقالρخشينا أن يكون بعضھم شيء حدث، فسألنا نبي هللا 

 ً : قال". يا مھدي أعطني : فيجيء إليه الرجل فيقول: "قال! سنين: وما ذاك؟ قال: زيد الشاك؟ قال قلنا. أو تسعا

وقد روي من غير وجه عن . ھذا حديث حسن: لفظ الترمذي قال. >>حثو له في ثوبه ما استطاع أن يحمله في"
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يكون في أمتي المھدي أن قصر فسبع وإال فتسع، فتنعم <<: ولفظ ابن ماجة والحاكم. ρأبي سعيد عن النبي 

والمال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل . أمتي فيه نعمة لم ينعموا بمثلھا قط، تؤتي األرض أكلھا وال يدخر منه شيء

وزيد العميُّ وإن قال فيه الدارقطني أحمد بن حنبل ويحيى بن .انتھى. >>! فيقول خذ! يا مھدي أعطني: فيقول

ضعيف، يكتب : إنه فوق يزيد الرقاشي وفضل بن عيسى، إال أنه قال فيه أبو حاتم: فعين إنه صالح، وزاد أحمد

. يكتب حديثه، وھو ضعيف: وقال مرة. ال شيء: بن معين في رواية أخرى وقال يحيى. حديثه وال يحتج به

ليس بذاك، وقد : وقال أبو حاتم. ليس بقوي واھي الحديث ضعيف: متماسك، وقال أبو زرعة: وقال الجرجاني

عامة ما يرويه ومن يروي عنھم ضعفاء، على أن : وقال ابن عدي. ضعيف: وقال النسائي. حدث عنه شعبة

 .روى عنه، ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منهشعبة قد 

: حديث جابر قال، قال رسول هللا وقد يقال أن حديث الترمذي وقع تفسيرا لما رواه مسلم في صحيحه من 

من خلفائكم <<: ومن حديث أبي سعيد قال. >>ال يعده عداً . يكون في آخر أمتي خليفة يحثو المال حثواً <<

يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال وال <<: طريق أخرى عنھما قال ومن>> .خليفة يحثو المال حثواً 

ورواه الحاكم أيضاً . وأحاديث مسلم لم يقع فيھا ذكر المھدي وال دليل يقوم على أنه المراد منھا. انتھى. >>يعده

 تقوم ال<< : ρمن طريى عوف األعرابى عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول هللا 

ً وعدالً كما ملئت  ً وعدواناً، ثم يخرج من أھل بيتي رجل يمألھا قسطا الساعة حتى تمالً األرض جوراً وظلما

 ً ورواه الحاكم أيضاً من طريق . ھذا صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: وقال فيه الحاكم>> ظلماً وعدوانا

يخرج في آخر <<: قال ρدري، عن رسول هللا سليمان بن عبيد عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخ

أمتي المھدي يسقيه هللا الغيث، وتخرج األرض نباتھا، ويعطي المال صحاحاً، وتكثر الماشية وتعظم األمة يعيش 

ً . >>سبعاً أو ثماني  مع أن سليمان بن عبيد لم يخرج . وقال فيه، حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. يعني حججا

ثم رواه الحاكم أيضاً من طريق أسد . لكن ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرد أن أحداً تكلم فيه له أحد من الستة،

بن موسى عن حماد بن سلمة عن مطر الوراق وأبى ھارون العبدي عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد أن 

ً <<: رسول هللا  قال أو تسعاً؟ فيما األرض  تمأل األرض جوراً وظلماً، فيخرج رجل من عترتي، فيمأل سبعا

 ً ھذا حديث صحيح على شرط مسلم وإنما جعله على : وقال الحاكم فيه.>>عدالً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلما

وأما شيخه األخر وھو أبو ھارون العبدي . شرط مسلم ألنه أخرج عن حماد بن سلمة وعن شيخه مطر الوراق

وأما الراوي له عن .حاجة إلى بسط أقوال األئمة في تضعيفه وھو ضعيف جداً متھم بالكذب، وال. فلم يخرج له

حماد بن سلمة وھو أسد بن موسى ويلقب أسد السنة، وإن قال البخارى مشھور الحديث، واستشھد به في 

وقال فيه محمد بن . ثقة لو لم يصنف كان خيراً له: إال أنه قال مرة أخرى صحيحه، واحتج به أبو داود والنسائي

ورواه الطبراني في معجمه األوسط من رواية أبي الواصل عبد الحميد بن واصل عن أبي .الحديث منكر: حزم

 ρالصديق الناجي، عن الحسن بن يزيد السعدي أحد بني بھدلة عن أبي سعيد الخدري قال، سمعت رسول هللا 

ج األرض بركتھا، يخرج رجل من أمتى يقول بسنتي ينزل هللا عز وجل له القطر من السماء، وتخر<<: يقول

ً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً، يعمل على ھذه األمة، سبع سنين وينزل على بيت  وتمأل األرض منه قسطا

وقال الطبراني فيه ورواه جماعة عن أبي الصديق، ولم يدخل أحد منھم بينه وبين أبي سعيد أحداً إال .>>المقدس

وھذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم، ولم .انتھى. ي سعيدأبا الواصل، فإنه رواه عن الحسن بن يزيد عن أب

وقال الذھبي في الميزان . يعرفه بأكثر مما في ھذا اإلسناد من روايته عن أبي سعيد، ورواية أبي الصديق عنه
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وأما أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصديق فلم يخرج له أحد من . لكن ذكره ابن حبان في الثقات. إنه مجھول

يروي عن أنس، وروى عنه شعبة وعتاب بن : وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثانية، وقال فيه. لستةا

وخرج ابن ماجة في كتاب السنن عن عبد هللا بن مسعود، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن إبراھيم عن .بشر

، ρمن بني ھاشم، فلما رآھم رسول هللا  ، إذ اقبل فتيةρبينما نحن عند رسول هللا <<: عبد هللا قال. علقمة، عن

إنا، أھل البيت، اختار هللا لنا :ذرفت عيناه وتغير لونه؟ قال، فقلت ما نزال نرى في وجھك شيئا نكرھه فقال

اآلخرة على الدنيا، وإن أھل بيتي سيلقون بعدي بالء وتشريداً وتطريداً، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معھم 

الخير فال يعطونه، فيقاتلون وينصرون فيعطون ما سألوا فال يقبلونه، حتى يدفعوھا إلى رايات سود، فيسألون 

ً كما مالؤھا جوراً  . >>فمن أدرك ذلك منكم فليأتھم ولو حبواً على الثلج . رجل من أھل بيتي فيمألھا قسطا

 .انتھى

كان رفاعاً يعني : ال فيه شعبةزياد راوية، ق ويزيد بن أبي. وھذا الحديث يعرف عند المحدثين بحديث الرايات

: وقال أحمد بن حنبل. كان من كبار أئمة الشيعة: وقال محمد بن الفضيل. يرفع األحاديث التي ال تعرف مرفوعة

وكان . جائز الحديث: وقال العجلي. ضعيف: وقال يحيى بن معين. حديثه ليس بذلك: لم يكن بالحافظ، وقال مرة

: وقال الجرجاني. ليس بالقوي : وقال أبو حاتم. ن؟ يكتب حديثه وال يحتج بهلي: وقال أبو زرعة. بآخره يلقن

ھو من : وقال ابن عدي. ال أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلى منه: وقال أبو داود. سمعتھم يضعفون حديثه

ً بغيره. شيعة أھل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه ون على  وبالجملة فاألكثر. وروى له مسلم لكن مقرونا

وقد صرخ األئمة بتضعيف ھذا الحديث، الذي رواه عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا، وھو حديث . ضعفه

سمعت أبا أسامة : وقال أبو قدامة. وكذلك قال أحمد بن حنبل. ليس بشيء: وقال وكيع بن الجراح فيه. الرايات

ً قسامة ما صدقته، أھذا مذھب يقول في حديث يزيد عن إبراھيم في الرايات، لو حلف عندي خمسي ن يمينا

ليس : وقال الذھبي. وأورد العقيلي ھذا الحديث في الضعفاء! إبراھيم، أھذا مذھب علقمة، أھذا مذھب عبد هللا؟

وخرج ابن ماجة عن علي رضي هللا عنه من رواية ياسين العجلي، عن إبراھيم بن محمد بن الحنفية .بصحيح

  . >>المھدى منا، أھل البيت، يصلح هللا به في ليلة<<: ل هللاعن أبيه عن جده قال، قال رسو

وھذه اللفظة من اصطالحه . فيه نظر: وياسين العجلي وإن قال فيه ابن معين ليس به بأس، فقد قال البخاري

وأورد له ابن عدي في الكامل، والذھبي في الميزان ھذا الحديث على وجه االستنكار . قوية في التضعيف جداً 

: ρوخرج الطبراني في معجمه األوسط، عن علي رضي هللا عنه، انه قال للنبي .وقالى ھو معروف بهله، 

بل منا، بنا يختم هللا كما بنا فتح، وبنا يستنقذون من الشرك، : "أمنا المھدي أم من غيرنا يا رسول هللا؟ فقال<<

أمؤمنون أم : قال علي". عداوة الشرك  م بعدوبنا يؤلف هللا بين قلوبھم بعد عداوة بينة، كما بنا ألف بين قلوبھ

وفيه عمر بن جابر . وفيه عبد هللا بن لھيعة وھو ضعيف معروف الحال.انتھى. >>مفتون وكافر: "كافرون؟ قال

: روي عن جابر مناكير، وبلغني انه كان يكذب، وقال النسائي: قال أحمد بن حنبل. الحضرمي وھو أضعف منه

، وكان يجلس معنا "علّيً في السحاب : "لھيعة شيخاً أحمق ضعيف العقل، وكان يقول ليس بثقة، وقال، كان ابن

وخرج الطبراني عن علي رضي هللا تعالى عنه، أن ". ھذا علي قد مر في السحاب : "فيبصر سحابة فيقول

في  يكون في آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيھا كما يحصل الذھب<<:رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

يوشك أن يرسل على أھل الشام صيب من . فال تسبوا أھل الشام ولكن سبوا أشرارھم فإن فيھم األبدال. المعدن

فعند ذلك يخرج خارج من أھل بيتي في ثالث رايات، . السماء فيفرق جماعتھم، حتى لو قاتلتھم الثعالب غلبتھم
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يلقون سبع رايات " أمت أمت "ألفاً، وأمارتھم  المكثر يقول ھم خمسة عشر ألفاً، والمقلل يقول ھم اثنا عشر

تحت كل راية منھا رجل يطلب الملك، فيقتلھم هللا جميعاً، ويرد هللا إلى المسلمين ألفتھم ونعمتھم وقاصيتھم 

 .ھـ>>ورايتھم 

ورواه الحاكم في المستدرك، وقال، صحيح اإلسناد، ولم . وفيه عبد هللا بن لھيعة وھو ضعيف معروف الحال

الخ وليس في طريقه ابن لھيعة وھو إسناد  …ثم يظھر الھاشمي فيرد هللا الناس إلى ألفتھم. رجاه في روايتهيخ

وخرج الحاكم في المستدرك عن علي رضي هللا عنه، من رواية أبي الطفيل عن محمد بن . صحيح كما ذكر

ثم عقد بيده سبعاً، فقال . ھيھات: ليّ كنا عند علّي رضي هللا عنه، فسأله رجل عن المھدي، فقال ع: "الحنفية قال

ذلك يخرج في آخر الزمان، إذا قال الرجل هللا هللا قتل، ويجمع هللا له قوماً قزعاً، كقزع السحاب، يؤلف هللا بين 

يستوحشون إلى أحد، وال يفرحون بأحد دخل فيھم، عدتھم على عدة أھل بدر، لم يسبقھم األولون،   قلوبھم فال

: قال أبو الطفيل، قال ابن الحنفية. رون، وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النھروال يدركھم اآلخ

قلت ال جرم وهللا، وال أدعھا حتى أموت، ومات . فإنه يخرج من بين ھذين االخشبين: قال ! نعم: أتريده؟ قلت

على شرط مسلم فقط،  وإنما ھو.انتھى". ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين : "بھا يعني مكة، قال الحاكم

فإن فيه عّماراً الذھبّي ويونس بن أبي إسحاق، ولم يخرج لھما البخاري وفيه عمرو بن محمد العبقري، ولم 

ً بل استشھاداً، مع ما ينضم إلى ذلك من تشيع عمار الذھبّي، وھو وإن وثقة أحمد  يخرج له البخاري احتجاجا

ال علّي بن المديني عن سفيان أن بشر بن مروان قطع عرقوبيه؟ وابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرھم، فقد ق

وخرج ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي هللا عنه في رواية سعد بن عبد . في التشيع: قلت في أي شيء؟ قال

سمعت : الحميد بن جعفر، عن علّي بن زياد اليمامي، عن عكرمة بن عّمار عن إسحاق بن عبد هللا عن أنس قال

نحن، ولد عبد المطلب، سادات أھل الجنة، أنا وحمزة وعلّي وجعفر والحسن والحسين <<: يقول  رسول هللا

وقد ضعفه بعض ووثقه . وعكرمة بن عّمار وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له متابعة.انتھى. >>والمھدّي 

اد قال الذھبي في وعلي بن زي. ھو مدلس فال يقبل، إال أن يصرح بالسماع: وقال أبو حاتم الرازي. آخرون

وسعد بن عبد الحميد وإن وثقه يعقوب بن أبي . ال ندري من ھو؟ ثم قال الصواب فيه عبد هللا بن زياد: الميزان

. شيبة، وقال فيه يحيى بن معين ليس به بأس، فقد تكلم فيه الثوري، قالوا ألنه رآه يفتي في مسائل ويخطئ فيھا

سعد بن عبد الحميد يدعي أنه سمع : وقال أحمد بن حنبل. ال يحتج بهكان مّمن فحش عطاؤه ف: وقال ابن حّبان

كتب مالك والناس ينكرون عليه ذلك، وھو ھھنا ببغداد لم يحج، فكيف سمعھا؟ وجعله الذھبي ممن لم  عرض

ً عليه، قال . يقدح فيه كالم من تكلم فيه وخرج الحاكم في مستدركه من رواية مجاھد عن ابن عباس موقوفا

فإنه في : لو لم أسمع أنك مثل أھل البيت ما حدثتك بھذا الحديث؟ قال، فقال مجاھد: قال لي ابن عباسمجاھد 

منا السفاح ومنا المنذر ومنا المنصور : منا، أھل البيت، أربعة: "قال، فقال ابن عباس! ستر ال أذكره لمن يكره

أما السفاح فربما قتل أنصاره وعفا : "بن عباسفقال ا. بين لي ھؤالء األربعة: قال، فقال مجاھد". ومنا المھدي 

عن عدوه؟ وأما المنذر، أراه قال، فإنه يعطي المال الكثير وال يتعاظم في نفسه، ويمسك القليل من حقه؟ وأما 

، ويرھب منه عدوه على مسيرة ρالمنصور فإنه يعطي النصر على عدوه الشطر مما كان يعطي رسول هللا 

نه عدوه على مسيرة شھر؟ وأما المھدي فإنه الذي يمأل األرض عدالً كما ملئت شھرين، والمنصور يرھب م

أمثال األسطوانة : "قال" قلت وما أفالذ كبدھا؟ : "جوراً، وتأمن البھائم السباع، وتلقي األرض أفالذ كبدھا قال

 .ھـ1". من الذھب والفضة 
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. ة إسماعيل بن إبراھيم بن مھاجر عن أبيهوقال الحاكم ھذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وھو من رواي

 .اھـ. وإسماعيل ضعيف؟ وإبراھيم أبوه، وإن خرج له مسلم، فاألكثرون على تضعيفه

يقتتل عند كنزكم ثالثة كلھم ابن خليفة، ثم ال يصير إلى <<: ρوخرج ابن ماجة عن ثوبان قال، قال رسول هللا 

: ثم ذكر شيئا ال احفظه، قال". شرق فيقتلونھم قتالً لم يقتله قوم واحد منھم، ثم تطلع الرايات السود من قبل الم

ورجاله رجال الصحيحين؟ إال أن فيه .ھـ1>>فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة هللا المھدي "

احد منھما أبا قالبة الجرمي، وذكر الذھبي وغيره أنه مدلس؟ وفيه سفيان الثوري وھو مشھور بالتدليس؟ وكل و

في آخر وقته  عنعن ولم يصرح بالسماع فال يقبل؟ وفيه عبد الرزاق بن ھمام وكان مشھوراً بالتشيع وعمي

وخرج ابن ماجة .انتھى. فخلط قال ابن عدي حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليھا أحد، ونسبوه إلى التشيع

عة عن أبي زرعة عن عمر بن جابر الحضرمي عن عبد هللا بن الحارث بن جزء الزبيدي من طريق ابن لھي

. >>يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمھدي <<:ρعن عبد هللا بن الحارث بن جزء قال، قال رسول هللا 

قال الطبراني تفرد به ابن لھيعة، وقد تقدم لنا في حديث علي الذي خرجه الطبراني في معجمه . يعني سلطانه

وخرج البزار في مسنده والطبراني في . شيخه عمر بن جابر أضعف منهاألوسط أن ابن لھيعة ضعيف، وان 

يكون في أفتي المھدي أن قصر فسبع <<: قال ρمعجمه األوسط، واللفظ للطبراني، عن أبي ھريرة عن النبي 

 ترسل السماء عليھم مدراراً؟ وال تدخر األرض: وإال فثمان وإال فتسع، تنعم فيھا أمتي نعمة لم ينعموا بمثلھا

قال الطبراني والبزار تفرد >> شيئا من النبات؟ والمال كدوس، يقوم الرجل يقول يا مھدي اعطني، فيقول خذ

وال نعلم أنه تابعه عليه أحد وھو وإن وثقه أبو داود وابن حبان أيضاً : زاد البزار. به محمد بن مروان العجلي

قال أبو زرعة . رة ليس به بأس، فقد اختلفوا فيهصالح، وقال م: بما ذكره في الثقات، وقال فيه يحيى بن فعين

رأيت محمد بن مروان العجلي حدث بأحاديث وأنا شاھد لم : ليس عندي بذلك وقال عبد هللا بن احمد بن حنبل

وخرج أبو يعلى الموصلّي في مسنده عن أبي . نكتبھا، تركتھا على عمد، وكتب بعض أصحابنا عنة كأنه ضعفه

ال تقوم الساعة حتى يخرج عليھم رجل من أھل بيتي فيضربھم : ليلي أبو القاسم  قالحدثني خ<<: ھريرة قال

ً واثنتين: قال. حتى يرجعوا إلى الحق ً واثنتين؟ "وما : قال قلت. قلت وكم يملك؟ قال خمسا ال : "قال" خمسا

فقدا احتج به الشيخان وھذا السند، وإن كان فيه بشير بن نھيك، وقال فيه أبو حاتم ال يحتج به، .ھـ1. >>ادري 

إال أن فيه رجاء بن أبي رجاء اليشكري، وھو مختلف . ووثقه الناس ولم يلتفتوا إلى قول أبي حاتم ال يحتج به

وعلق له . صالح: ضعيف، وقال مرة: ضعيف وقال أبو داود: ثقة وقال يحيى بن معين: أبو زرعة قال. فيه

ر البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير، واألوسط عن وخرج أبو بك. البخاري في صحيحه حديثاً واحداً 

لتمالن األرض جوراً وظلماً، فإذا ملئت جوراً وظلماً، بعث هللا رجالً من <<: قرة بن إياس قال، قال رسول هللا

ً كما ملئت جوراً وظلماً، فال تمنع السماء من ق طرھا أمتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يمألھا عدالً وقسطا

ً من نباتھا ً . شيئاً، وال تدخر األرض شيئا ً أو ثماني أو تسعا وفيه داود بن .ھـ1يعني سنين . >>يلبث فيكم سبعا

كان : "وخرج الطبراني في معجمه األوسط عن ابن عمر قال. المحبى بن المحرم، عن أبيه وھما ضعيفان جداً 

طالب عن يساره، والعباس عن يمينه، إذ تالحى رسول هللا  في نفر من المھاجرين واألنصار، وعلي بن أبي 

سيخرج من <<: بيد العباس وبيد علي وقال ρالعباس ورجل من األنصار، فاغلظ األنصاري للعباس فأخذ النبي

ً وعدالً  فإذا رأيتم . صلب ھذا فتى يمأل األرض جوراً وظلماً، وسيخرج من صلب ھذا فتى يمأل األرض قسطا
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وفيه عبد هللا بن عمر .ھـ1>>ي، فإنه يقبل من قبل المشرق وھو صاحب راية المھدي ذلك فعليكم بالفتى التميم

 .ھـ1العمري وعبد هللا بن لھيعة وھما ضعيفان 

ستكون فتنة ال يسكن منھا إال <<: وخرج الطبراني في معجمه األوسط عن طلحة بن عبد هللا عن النبي  قال

. وفيه المثنى بن الصباح وھو ضعيف جداً . ھـ1>> كم فالن تشاجر جانب حتى ينادى مناد من السماء أن أمير

 ً فھذه جملة األحاديث التي .وليس في الحديث تصريح بذكر المھدي، وإنما ذكروه في أبوابه وترجمته استئناسا

وھي كما رأيت لم يخلص منھا من النقد إال القليل أو . خرجھا األئمة في شأن المھدي وخروجه آخر الزمان

وربما تمسك المنكرون لشأنه بما رواه محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح بن أبي عياش، عن  .األقل منه

وقال يحيى بن . >>ال مھدي إال عيسى ابن مريم <<: النبي  أنة قال الحسن البصري، عن أنس بن مالك عن

إنه رجل : قال الحاكم فيهو. تفرد به محمد بن خالد: وقال البيھقي. إنه ثقة: معين في محمد بن خالد الجندي

فمرة يروي كما تقدم وينسب ذلك لمحمد بن إدريس الشافعي ومرة يروي عن : واختلف عليه في إسناده. مجھول

فرجع إلى رواية محمد بن خالد وھو : قال البيھقي. محمد بن خالد عن أبان عن الحسن عن النبي  مرسال

وھو منقطع، وبالجملة فالحديث ضعيف  ρن عن النبي مجھول، عن أبان بن أبي عياش وھو متروك، عن الحس

أي ال يتكلم في المھد إال عيسى، يحاولون بھذا التأويل رد " أن ال مھدي إال عيسى: "وقد قيل في. مضطرب

وأما المتصوفة فلم .االحتجاج به، أو الجمع بينه وبين األحاديث، وھو مدفوع بحديث جريح ومثله من الخوارق 

نھم يخوضون في شيء من ھذا، وإنما كان كالمھم في المجاھدة باألعمال وما يحصل عنھا من يكن المتقدمون م

نتائج المواجد واألحوال، وكان كالم اإلمامية والرافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي هللا تعالى عنه، 

ثم حدث فيھم . مذاھبھم والقول بإمامته وادعاء الوصية له بذلك من النبي ، والتبري من الشيخين كما ذكرناه في

وجاء اإلسماعيلية منھم يدعون ألوھية اإلمام . بعد ذلك القول باإلمام المعصوم، وكثرت التآليف في مذاھبھم

بنوع من الحلول؟ وآخرون يدعون رجعة من مات من األئمة بنوع التناسخ، وآخرون منتظرون مجيء من 

ل البيت مستدلين على ذلك بما قدمناه من األحاديث في يقطع بموته منھم؟ وآخرون منتظرون عود األمر في أھ

ً عند المتأخرين من الصوفية الكالم في الكشف وفيما وراء الحسّ .المھدي وغيرھا وظھر من . ثم حدث أيضا

كثير منھم القول على اإلطالق بالحلول والوحدة، فشاركوا فيھا اإلمامية والرافضة لمولھم بألوھية األئمة وحلول 

واشربوا . اإلمام والنقباء وظھر منھم أيضاً القول بالقطب واإلبدال، وكأنه يحاكي مذھب الرافضة في. ھماإلله في

أقوال الشيعة، وتوغلوا في الديانة بمذاھبھم، حتى لقد جعلوا مستند طريقھم في لبس الخرقة، أن علّياً رضي هللا 

وال يعلم . واتصل ذلك عنھم بالجنيد من شيوخھم .عنه ألبسھا الحسن البصري وأخذ عليه العھد بالتزام الطريقة

ولم تكن ھذه الطريقة خاصة بعلّي كرم هللا وجھه؟ بل الصحابة كلھم أسوة في . ھذا عن علّي من وجه صحيح

طرق الھدى؟ وفي تخصيص ھذا بعلّي دونھم رائحة من التشيع قوية، يفھم منھا ومن غيرھا مما تقدم دخولھم 

ً القول بالقطب وامتألت كتب اإلسماعيلية من الرافضة، . ي سلكهفي التشيع، وانخراطھم ف وظھر منھم أيضا

وكان بعضھم يمليه على بعض ويلقنه بعضھم . وكتب المتأخرين من المتصوفة بمثل ذلك في الفاطمي المنتظر

ات، وھو وربما يستدل بعضھم بكالم المنجمين في القران. من بعض، وكأنه مبني على أصول واھية من الفريقين

وأكثر من تكلم من ھؤالء المتصوفة . من نوع الكالم في المالحم؟ ويأتي الكالم عليھا في الباب الذي يلي ھذا

) خلع النعلين(وابن قسي في كتاب ) عنقاء مغرب(المتأخرين في شأن الفاطمي، ابن العربي الحاتمي في كتاب 

وأكثر كلماتھم في شأنه ألغاز ). خلع النعلين(تاب وعبد الحق بن سبعين، وابن أبي واصل تلميذه في شرحه لك
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وحاصل مذھبھم فيه، على ما ذكر ابن أبي . وأمثال، وربما يصرحون في األقل أو يصرح مفسرو كالمھم

واصل، أن النبوة بھا ظھر الحق والھدى بعد الضالل والعمى؟ وأنھا تعقبھا الخالفة؟ ثم يعقب الخالفة الملك، ثم 

ولما كان في المعھود من سنة هللا رجوع األمور إلى ما كانت وجب أن يحيا : قالوا. اً وباطالً يعود تجبراً وتكثر

يشيرون بھذا . أمر النبوة والحق بالوالية ثم بخالفتھا ثم يعقبھا الدجل مكان الملك والتسلط؟ ثم يعود الكفر بحاله

وكذلك الوالية التي ھي لھذا . ثالث مراتب ھذه: لما وقع من شأن النبوة، والخالفة بعدھا، والملك بعد الخالفة

مراتب على نسبة  فھي ثالث. الفاطمي؟ والدجل بعدھا كناية عن خروج الدجال على أثره؟ والكفر من بعد ذلك

ً باإلجماع الذي ال يوھنه إنكار من لم : قالوا. الثالث مراتب األولى ً شرعيا ولما كان أمر الخالفة لقريش حكما

تكون اإلمامة فيمن ھو أخص من قريش بالنبي، إما ظاھراً كبني عبد المطلب، وإما باطناً  يزاول علمه وجب أن

  .ممن كان من حقيقة اآلل، واآلل من إذا حضر لم يغب من ھو آله

خاتم األولياء، وكنى عنه بلبنة الفضة إشارة : من تأليفه" عنقاء مغرب "وابن العربي الحاتمي سماه في كتابه  

مثلي فيمن قبلي من األنبياء كمثل رجل ابتنى بيتاً وأكمله، <<: ρري في باب خاتم النبيين، قال إلى حديث البخا

فيفسرون خاتم النبيين باللبنة التي أكملت البنيان، ومعناه . >>حتى إذا لم يبق منه إال موضع لبنة فأنا تلك اللبنة

مراتبھا بالنبوة، ويجعلون صاحب الكمال فيھا  ويمثلون الوالية في تفاوت. النبي الذي حصلت له النبوة الكاملة

خاتم األولياء أي حائز الرتبة التي ھي خاتمة الوالية، كما كان خاتم األنبياء حائزاً للمرتبة التي ھي خاتمة 

فھي . وھما على نسبة واحدة فيھا. فكنى الشارع عن تلك المرتبة الخاتمة بلبنة البيت في الحديث المذكور. النبوة

ففي النبوة لبنة ذھب وفي الوالية لبنة فضة للتفاوت بين الرتبتين، كما بين الذھب . احدة في التمثيللبنة و

؟ ولبنة الفضة كناية عن ھذا الولي الفاطمي المنتظر، وذلك  ρفيجعلون لبنة الذھب كناية عن النبي . والفضة

وھذا اإلمام المنتظر وھو من : أبي واصل عنهوقال ابن العربي فيما نقل ابن . خاتم األنبياء وھذا خاتم األولياء

ً ثالثة يُريد ) خ ف ج  (أھل البيت من ولد فاطمة، وظھوره يكون من بعد مضي  من الھجرة ورسم حروفا

عددھا بحساب الجمل، وھو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ستمائة والفاء أخت القاف بثمانين، والجيم المعجمة 

ولما انصرم ھذا العصر . ك ستمائة وثالث وثمانون سنة، وھي في آخر القرن السابعبواحدة من أسفل ثالثة، وذل

بعض المقلدين لھم على أن المراد بتلك المدة مولده، وعبر بظھوره عن مولده، وان  ولم يظھر حمل ذلك

ا زعم ابن وإذا كان مولده كم: "خروجه يكون بعد العشر والسبعمائة فإنه اإلمام الناجم من ناحية المغرب قال

ً وعشرين سنة وزعموا أن خروج : "قال". العربي سنة ثالث وثمانين وستمائة فيكون عمره عند خروجه ستا

الدجال يكون سنة ثالث وأربعين وسبعمائة من اليوم المحمدي، وابتداء اليوم المحمدي عندھم من يوم وفاة النبي  

الولي المنتظر القائم بأمر هللا المشار ): لع النعلينخ(قال ابن أبي واصل في شرحه كتاب ". إلى تمام ألف سنة

العالم في <<: ρقال . إليه بمحمد المھدي وخاتم األولياء، وليس ھو بنبي وإنما ھو ولي ابتعثه روحه وحبيبه

ولم تزل البشرى تتابع به من أول اليوم . علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل<<: وقال. >>قومه كالنبي في أمته 

دي إلى قبيل الخمسمائة نصف اليوم وتأكدت وتضاعفت بتباشير المشايخ بتقريب وقته، وازدالف زمانه المحم

وذكر الكندي أن ھذا الولي ھو الذي يصلي بالناس صالة الظھر، ويجدد : "قال>> منذ انقضت إلى ھلم جرا

ى المشرق فيفتحه، ويفتح اإلسالم، ويظھر العدل، ويفتح جزيرة األندلس ويصل إلى رومية فيفتحھا ويسير إل

القسطنطينية، ويصير له ملك األرض، فيتقوى المسلمون ويعلو اإلسالم، ويظھر دين الحنيفية، فإن من صالة 

وقال الكندي >> ما بين ھذين وقت <<؟ قال عليه الصالة والسالم؟ "الظھر إلى صالة العصر وقت صالة
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 ً بھا سور القرآن جملة عددھا سبعمائة وثالث وأربعون،  الحروف العربية غير المعجمة يعني المفتتح: "أيضا

ثم يبقى ملك العجم . وسبع دجالية، ثم ينزل عيسى في وقت صالة العصر، فيصلح الدنيا وتمشي الشاة مع الذئب

ً )ق ي ن(بعد إسالمھم مع عيسى مائة وستين عاماً، عدد حروف المعجم وھي  . ، دولة العدل منھا أربعون عاما

وما ورد من قوله ال مھدي إال عيسى، فمعناه ال مھدي تساوي ھدايته واليته، وقيل ال : "واصل قال ابن أبي

ال يزال ھذا األمر : "وقد جاء في الصحيح أنه قال. مرفوع بحديث جريج وغيره وھذا. يتكلم في المھد إال عيسى

ً "قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليھم اثنا عشر خليفة يعني  أعطى الوجود أن منھم من كان في  وقد". قرشيا

الخالفة بعدي ثالثون أو إحدى وثالثون أو ستة وثالثون، : " وقال. أول اإلسالم، ومنھم من سيكون في آخره

وانقضاؤھا في خالفة الحسن، وأول أمر معاوية، فيكون أول أمر معاوية خالفة أخذاً بأوائل األسماء فھو سادس 

: " عمر بن عبد العزيز، والباقون خمسة من أھل البيت من ذرية علي، يؤيده قولهالخلفاء، وأما سابع الخلفاء ف

وربما استدل بھذا الحديث القائلون . يريد األمة، أي إنك لخليفة في أولھا، وذريتك في آخرھا" إنك لذو قرنيھا 

كسرى فال كسرى إذا ھلك <<: ρوقد قال .فاألول ھو المشار إليه عندھم بطلوع الشمس من مغربھا. بالرجعة

وقد أنفق عمر بن >> بعده، وإذا ھلك قيصر فال قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزھما في سبيل هللا

الخطاب كنوز كسرى في سبيل هللا، والذي يھلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل هللا ھو ھذا المنتظر حين يفتح 

  . لجيشفنعم األمير أميرھا، ونعم الجيش ذلك ا: القسطنطينية

وجاء ذكر أربعين، وفي بعض . ، والبضع من ثالث إلى تسع وقيل إلى عشر>>ومدة حكمه بضع <<: كذا قال

فأما األربعون فإنھا مدته ومدة الخلفاء األربعة الباقين من أھله القائمين بأمره من بعده، على . الروايات سبعين

ة بقاء أمره وأھل بيته من بعده مائة وتسعة وخمسون وذكر أصحاب النجوم القرانات أن مد: "جميعھم السالم قال

 ً ً على الخالفة والعدل أربعين أو سبعين، ثم تختلف األحوال فتكون ملكا ". عاماً، فيكون األمر على ھذا جاريا

نزول عيسى يكون في وقت صالة العصر من اليوم : "وقال في موضع آخر.انتھى كالئم ابن أبي واصل

ذكر فيه  وذكر الكندي يعقوب بن إسحق في كتاب الجفر الذي: "قال". ة أرباعه المحمدي حين تمضي ثالث

القرانات انه إذا وصل القران إلى الثور على رأس ضح بحرفين الضاد المعجمة والحاء المھملة، يريد ثمانية 

في الحديث أن وقد ورد : "قال". وتسعين وستمائة من الھجرة، ينزل المسيح فيحكم في األرض ما شاء هللا تعالى

عيسى ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل بين مھرودتين، يعني خلتين مزعفرتين صفراوين 

ً كفيه على أجنحة الملكين، له لمة، كأنما خرج من ديماس، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه  ممصرتين واضعا

: وفي آخر. ع الخلق وإلى البياض والخمرةمربو: وفي حديث آخر. تحذر منه جمان كاللؤلؤ، كثير خيالن الوجه

ً . والغرب دلو البادية، يريد أنه يتزوج منھا وتلد زوجته. إنه يتزوج في الغرب" . وذكر وفاته بعد أربعين عاما

وجاء أن أبا بكر وعمر يحشران بين نبيين . وجاء أن عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب

قلت وعليه حمل بعض . والشيعة تقول إنه ھو المسيح، مسيخ المسائح من آل محمد": قال ابن أبي واصل". 

المتصوفة حديث ال مھدي إال عيسى، أي ال يكون مھدي إال المھدي الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة 

ت والرجل إلى كالم من أمثال ھذا يعينون فيه الوق". عيسى إلى الشريعة الموسوية في االتباع وعدم النسخ 

والمكان بأدلة واھية وتحكمات مختلفة، فينقضي الزمان وال أثر لشيء من ذلك، فيرجعون إلى تجديد رأي آخر 

 .في ھذا انقضت أعمار األول منھم واآلخر. منتحل كما تراه من مفھومات لغوية وأشياء تخييلية وأحكام نجومية
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ور رجل مجدد ألحكام الملة ومراسم الحق ويتحينون وأما المتصوفة الذين عاصرناھم فأكثرھم يشيرون إلى ظھ

سمعناه من جماعة . فبعضھم يقول من ولد فاطمة، وبعضھم يطلق القول فيه. ظھوره لما قرب من عصرنا

أكبرھم أبو يعقوب البادسي كبير األولياء بالمغرب، كان في أول ھذه المائة الثامنة، واخبرني عنه حافده صاحبنا 

ھذا آخر ما اطلعنا عليه أو بلغنا .يعقوب المذكور أبيه أبي محمد عبد هللا عن أبيه الولي أبي أبو يحيى زكريا عن

والحق . من كالم ھؤالء المتصوفة، وما أورده أھل الحديث من أخبار المھدى قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا

كة عصبية تظھره وتدافع عنه من الذي ينبغي أن يتقرر لديك انه ال تتم دعوة من الدين والملك إال بوجود شو

وعصبية الفاطميين بل . وقد قررنا ذلك من قبل بالبراھين القطعية التي أريناك ھناك.يدفعه حتى يتم أمر هللا فيه

وقريش أجمع قد تالشت من جميع اآلفاق، ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتھم على عصبية قريش، إال ما 

نة من الطالبيين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر، منتشرون في تلك بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدي

فإن . البالد وغالبون عليھا، وھم عصائب بدوية متفرقون في مواطنھم وإمارتھم وآرائھم يبلغون آالفاً من الكثرة

حتى تتم صح ظھور ھذا المھدي فال وجه لظھور دعوته إال بأن يكون منھم، ويؤلف هللا بين قلوبھم في اتباعه 

وأما على غير ھذا الوجه، مثل أن يدعو فاطمي منھم . له شوكة وعصبية وافية بإظھار كلمته وحمل الناس عليھا

إلى مثل ھذا األمر في أفق من اآلفاق من غير عصبية وال شوكة إال مجرد نسبة في أھل البيت، فال  يتم ذلك، 

تدعيه العامة واألغمار من الدھماء ممن ال يرجع في ذلك وأما ما .وال يمكن، لما أسلفناه من البراھين الصحيحة

إلى عقل يھديه وال علم يقيد، فيتحينون ذلك على غير نسبة وفي غير مكان، تقليداً لما اشتھر من ظھور فاطمي، 

وأكثر ما يتحينون في ذلك القاصية من الممالك وأطراف العمران، مثل . وال يعلمون حقيقة األمر كما بيناه

ً بماسة لما كان ذلك . بإفريقية والسوس من المغربالزاب  ونجد الكثير من ضعفاء البصائر يقصدون رباطا

ً ال مستند لھم، إال غرابه  الرباط بالمغرب من الملثمين من كدالة واعتقادھم انه منھم أو قائمون بدعوته، زعما

و قوة، ولبعد القاصية عن منال الدولة تلك األمم وبعدھم عن يقين المعرفة بأحوالھا من كثرة أو قلة أو ضعف أ

الدولة ومنال األحكام والقھر؟  وخروجھا عن نطاقھا، فتقوى عندھم األوھام في ظھوره ھناك بخروجه عن ربقة

وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلبيس بدعوة يمييه تمامھا . وال محصول لديھم في ذلك إال ھذا

 ً ً وحمقا خرج برباط ماسة ألول المائة : اخبرني شيخنا محمد بن إبراھيم اآلبلي قال. ير منھموقتل كث. وسواسا

الثامنة وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل من منتحلي التصوف، يعرف بالتويزري نسبة إلى توزر 

مصغراً، وادعى انه الفاطمي المنتظر واتبعه الكثير من أھل السوس من ضالة وكزولة وعظم أمره، وخافه 

ً وانحل أمره وكذلك ظھر في غمارة في آخر .رؤساء المصامدة على أمرھم، فدس عليه السكسوي من قتله بياتا

المائة السابعة وعشر التسعين منھا رجل يعرف بالعباس، وادعى أنه الفاطمي، واتبعه الدھماء من غمارة، 

وكثير من ھذا . لة ولم يتم أمرهودخل مدينة فاس عنوة وحرق أسواقھا وارتحل إلى بلد المزمة فقتل بھا غي

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مثل ھذا، وھو أنه صحب في حجه في رباط العباد، وھو مدفن الشيخ .النمط

ً كثير  ً معظما أبي مدين في جبل تلمسان المطل عليھا، رجالً من أھل البيت من سكان كر بالء، كان متبوعا

قال وتأكدت الصحبة بيننا في . من موطنه يتلقونه بالنفقات في أكثر البلدانقال وكان الرجال . التلميذ والخادم

ذلك الطريق فانكشف لي أمرھم، وانھم إنما جاؤوا من موطنھم بكربالء لطلب ھذا األمر وانتحال دعوة الفاطمي 

وا فقد ارجع: فلما عاين دولة بني مرين، ويوسف بن يعقوب يومئذ منازل لتلمسان، قال ألصحابه. بالمغرب

ويدل ھذا القول من ھذا الرجل على أنه مستبصر في أن األمر ال يتم . أزرى بنا الغلط، وليس ھذا الوقت وقتنا

إال بالعصبية المكافئة ألھل الوقت، فلما علم أنه غريب في ذلك الوطن وال شوكة له، وأن عصبية بني مرين 
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إلى الحق وأقصر عن مطامعه وبقي عليه أن يستيقن  لذلك العھد ال يقاومھا أحد من أھل المغرب استكان، ورجع

. يتركه لھذا القول إال أن التعصب لشأنه لم. أن عصبية الفواطم وقريش أجمع قد ذھبت، ال سيما في المغرب

وقد كانت بالمغرب لھذه العصور القريبة نزعة من الدعاة إلى الحق والقيام بالسنة ال .وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

فيھا دعوة فاطمي وال غيره، وإنما ينزع منھم في بعض األحيان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير  ينتحلون

واكثر ما يعنون بإصالح السابلة لما أن أكثر فساد األعراب فيھا، لما قدمناه . المنكر، ويعتني بذلك ويكثر تابعه

إال أن الصبغة الدينية فيھم ال تستحكم لما أن توبة . من طبيعة معاشھم، فيأخذون في تغيير المنكر بما استطاعوا

العرب ورجوعھم إلى الدين إنما يقصدون بھا اإلقصار عن الغارة والنھب ال يعقلون في توبتھم وإقبالھم إلى 

فتجد تابع ذلك المنتحل . مناحي الديانة غير ذلك، ألنھا المعصية التي كانوا عليھا قبل المقربة، ومنھا توبتھم

القائم بزعمه بالسنة غير متعمقين في فروع االقتداء واالتباع، إنما دينھم اإلعراض عن النھب والبغي  للدعوة

وشتان بين طلب ھذا األجر في صالح . وإفساد السابلة، ثم اإلقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقصى جھدھم

ن، وال يكمل لھم نزوع عن الباطل على الخلق وبين طلب الدنيا، فاتفاقھما ممتنع، ال تستحكم لھم صبغة في الدي

فإذا . ويختلف حال صاحب الدعوة معھم في استحكام دينه، وواليته في نفسه دون تابعه.الجملة، وال يكثرون

وقد وقع ذلك بإفريقية، لرجل من كعب من سليم يسمى قاسم بن مرة بن . ھلك انحل أمرھم وتالشت عصبيتھم

ده لرجل آخر من بادية رياح من بطن منھم يعرفون بمسلم، وكان يسمى أحمد في المائة السابعة، ثم من بع

سعادة، وكان أشد ديناً من األول وأقوم طريقة في نفسه، ومع ذلك فلم يستتب أمر تابعه كما ذكرناه، حسبما يأتي 

وبعد ذلك ظھر ناس بھذه الدعوة يتشبھون بمثل ذلك، . ذكر ذلك في موضعه عند ذكر قبائل سليم ورياح

  .انتھى. يلبسون فيھا وينتحلون اسم السنة وليسوا عليھا إال األ قل، فال يتم لھم وال لمن بعدھم شيء من أمرھمو

  الفصل الرابع والخمسون

  في ابتداء الدول واألمم وفيه الكالم علي المالحم

وت وخير إعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورھم، وعلم ما يحدث لھم من حياة وم

والتطلع إلى ھذا طبيعة . وشر، سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا، ومعرفة مدد الدول أو تفاوتھا

واألخبار من . ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. للبشر مجبولون عليھا

ولقد نجد في المدن صنفاً من الناس ينتحلون المعاش . الكفان لمن قصدھم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة

فتغدو . من ذلك لعلمھم بحرص الناس عليه، فينتصبون لھم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسألھم عنه

يستكشفون عواقب أمرھم، في الكسب والجاه . عليھم وتروح نسوان المدينة وصبيانھا، وكثير من ضعفاء العقول

شرة والعداوة وأمثال ذلك، ما بين خط في الرمل ويسمونه المنجم، وطرق بالحصى والحبوب والمعاش والمعا

ويسمونه الحاسب، ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضارب المندل وھو من المنكرات الفاشية في األمصار، 

ه من عنده في نوم أو ذم ذلك، وأن البشر محجوبون عن الغيب إال من اطلعه هللا علي لما تقرر في الشريعة من 

وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه األمراء والملوك في آماد دولتھم، ولذلك انصرفت العناية من أھل العلم .والية

وكل أمة من األمم يوجد لھم كالم من كاھن أو منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة . إليه

حرب والمالحم، ومدة بقاء الدولة، وعدد الملوك فيھا، والتعرض يحدثون أنفسھم بھا، وما يحدث لھم من ال

والعرافون يرجعون إليھم في ذلك، وقد أخبروا بما  وكان في العرب الكھان.ألسمائھم، ويسمى مثل ذلك الحدثان

سيكون للعرب من الملك والدولة، كما وقع لشق وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة بن نصبر من ملوك اليمن، 
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وكذا تأويل سطيح . ملك الحبشة بالدھم، ثم رجوعھا إليھم، ثم ظھور الملك والدولة للعرب من بعد ذلكأخبرھم ب

وكذا كان في جيل . لرؤيا الموبذان حين بعث إليه كسرى بھا مع عبد المسيح، وأخبرھم بظھور دولة العرب

ات حدثانية على طريقة البربر كھان من أشھرھم موسى بن صالح من بني يفرن، ويقال من غمرة، وله كلم

الشعر برطانتھم وفيھا حدثان كثير، ومعظمة فيما يكون لزناته من الملك والدولة بالمغرب وھي متداولة بين 

وھم يزعمون تارة انه ولي، وتارة انه كاھن، وقد يزعم بعض مزاعمھم انه كان نبياً، ألن تاريخه . أھل الجيل

يستند الجيل في ذلك إلى خبر األنبياء أن كان لعھدھم، كما وقع لبني  وقد.وهللا أعلم. عندھم قبل الھجرة بكثير

وأما في الدولة .إسرائيل؟ فإن أنبياءھم المتعاقبين فيھم كانوا يخبرونھم بمثله عندما يعنونھم في السؤال عنه

ة وأعمارھا على اإلسالمية فوقع منه كثير فيما يرجع إلى بقاء الدنيا ومدتھا على العموم، وفيما يرجع إلى الدول

صدر اإلسالم آثار منقولة عن الصحابة، وخصوصاً مسلمة بني إسرائيل،  وكان المعتمد في ذلك في. الخصوص

. وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواھر مأثورة وتأويالت محتملة. مثل كعب األحبار ووھب بن منبه وأمثالھما

. وهللا أعلم، الكشف بما كانوا عليه من الوالية. فيه ووقع لجعفر وأمثاله من أھل البيت كثير من ذلك، مستندھم

فھم أولى >> أن فيكم محدثين<<: ρوإذا كان مثله ال ينكر من غيرھم من األولياء في ذويھم وأعقابھم، وقد قال 

وأما بعد صدر الملة وحين علق الناس على العلوم . الناس بھذه الرتب الشريفة والكرامات الموھوبة

ترجمت كتب الحكماء إلى اللسان العربي، فأكثر فعتمدھم في ذلك كالم المنجمين في الملك واالصطالحات، و

والدول وسائر األمور العامة من القرانات، وفي المواليد والمسائل وسائر األمور الخاصة من الطوالع لھا، وھي 

أما أھل األثر فلھم في .المنجمين األثر في ذلك ثم نرجع لكالم فلنذكر اآلن ما وقع ألھل. شكل الفلك، عند حدوثھا

مدة الملل وبقاء الدنيا، على ما وقع في كتاب السھيلي، فإنه نقل عن الطبري ما يقتضي أن مدة بقاء الدنيا منذ 

ومستند الطبري في ذلك أنه نقل عن ابن عباس، أن الدنيا جمعة . الملة خمسمائة سنة، ونقض ذلك بظھور كذبه

وسره وهللا أعلم تقدير الدنيا بأيام خلق السماوات واألرض وھي سبعة، . لذلك دليالً من جمع اآلخرة، ولم يذكر 

أن رسول : وقد ثبت في الصحيحين: قال". وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون : "ثم اليوم بألف سنة لقوله

بعثت أنا <<: وقال. >>أجلكم في أجل من كان قبلكم، من صاله العصر إلى غروب الشمس<<: قال هللا 

، وأشار بالسبابة والوسطى، وقدر ما بين صالة العصر وغروب الشمس حين صيرورة ظل >>والساعة كھاتين

كل شيء مثليه، يكون على التقريب نصف سبع، وكذلك وصل الوسطى على السبابة، فتكون ھذه المدة نصف 

، فدل >>ن يؤخر ھذه األمة نصف يوم لن يعجز هللا أ<<:  ρويؤيده قوله .سبع الجمعة كلھا، ھو خمسمائة سنة

وعن وھب بن منبه أنھا خمسة آالف وستمائة سنة .ذلك على أن مدة الدنيا قبل الملة خمسة آالف وخمسمائة سنة

وليس في الحديثين ما يشھد لشيء : (قال السھيلي.وعن كعب أن مدة الدنيا كلھا ستة آالف سنة. أعني الماضي

، فال يقتضي نفي "لن يعجز هللا أن يؤخر ھذه األمة نصف يوم : "فأما قوله.فهمما ذكره، مع وقوع الوجود بخال

، فإنما فيه اإلشارة إلى القرب، وأنه ليس بينه وبين "بعثت أنا والساعة كھاتين : "وأما قوله. الزيادة على النصف

خر، لو ساعده ثم رجع السھيلي إلى تعيين أمد الملة من مدرك آ.الساعة نبي غيره، وال شرع غير شرعه

وھي أربعة عشر حرفا : التحقيق، وھو أنه جمع الحروف المقطعة في أوائل السور بعد حذف المكرر، قال

فأخذ عددھا بحساب الجمل فكان سبعمائة وثالثة، أضافه إلى ) ألم، يسطع، نص، حق، كره(يجمعھا قولك 

يبعد ذلك أن يكون من مقتضيات ھذه وال : الملة، قال المنقضي من األلف اآلخر قبل بعثه، فھذه ھي مدة

والذي حمل السھيلي على ذلك إنما .وكونه ال يبعد ال يقتضي ظھوره وال التعويل عليه: قلت. الحروف وفوائدھا
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ھو ما وقع في كتاب السير البن إسحاق في حديث ابني أخطب من أحبار اليھود، وھما أبو ياسر وأخوه حي، 

وتأوالھا على بيان المدة بھذا الحساب، فبلغت إحدى وسبعين، فاستقال ) ألم(حين سمعا من األحرف المقطعة 

، )المر(، ثم استزاد )الرثم(، ثم استزاد )المص: (ھل مع ھذا غيره؟ قال: يسأله ρوجاء حي إلى النبي . المدة

الً أعطيت حتى ال ندري أقلي! قد لبس علينا أمرك يا محمد: وقال. فكانت إحدى وسبعين ومائتين فاستطال المدة

ما يدريكم لعله أعطى عددھا كلھا تسعمائة وأربع سنين، قالى ابن : وقال لھم أبو ياسر. أم كثيراً، ثم ذھبوا عنه

وال يقوم من .ھـ1] 7: آل عمران[} ِمْنُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُھنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِبَھاتٌ {: فنزل قوله تعالى: إسحق

تقدير الملة بھذا العدد، ألن داللة ھذه الحروف على األعداد ليست طبيعية وال عقلية، وإنما ھي  القصة دليل على

. نعم إنه قديم مشھور، وقدم االصطالح ال يصير حجة. بالتواضع واالصطالح الذي يسمونه حساب الجمل

نھم كانوا بادية بالحجاز، وليس أبو ياسر وأخوه حي مّمن يؤخذ رأيه في ذلك دليالً، وال من علماء اليھود، أل

غفالً من الصنائع والعلوم، حتى عن علم شريعتھم، وفقه كتابھم وملتھم، وإنما يتلقفون مثل ھذا الحساب كما 

ووقع في الملة في حدثان دولتھا على .فال ينھض للسھيلي دليل على ما ادعاه من ذلك. تتلقفه العوام في كل ملة

حديث خرجه أبو داود عن حذيفة بن اليمان، من طريق شيخه محمد بن الخصوص مسند من األثر إجمالي في 

يحيى الذھبي عن سعيد بن أبي مريم عن عبد هللا بن فروخ عن أسامة بن زيد الليثي عن أبي قبيصة بن ذؤيب 

قائد من  ρوهللا ما ادري أنسي أصحابي أم تناسوه، وهللا ما ترك رسول هللا : قال حذيفة بن اليمان: عن أبيه، قاد

وسكت عليه . فئة إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغ من معه ثالثمائة فصاعداً إال قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته

ً فھو  أبو داود، وقد تقدم أنه قال في رسالته ما سكت عليه في كتابه فھو صالح، وھذا الحديث إذا كان صحيحا

وقد وقع إسناد ھذا الحديث في . آثار أخرى يجود أسانيدھامجمل، ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبھماته إلى 

ً قال. غير كتاب السنن على غير ھذا الوجه فينا  ρقام رسول هللا : فوقع في الصحيحين من حديث حذيفة أيضا

خطيباً، فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذاك إلى قيام الساعة إال حدث عنه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد 

وفي كتاب الترمذي من حديث . ما ترك شيئاً إلى قيام الساعة إال ذكره: ولفظ البخاري.ھـ1صحابه ھؤالء علمه أ

يوماً صالة العصر بنھار، ثم قام خطيباً، فلم يدع شيئاً يكون إلى  ρصلى بنا رسول هللا : أبي سعيد الخدري قال

ھذه األحاديث كلھا محمولة على ما ثبت في و.ھـ1قيام الساعة إال اخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه 

الصحيحين من أحاديث الفتن واألشراط ال غير، ألنه المعھود من الشارع صلوات هللا وسالمه عليه، في أمثال 

وھذه الزيادة التي تفرد بھا أبو داود في ھذا الطريق شاذة منكرة، مع أن األئمة اختلفوا في . ھذه العمومات

: مريم في ابن فروخ أحاديثه مناكير وقال البخاري يعرف منه وينكر، وقال ابن عدي فقال ابن أبي. رجاله

وأسامة بن زيد وإن خرج له في الصحيحين ووثقه ابن معين، فإنما خرج له البخاري . أحاديثه غير محفوظة

بو قبيصة بن وأ. يكتب حديثة وال يحتج به: استشھاداً، وضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، وقال أبو حاتم

فتضعف ھذه الزيادة التي وقعت ألبي داود في ھذا الحديث من ھذه الجھات مع شذوذھا كما . ذؤيب مجھول

وقد يستندون في حدثان الدول على الخصوص إلى كتاب الجفر، ويزعمون أن فيه علم ذلك كله من طريق .مر

واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن . ندهاآلثار والنجوم ال يزيدون على ذلك، وال يعرفون أصل ذلك وال مست

كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع ألھل  - ھارون بن سعيد العجلي وھو رأس الزيدية

من رجاالتھم على طريق  وقع ذلك لجعفر ونظائره. البيت على العموم ولبعض األشخاص منھم على الخصوص

وكان مكتوباً عند جعفر في جلد ثور صغير، فرواه عنه ھارون . األولياءالكرامة والكشف الذي يقع لمثلھم من 



  

204 
  

العجلي وكتبه، وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب عليه، ألن الجفر في اللغة ھو الصغير وصار ھذا االسم علماً 

. لصادقوكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر ا. على ھذا الكتاب عندھم

ولو صح . وھذا الكتاب لم تتصل روايته وال عرف عينه، وإنما يظھر منه شواذ من الكلمات ال يصحبھا دليل

السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه، فھم أھل الكرامات، وقد صح عنه 

قد حذر يحيى ابن عمه زيد من مصرعه و. أنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لھم، فتصح كما يقول

ً وديناً . وعصاه، فخرج وقتل بالجوزجان كما ھو معروف وإذا كانت الكرامة تقع لغيرھم فما ظنك بھم علما

وقد ينقل بين أھل البيت كثير من ھذا . وآثاراً من النبوة، وعناية من هللا باألصل الكريم تشھد لفروعه الطيبة

وانظر ما حكاه ابن الرقيق في لقاء أبي عبد . وفي أخبار دولة العبيديين كثير منه. الكالم، غير منسوب إلى أحد

هللا الشيعي لعبيد هللا المھدي، مع ابنه محمد الحبيب، وما حدثاه به، وكيف بعثناه إلى ابن حوشب داعيتھم باليمن، 

، وأن عبيد هللا لما بنى المھدئة فأمره بالخروج إلى المغرب، وبث الدعوة فيه على علم لقنة أن دعوته تتم ھناك

، وأراھم موقف صاحب الحمار "بنيتھا ليعتصم بھا الفواطم ساعة من نھار: "بعد استفحال دولتھم بإفريقية قال

بساحتھا، وبلغ ھذا الخبر حافده إسماعيل المنصور؟ فلما حاصره صاحب الحمار أبو يزيد بالمھدية، كان يسائل 

لخبر ببلوغه إلى المكان الذي عينه جده عبيد هللا فأيقن بالظفر، وبرز من البلد، عن منتھى موقفه، حتى جاءه ا

  .ومثل ھذه األخبار عندھم كثيرة. فھزمه واتبعه إلى ناحية الزاب فظفر به وقتله

  :التنجيم

فمن  أما في األمور العامة مثل الملك والدول. وأما المنجمون فيستندون في حدثان الدول إلى األحكام النجومية

ً بين العلويين، وذلك أن العلويين زحل والمشتري يقترنان في كل عشرين سنة مرة، ثم  القرانات، وخصوصا

برج آخر في تلك المثلثة من التثليث األيمن، ثم بعده إلى آخر كذلك، إلى أن يتكرر في المثلثة   يعود القران إلى

نة ثم يعود فيستوي بھا في ستين سنة، ثم يعود ثالثة الواحدة إثنتي عشرة مرة تستوي بروجه الثالثة في ستين س

ثم رابعة فيستوي في المثلثة بإثنتي عشرة مرة، وأربع عودات في مائتين وأربعين سنة، ويكون انتقاله في كل 

برج على التثليث األيمن، وينتقل من المثلثة إلى المثلثة التي تليھا، أعني البرج الذي يلي البرج األخير من 

فالكبير ھو : وھذا القران الذي ھو قران العلويين ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. الذي قبله في المثلثة القران

اجتماع العلويين في درجة واحدة من الفلك، إلى أن يعود إليھا بعد تسعمائة وستين سنة مرة واحدة؟ والوسط ھو 

عين سنة ينتقل إلى مثلثة أخرى؟ والصغير ھو اقتران العلويين في كل مثلثة إثنتي عشرة مرة، وبعد مائتين وأرب

اقتران العلويين في درجة برج، وبعد عشرين سنة يقترنان في برج آخر على تثليثه األيمن في مثل درجه أو 

مثال ذلك وقع القران أول دقيقة من الحمل، وبعد عشرين يكون في أول دقيقة من القوس، وبعد عشرين .دقائقه

ثم يعود إلى أول الحمل بعد ستين سنة . ألسد، وھذه كفھا نارية، وھذا كله قران صغيريكون في أول دقيقة من ا

وتسمى دور القران وعود القران، وبعد مائتين وأربعين ينتقل من النارية إلى الترابية ألنھا بعدھا، وھذا قران 

والقران . ين سنة وھو الكبيرثم ينتقل إلى الھوائيه ثم المائية، ثم يرجع إلى أول الحمل في تسعمائة وست. وسط

الكبير يدل على عظام األمور مثل تغيير الملك والدولة، وانتقال الملك من قوم إلى قوم، والوسط على ظھور 

ويقع أثناء ھذه . المتغلبين والطالبين للملك، والصغير على ظھور الخوارج والدعاة وخراب المدن أو عمرانھا

وبرج السرطان ھو طالع . سرطان في كل ثالثين سنة مرة ويسمى الرابعالقرانات قران النحسين، في برج ال

العالم، وفيه وبال زحل وھبوط المريخ، فتعظم داللة ھذا القران في الفتن والحروب، وسفك الدماء، وظھور 
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الخوارج، وحركة العساكر، وعصيان الجند، والوباء والقحط،ويدوم ذلك أو ينتھي على قدر السعادة والنحوسة 

: قال جراس بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك.ي وقت قرانھما على قدر تيسير الدليل فيهف

ورجوع المريخ إلى العقرب له أثر عظيم في الملة اإلسالمية ألنه كان دليلھا، فالمولد النبوي كان عند قران "

ء وكثر المرض في أھل العلم والدين العلويين ببرج العقرب، فلما رجع ھنالك حدث التشويش على الخلفا

إنه كان عند قتل علّي رضي هللا عنه، ومروان : وقد يقال. ونقصت أحوالھم، وربما أنھدم بعض بيوت العبادة

فإذا روعيت ھذه األحكام مع أحكام القرانات كانت في غاية . من بني أمية، والمتوكل من بني العباس

: وقال أبو معشر. وقد ظھر كذب ھذا القول. لة تنتھي إلى ثلثمائة وعشرينأن الم: "وذكر شاذان البلخي".اإلحكام

رأيت في كتب القدماء أن : "وقال جراس". يظھر بعد المائة والخمسين منھا اختالف كثير، ولم يصخ ذلك 

لك المنجمين أخبروا كسرى عن ملك العرب وظھور النبوة فيھم، وأن دليلھم الزھرة وكانت في شرفھا، فيبقى الم

القسمة إذا انتھت إلى السابعة والعشرين من الحوت فيھا : وقال أبو معشر في كتاب القرانات. فيھم أربعين سنة

ظھرت حينئذ دولة العرب وكان منھم نبي : ووقع القران مع ذلك ببرج العقرب وھو دليل العرب. شرف الزھرة

إحدى عشرة درجة بتقريب من برج وبكون قوة فلكه ومدته على ما بقي من درجات شرف الزھرة، وھي 

وكان ظھور أبي مسلم عند انتقال الزھرة، ووقوع القسمة أول الحمل، . الحوت، ومدة ذلك ستمائة وعشر سنين

أن مدة الملة تنتھي إلى ستمائة وثالث وتسعين سنة، : وقال يعقوب بن إسحق الكندي.وصاحب الجد المشتري

فالباقي إحدى عشرة . ي ثمان وعشرين درجة وثالثين دقيقة من الحوتألن الزھرة كانت عند قران الملة ف: قال

ً وتسعين سنة وھذه مدة الملة باتفاق : قال. درجة وثماني عشرة دقيقة، ودقائقھا ستون، فيكون ستمائة وثالثا

وھذا ھو الذي : قلت. الحكماء، ويعضده الحروف الواقعة في أول السور بحذف المكرر واعتباره بحساب الجمل

سأل ھرمز إفريد الحكيم عن " :قال خراش.ذكره السھيلي، والغالب أن األول ھو مستند السھيلي فيما نقلناه عنه

دليل ملكه المشتري، وكان في شرفه فيعطى أطول السنين وأجودھا، : مدة أردشير وولده وملوك الساسانية فقال

طالع القران  وھي دليل العرب، فيملكون ألن أربعمائة وسبعاً وعشرين سنة، ثم تزيد الزھرة، وتكون في شرفھا

وسأل كسري . الميزان، وصاحبه الزھرة، وكانت عند القران في شرفھا، فدل أنھم يملكون ألف سنة وستين سنة

أنوشروان وزيره بزرجمھر الحكيم عن خروج الملك من فارس إلى العرب، فأخبره أن القائم منھم يولد لخمس 

المشرق والمغرب، والمشتري يغوص إلى الزھرة، وينتقل القران من الھوائية إلى وأربعين من دولته، ويملك 

وسأل . العقرب، وھو مائي وھو دليل العرب، فھذه األدلة تفضي للملة بمدة دور الزھرة وھي ألف وستون سنة

: بني أميةوقال توفيل الرومي المنجم في أيام . كسرى أبرويز أليوس الحكيم عن ذلك، فقال مثل قول بزرجمھر

أن ملة اإلسالم تبقى مدة القران الكبير تسعمائة وستين سنة، فإذا عاد القران إلى برج العقرب كما كان في "

ابتداء الملة، وتغير وضع الكواكب عن ھيئتھا في قران الملة، فحينئذ إما أن يفتر العمل به أو يتجدد من األحكام 

واتفقوا على أن خراب العالم يكون باستيالء الماء والنار، حتى تھلك : "قال جراس".الظن  ما يوجب خالف

ً وعشرين درجة، التي ھي حد المريخ وذلك بعد مضي  سائر المكونات، وذلك عندما يقطع قلب األسد أربعا

به في ھدية، وأنه  أن ملك زابلستان بعث إلى المأمون بحكيمه ذوبان، أتحفه: وذكر جراس".تسعمائة وستين سنة

تصرف للمأمون في االختبارات بحروب أخيه، وبعقد اللواء لطاھر، وأن المأمون أعظم حكمته، فسأله عن مدة 

ملكھم فأخبره بانقطاع الملك من عقبه واتصاله في ولد أخيه، وأن العجم يتغلبون على الخالفة من الديلم في دولة 

ء حالھم، ثم تظھر الترك من شمال المشرق فيملكونه إلى الشام سنة خمسين، ويكون ما يريده هللا، ثم يسو

من أين لك ھذا؟ فقال من كتب : فقال له المأمون. والفرات وسيحون وسيملكون بالد الروم، ويكون ما يريده هللا
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قلت والترك الذين أشار إلى ظھورھم بعد ". الذي وضع الشطرنج  الحكماء ومن أحكام صصة بن داھر الھندي 

وانتقال القران إلى المثلثة المائية من : "قال جراس.يلم ھم السلجوقية، وقد انقضت دولتھم أول القرن السابعالد

برج الحوت يكون سنة ثالث وثالثين وثمانمائة ليزدجرد، وبعدھا إلى برج العقرب حيث كان قران الملة سنة 

: قال. لعقرب تستخرج مه دالئل الملةوالذي في ا. قال والذي في الحوت ھو أول االنتقال. وخمسين ثالث

ولم ". وتحويل السنة األولى من القران األول في المثلثات المائية في ثاني رجب سنة ثمان وستين وثمانمائة

وأما مستند المنجمين في دولة على الخصوص، فمن القران األوسط وھيئة الفلك عند .يستوف الكالم على ذلك

ى حدوث الدولة، وجھاتھا من العمران، القائمين بھا من األمم، وعدد ملوكھم وقوعه، ألن له داللة عندھم عل

وقد . وأسمائھم وأعمارھم ويحلھم وأديانھم وعوا ئدھم وحروبھم، كما ذكر أبو معشر في كتابه في القرانات

وقد كان  .توجد ھذه الداللة من القران األصغر إذا كان األوسط داالً عليه، فمن ھذا يوجد الكالم في الدول

الشيعة بالجفر، : يعقوب بن إسحق الكندي منجم الرشيد والمأمون وضع في القرانات الكائنة في الملة كتاباً سماه

باسم كتابھم المنسوب إلى جعفر الصادق، وذكر فيه فيما يقال حدثان دولة بني العباس، وأنھا نھايته، وأشار إلى 

ولم . انتصاف المائة السابعة، وان بانقراضھا يكون انقراض الملةانقراضھا والحادثة على بغداد، أنھا تقع في 

نقف على شيء من خبر ھذا الكتاب وال رأينا من وقف عليه،ولعله غرق في كتبھم التي طرحھا ھالكو ملك 

وقد وقع بالمغرب جزء منسوب إلى ھذا . التتر في دجلة عند استيالئھم على بغداد، وقتل المستعصم آخر الخلفاء

اب يسمونه الجفر الصغير، والّظاھر أنه وضع لبني عبد المؤمن، لذكر األولين من ملوك الموحدين فيه على الكت

وكان في دولة بني العباس من بعد الكندي .التفصيل، ومطابقة من تقدم عن ذلك من حدثانه، وكذب ما بعده

ي بديل من أصحاب صنائع الدولة، وانظر ما نقله الطبري في أخبار المھدي عن أب. منجمون وكتب في الحدثان

الرشيد أيام أبيه، فجئتھما جوف الليل، فإذا عندھما كتاب من كتب  بعث إلى الربيع والحسن في غزاتھما مع: قال

فقلت ھدا الكتاب ال يخفى على المھدي، وقد مضى من . الدولة يعني الحدثان، وإذا مدة المھدي في عشر سنين

فما الحيلة، فاستدعيت عنبسة الوراق مولى آل : قاال. كنتم قد نعيتم إليه نفسه دولته ما مضى، فإذا وقف عليه

بديل، وقلت له انسخ ھذه الورقة، واكتب مكان عشر أربعين ففعل، فوهللا لوال أني رأيت العشرة في تلك الورقة 

اً ومنثوراً ورجزاً ثم كتب الناس من بعد ذلك في حدثان الدول منظوم. واألربعين في ھذه ما كنت أشك أنھا ھي

وبعضھا في حدثان الملة على العموم، . ما شاء هللا أن يكتبوه،وبأيدي الناس متفرقة كثير منھا، وتسمى المالحم

وليس منھا أصل يعتمد على . وكلھا منسوبة إلى مشاھير من أھل الخليقة. وبعضھا في دولة على الخصوص

ه المالحم بالمغرب قصيدة ابن مرانة من بحر الطويل على فمن ھذ: المالحم.روايته عن واضعه المنسوب إليه

وتحسب العامة أنھا من الحدثان العام، فيطلقون الكثير منھا على الحاضر . روي الراء، وھي متداولة بين الناس

والذي سمعناه من شيوخنا أنھا مخصوصة بدولة لمتونة، ألن الرجل كان قبيل دولتھم، وذكر فيھا . والمستقبل

ومن المالحم بيد أھل المغرب أيضاً . ءھم على سبتة من يد موالي بني حمود وملكھم لعدوة األندلساستيال

  :قصيدة تسمى التبعية أولھا

  وقد يطرب الطائر المغتصب          طربت وما ذاك مني طرب

 ولكن لتذكار بعض السبـــــب     وما ذاك مني للھـــــــو أراه
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ً من خمسمائة بيت أو ألف ف . ذكر فيھا كثيراً من دولة الموحدين وأشار فيھا إلى الفاطمي وغيره. يما يقالقريبا

ومن المالحم بالمغرب أيضاً ملعبة من الشعر الزجلي منسوبة لبعض اليھود، ذكر فيھا . والظاھر أنھا مصنوعة

 :وأوله. زعموا وكان كذلك فيما. أحكام القرانات لعصره العلويين والنحسين وغيرھما، وذكر ميتته فتيال بفاس

  فافھموا يا قوم ھذي اإلشارا     في صبغ ذا األزرق لشرفه خيارا

  وبدل الشكال وھي سالمــا            نجم زحل أخبر بذي العالما

 وشاش أزرق بدل الغرارا    شاشية زرقا بدل العمامـــــا 

 :يقول في آخره

 يصلب ببلدة فاس في يوم عيد     قد تم ذا التجنيس إلنسان يھودي

  وقتله يا قوم على الفـــــــــــراد    تى يجيه الناس من الــــبوادي ح

مالحم المغرب أيضاً قصيدة من  ومن. وأبياته نحو الخمسمائة، وھي في القرانات التي دلت على دولة الموحدين

. عروض المتقارب على روي الباء في حدثان دولة بني أبي حفص بتونس من الموحدين، منسوبة البن األبار

وقال لي قاضي قسنطينة الخطيب الكبير أبو علي بن باديس، وكان بصيراً بما يقوله، وله قدم في التنجيم فقال 

أن ھذا ابن األّبار ليس ھو الحافظ األندلسي الكاتب مقتول المستنصر، وإنما ھو رجل خياط من أھل تونس : لي

ينشد ھذه األبيات من ھذه الملحمة وبقي بعضھا  وكان والدى رحمه هللا تعالى. تواطأت شھرته مع شھرة الحافظ

 :في حفظي مطلعھا

  يغر ببارقه األشنــــــــب     ذيري من زمن قلـــب 

 :ومنھا 

 ويبقى ھناك على مرقب     ويبعث من جيشه قائــدا

  فيقبل كالجمل األجـــرب     فتأتي إلى الشيخ أخبـاره

 وتلك سياسة مستجلــــب     ويظھر من عدله سيـرة 

 :نھا في ذكر أحوال تونس على العموموم

  ولم يرع حق لذي منصــب     فإما رأيت الرسوم اّمحـت

  وودع معالمھا واذھـــــــــب     فخذ في الترحل عن تونس

 تضيف البريء إلى المذنب     فسوف تكون بھا فتنـــــــة 

السلطان أبي يحيى الشھير  ووقفت بالمغرب على ملحمة أخرى في دولة بني أبي حفص ھؤالء بتونس، فيھا بعد

  :يقول فيھا. عاشر ملوكھم ذكر محمد أخيه من بعده

 ويعرف بالوثاب في نسخة األصل    وبعد أبي عبد اإلله شقيقه
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ومن المالحم في المغرب أيضاً .إال أن ھذا الرجل لم يملكھا بعد أخيه، وكان يمني بذلك نفسه إلى أن ھلك

 :ة العامة في عروض البلد التي أولھا الملحمة المنسوبة إلى الھوثني على لغ

 فترت األمطار ولم تفتر            دعني بدمعي الھتــــــــــان 

 وأنى تملي ولنغــــــــدر            واستقت كلھا الويــــــــدان

 فأولى ما ميل ما تـدري            البالد كلھا تــــــــــــــروي

 م والربيع تجـــريوالعا            ما بين الصيف والشتـوي

 دعني نبكي ومن عـــذر            قال حين صحت الدعوى

 ذا القرن اشتد وتمــــري            أنادي من ذي األزمــــان

وھي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب األقصى، والغالب عليھا الوضع، ألنه لم يصح منھا قوالً إال على 

ووقفت بالمشرق على ملحمة منسوبة البن العربي . تحلھا من الخاصةتأويل تحرفه العامة أو الحارث فيه من ين

لتخلله أوفاق عددية ورموز ملغوزة، وأشكال حيوانات . الحاتمي في كالم طويل شبه ألغاز ال يعلم تأويله إال هللا

ا وفي آخرھا قصيدة على روي الالم، والغالب أنھا كلھ. تامة، ورؤوس مقطعة، وتماثيل من حيوانات غريبة

وسمعت أيضاً أن ھناك مالحم أخرى منسوبة . من نجامة وال غيرھا غير صحيحة،ألنھا لم تنشأ عن أصل علمي

ووقفت بالمشرق . البن سينا وابن عقب، وليس في شيء منھا دليل على الصحة، ألن ذلك إنما يؤخذ فن القرانات

يسمى الباجر يقّي وكلھا الغاز بالحروف أيضاً على ملحمة من حدثان دولة الترك منسوبة إلى رجل من الصوفية 

  :أولھا  

  إن شئت تكسف سر الجفر يا سائلي       من علم جفر وّصي والد الحســــــن

  فافھم وكن واعياً حرفاً وجملتـــــــه       والوصف فافھم كفعل الحاذق الفطن

  ـــــــنأما الذي قبل عصري لست أذكـره        لكنني أذكراآلتي من الزمــــــــ

  بشھر بيبرس يبقي بعد خمستھـــــا        بحاء ميم بطيش نام في الكنـــــــــــن

  شين له أثر من تحت سرتـــــــــــه        له القضاء قضي أي ذلك المنــــــــن

  فمصر والشام مع أرض العراق له       وأذربيجان في ملك إلى اليمـــــــــــن

  :ومنھا

  نال طاھــــــــرھم         الفاتك الباتك المعني بالسمــــــــــــــنوآل بوران لما 

  لخلع سين ضعيف السن سين أتـى         ال لو فاق ونون ذي قــــــــــــــــــرن

  قوم شجاع له عقل ومشــــــــورة          يبقى بحاء وأين بعد ذو سمــــــــــن

 :ومنھا

 يلي المشورة ميم الملك ذو اللسن     مر بعد باء من األعوام قتلته
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 :ومنھا

  في عصره فتن ناھيك من فتـــــن          ھذا ھو األعرج الكلبي فاعن بــه

  عار عن القاف قاف جد بالفتـــــن          يأتي من الشرق في جيش يقدمھم

 أبدت بشجو على األھلين والوطن    بقتل دال ومثل الشام أجمعھــــــا

  الزلزال ما زال حاء غير مقتطـن    ويح مصر من  إذا أتى زلزلت يا

  ھلكاً وينفق أمواالً بال ثمـــــــــــن          طاء وظاء وعين كفھم حبســــوا

  ھون به إن ذاك الحصن في سكــن      يسير القاف قافاً عند جمعھــم

  ال سلم األلف سين لذاك بنــــــــــي      وينصبون أخاه وھو صالحھم

  من السنين يداني الملك في الزمن      بالحاء ال أحــدٌ تمت واليتھم 

 :ويقال إنه أشار إلى الملك الظاھر وقدوم أبيه عليه بمصر

  وطول غيبته والشظف والزرن      يأتي إليه أبوه بعد ھجرته

  .وأبياتھا كثيرة والغالب أنھا موضوعة، ومثل صنعتھا كان في القديم كثير أو معروف االنتحال

أنه كان بھا أيام المقتدر وراق ذكي يعرف بالدانالي، يبل األوراق ويكتب فيھا : ألخبار بغدادحكى المؤرخون 

بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أسماء أھل الدولة، ويشير بھا إلى ما يعرف ميلھم إليه من أحوال الرفعة 

ه ميماً، مكررة ثالث والجاه كأنھا مالحم، ويحصل على ما يريد منھم من الدنيا، وأنه وضع في بعض دفاتر

ً في الدولة - مراٍت، وجاء به إلى مفلح مولى المقتدر ھذا كناية عنك، وھو مفلح مولى : فقال له -وكان عظيما

وذكر عندھا ما يعلم فيه رضاه مما يناله من الدولة، ونصب لذلك عالماٍت يموه بھا . المقتدر، ميم في كل واحدة

للوزير الحسن بن القاسم بن وھب على مفلح ھذا، وكان معزوالً فجاءة ثم وضعه . علمه، فبذل له ما أغناه به

بأوراق مثلھا، وذكر اسم الوزير بمثل ھذه الحروف، وبعالمات ذكرھا وأنه يلي الوزارة للثامن عشر من الخلفاء 

ً ھذا لحى األوراق  وذكر فيھا وتستقيم األمور على يديه، ويقھر األعداء، وتعمر الدنيا في أيامه، وأوقف مفلحا

ووقف . كوائن أخرى، ومالحم من ھذا النوع، مما وقع ومما لم يقع، ونسب جميعه إلى دانيال، فأعجب به مفلح

ً لوزارته بمثل ھده الحيلة  عليه المقتدر، وأھتدى من لى األمور والعالمات إلى ابن وھب، وكان ذلك سببا

الباجر بقي من ھذا  ھذه الملحمة التي ينسبونھا إلىوالظاھر أن . العريقة في الكذب والجھل بمثل ھذه األلغاز

ولقد سالت أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية، عن ھذه الملحمة، وعن ھذا الرجل .النوع

كان من القلندرية المبتدعة في حلق : الذي تنسب إليه من الصوفية وھو الباجر بقي، وكان عارفاً بطرائقھم، فقال

، وكان يتحدث عما يكون بطريق الكشف ويومي إلى رجال معينين عنده، ويلغز عليھم بحروف يعينھا في اللحية

وربما يظھر نظم ذلك في أبيات قليلة كان يتعاھدھا فتنو قلت عنه، وولع الناس بھا، . ضمنھا لمن يراه منھم

شغل العامة بفك رموزھا، وجعلوھا ملحمًة مرموزًة، وزاد فيھا الخراصون من ذلك الجنس في كل عصر، و

وھو أمر ممتنع، إذ الرمز إنما يھدي إلى كشفه قانون يعرف قبله، ويوضع له، وأما مثل ھذه الحروف فداللتھا 
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على المراد منھا مخصوصة بھذا النظم ال يتجاوزه، فرأيت من كالم ھذا الرجل الفاضل، شفاء لما كان في 

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق). ي لوال أن ھدانا هللاوما كنا لنھتد. (النفس من أمر ھذه الملحمة

  ِمن الكتاب األَول الباُب الرابع
  األحوال وفيه سوابق ولواحق في وما يعرض في ذلكفي البلدان  واألمصار وسائر العمران 

ل   الَفْصل األوَّ

وبياُنُه أنَّ البناَء اختطاط المناِزِل إَِنما ھو وأنھا إِنما توجد ثانية عن الملك  في أن الدول أقدم في المدن واألمصار

مناه  َعُة كما قدَّ ٌر عن الِبداَوِة ومناِزِعھا . من مناِزِع الَحضاَرِة التي يدعو إِليھا التََّرُف والدَّ وأيضاً . وذلك متأخِّ

للُخصوِص ، فتحتاُج إِلى  و ھي موضوعٌة للعموِم ال. واألْمصاُر ذاُت ھياكَل وأجراٍم عظيمٍة وبناٍء كبيرٍ  فالمُدنُ 

ِة للناِس التي َتُعم ُبھا البلوى، حتى يكون نزوُعُھم . اجتماِع األيدي ، وكثرِة التعاونِ  وليست من األموِر الضروريَّ

إِليھا اضِطراراً ؛ بل ال بدَّ من إكراِھِھْم على ذلك ، وسْوقِھم إِليه مضَطَھديَن بعصا الُملِك ، أو ُمَرَغبيَن في 

فال بدَّ في تمصيِر األمصاِر واخِتطاِط المَدِن من الدولِة . واألْجِر الذي ال يفي بكثرتِه إاِل الُملُك والدولُة الثواب 

ثم إِذا ُبِنَيِت المدينُة وَكُمَل تشييُدھا بحسب نظِر َمن َشيَّدھا، وبما اقتضتُه األحواًل السماَويُة واألرِضيُة .والُمْلِك 

فإِْن كاَن عمُر الدولِة قصيراً وقَف الحاُل فيھا عند انِتھاِء الدولِة وتراَجَع . ٍذ عما لھا فيھا؛ فعمُر الدولِة حينئ

عمراُنھا وَخِرَبْت ، وإن كان أمُد الدولِة طويالً ومَذُتھا منفِسَحًة ، فال تزاُل المصاِنُع فيھا تشاْد والمنازُل الرحيبُة 

ُد ، ونطاق األسواِق يتباعُد وين ُة وتبُعَد المساَفُة وينفِسَح ذرُع المساحِة كما تكُثُر وتتعدَّ ِسَع الُخطَّ فسُح ، إِلى أن تتَّ

اماِت بلَغ عَدُدھا ببغداَد لعھِد المأموِن خمسًة وستيَن ألَف .وقع ببغداد وأمثالھا  ذكَر الخطيُب في تاريخه أن الحمَّ

تجاِوُز األربعيَن ، ولم تكن مدينٌة وحَدھا يجَمُعھا  حماٍم ، وكانت ُمْشَتِملًَة على مُدٍن  وأمصاٍر متالصقٍة ومتقاربةٍ 

ِة في الِملًِة اإلِسالميِة، وحاذ ِمْصَر القاھرِة . سوٌر واحٌد إلفراِط الُعمراِن  وكذا حاُل الَقْيَرواِن وقْرُطَبَة والَمھِديَّ

َدِة للمدينةِ .بعَدھا فيما يبلُغنا لھذا العھِد  ا أن يكوَن لضواحي تلك المدينِة وما :  وأما بعَد انقراِض الدولِة المَشيِّ فإِّمً

ھا الُعمراُن دائماً ؛ فيكوُن ذلك حافِظاً لوجوِدھا ، ويستمرُّ ُعمرھا بعد الدولِة  قاَربھا من الجباِل والبساِئِط بادَيٌة َيُمدُّ

ُن من الجباِل ؛ ألنَّ أھَل كما تراه بفاَس وبجاَية من المغِرِب ، وبعراِق الَعَجِم من المشِرِق الموجوِد لھا الُعمرا

َعِة والسكوِن الذي في طبيعِة البَشِر؛  الِبداَوِة إِذا انتَھْت أحوالُُھم إلِى غاياتھا من الرْفِه والكسب ، تدعو إِلى الدَّ

َسِة ماَذةٌ تفيُدھا الُعمراَن ب. فينزلون المُدَن واألمصاَر ويتأھلَوَن  تراُدِف الساكن وأما إِذا لم يكن لتلَك المدينِة المؤسَّ

 من بدوھا ، فيكوُن انقِراُض الدوَلِة َخْرقاً لِسياِجھا ، فيزوُل ِحفُظھا ، ويتناقُص عمرانھا شيئاً فشيئاً، إِلى أن يبذعرَّ 

اٍد بالمغرِب ،  ِة وقلعِة بني حمَّ ساكُنھا وتخَرَب ؛ كما وَقَع بمصَر وبغداَد والكوفِة بالمشِرِق والَقيَرواِن والمھِديَّ

ليَن َملٌِك  آخر ودولٌة ثانيٌة ، يتخُذھا قراراً . الِھا فتفھَّْمه وأمث يھا األوَّ وربما ينِزُل المدينَة بعد انقراِض مخَتطِّ

فتحفُظ تلك الدولُة سياَجھا، وتتزايد مبانيھا ومصاِنُعھا ، بتزاُيِد . وكرسّياً يستغني بھا عن اختطاِط مدينتن ينِزلُھا 

وّهللا سبحانه . َتَرفِھا ، وتستجدُّ بعمرانھا عمراً اَخَز، كما وقع بفاَس والقاھرِة لھذا العھد أحوال الدولِة الثانيِة و

 .وتعالى أعلُم ، وبه التوفيق 

اني   الَفْصل الثَّ
  في أن الملك يدعو إِلى نزول األمصار

أحدھما ما يدعو : ِر ألمريِن وذلك أنَّ القبائَل والَعصائَب إِذا حصَل لھم الُمْلُك اضطّروا لالستيالِء على األمصا

َعِة والراَحِة وحَظ األثقاِل ، واستكماِل ما كان ناقصاً من أموِر العمراِن في البدِو؛ والثاني دفُع  إِليه الملُك من الدَّ
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ملجأً لَمن  ألَن الِمْصَر الذي يكوُن في نواحيھم ربما يكون. ما ُيَتَوقَُّع على الُمْلِك من أمِر الُمناِزعيَن والُمشاِغبيَن 

يروُم منازعتھم ، والخروَج عليھم ، وانتزاَع ذلك الملِك الذي سموا إِليه من أيديھم ؛ فيعَتِصُم بذلك المصِر 

َدِة لما فيِه من . ومغالبُة الِمْصِر على نھايٍة من الصعوبِة والمشَقِة . وُيغالُِبُھْم  والمصُر يقوُم مقاَم العساكِر المتعدِّ

ألن الشوكَة . من غير حاَجٍة إلى كثيِر عدٍد وال عظيِم شوكٍة . ِة الحرِب من وراِء الُجدراِن ،االمِتناِع ونكايَ 

والِعَصاَبَة إِنما احتيَج إليھما في الحرِب للثباِت ، لما يقُع من بعد كرِة القوِم بعِضِھْم على بعٍض عند الجولِة، 

وَن إِلى كبيِر عِ  فيكوُن حاُل ھذا الِحْصِن ، وَمن يعتِصُم به . صاَبٍة وال عدٍد وثباِت ھؤالِء بالجدراِن ؛ فال يضطرُّ

  فإِذا كانت بين. من الُمناِزعيَن ، مما َيفُُت في َعُضِد األَقِة التي تروُم االستيالَء، ويخِضُد شوكَة استيالئھا 

كن ھناَك مصٌر استحدثوهُ أجناِبِھم أمصاٌر انتظموھا في استيالِئِھْم لألمن ، من مثل ھذا االنِخرام ؛ وإِن لٍم ي

َة واالمِتناَع عليھم من  الً، وحطِّ أثقالِِھم ، وليَكوَن شّجا في َحلِق َمن يروُم الِعزَّ ضرورًة لتكميِل عمرانھم اوَّ

وهللا سبحانه وتعالى أعلُم ، . فتعيََّن اَن الُمْلَك يدعو إِلى نزوِل األمصاِر واالستيالِء عليھا . طوائفھم وعصائبھم 

 .التوفيُق ال ربَّ سواه وبه 

  الَفْصلُ الثالِث
  أن المدن العظيمة والھياكل المرتفعة إِنما يشيدھا الملك الكثير في

ْمنا ذلك في آثاِر الدولِة من المباني وغيرھا، وأنھا تكون على ِنسَبِتھا  وذلك أنَّ تشييَد المُدِن إِنما يحُصُل . قد قدَّ

ِسَعَة الممالك ، ُحِشَر الفَعلُة من أقطارھا، وُجمعت . اُونھم باجتماِع الَفَعلَِة وكثَرِتِھم وتع فإذا كانت الدولُة عظيمًة متَّ

وربما اسُتعيَن في ذلك في أكثر األمر بالِھْنداِم الذي ُيضاِعُف القُوى والقَُدَر في حمل أثقاِل . أيديھم على عملھا 

ِة وُضعفِھا عن ذلك ، اِل وغيره  البناِء، لعجِز القُوِة الَبَشِريَّ ُم كثيٌر من الناِس إذا نظر إِلى آثار . كالمخَّ وربما يتوھَّ

األقدميَن ومصاِنِعِھم العظيمِة، مثل إيوان كسرى، وأھراِم ِمْصَر وحنايا المعلََقِة وَشْرَشاَل بالمغرِب ، إنما كانت 

ً تناسُب ذلك أعظَم من ُل لھم أجساما ھذه بكثيٍر ، في طولھا وقَُدِرھا،  بقدرِتِھْم متفرقيَن أو مجتمعين ؛ فيتخيَّ

َويْغفُُل عن شأِن الِھندام والمَخاِل ، وما اقتضتُه في ذلك . لُتناسِب بينھا وبين القَُدِر التي صَدَرت تلَك المباني عنھا 

ُة  قِل األْجراِم عند وكثير من المتغلِّبيَن في البالِد يعايُن في شأِن الِبناِء، واستعماِل الِحَيِل في ن.الصناعُة الھندسيَّ

 ً يھا. أھِل الدولِة الُمعتنيَن بذلك مٍن  الَعَجٍم  ، ما يشھُد له بما قلناه ِعيانا   وأكثُر آثاِر األقدميَن لھذا العھِد ُتَسمِّ

ضاُعِف ومصاِنعُھْم إَنما عُظَمْت لِعَظِم أجساِمِھم وت. العاَمُة عاِدية، نسبة إِلى قوم عاٍد ، لتوُھِمِھم أنَّ مباني عاٍد 

قَدِرِھْم وليس كذلك ، فقد نجُد آثاراً كثيرًة من آثاِر الذين ُتعَرُف مقاديُر أجساِمِھم من األَمِم ، وھي في مثل ذلك 

وِم في الِعَظِم أو أعظم ، كإِيواِن ِكسرى ومباني الُعَبْيِديِّين من الشيعِة بِأفريقيَّة ، والَصْنھاِجّيًيَن ، وأثُرُھْم باٍد إِلى الي

اٍد صوم وكذلك بناُء األغالبة في جامع الَقْيَرواِن ، وبناُء الموِحدين ، في رباِط الَفْتِح وِرباِط . َعِة َقلَعِة بني حمَّ

وكذلك الحنايا التي َجلََب إِليھا أْھُل قرطا . السلطاِن أبي سعيٍد لعھِد أربعيَن سنًة ، في المنصورِة بإِزاِء ِتلِْمسان 

وغيُر ذلك من المباني والھياِكِل التي ُنقِلَْت إِلينا أخباُر . لراِكَبِة عليھا ماِثلًَة أيضاً لھذا العھِد جنة الماَء في القناِة ا

اُص عن قوِم . أھلِھا قريباً وبعيداً ؛ َتَيقَّنا أنھم لم يكونوا بإفراٍط  في مقاديِر أجساِمِھم  وإنما ھذا رأٌي  َويَع به القُصَّ

وقد ثَبَت في الحديِث الصحيِح أنھا . نجُد ُبيبرَت ثموَد في الَحَجر ِمنحوَتًة إلى ھذا العھِد و. عاٍد وثموَد والعمالقِة 

. بيوتُھم يمُر بھا الَركُب الحجازى أكثر  السنيَن ، ويشاھدونھا ال تزيُد في جَوھا ومساَحِتھا وَسْمِكھا على الُمَتعاَھدِ 

ھم ليزعموَن أنَّ ُعوَج بَن ِعناَق من جيِل العمالَِقِة، كان يتناَوُل حتى إن. وإنھم ليبالِغوَن فيما يعَتقِدوَن من ذلك 

ً فيشويِه في الشمِس  يزعُمون بذلك أن الشَّْمَس حارًة فيما َقُرَب منھا، وال يعلَموَن أن . السَمَك من البحِر طريئا
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وأما الشمُس في َنْفِسھا فغيُر حارٍة .  الَحرَّ فيما لدينا ھو الضوُء الْنِعكاس الشعاِع بمقاَبلَِة سطِح األرِض والھواءِ 

وقد تقدَم شيٌء  من ھذا في الفصل الثاني ، حيث ذكرنا أن . وإنما ھي كوكب ُمضيٌء  ال ِمزاَح له . وال باردٍة 

تھا في أصلھا   .  وهللا يخلُق ما يشاُء وُيْحكُم ما يريد. آثاَر الدولِة على نسبِة قوَّ

  الَفْصل الَرابع

  العظيمة جداً ال تستقل ببنائھا الدولة الواحدة في أن الھياكل
  .والَسبُب في ذلك ما ذكرناهُ من حاَجِة الِبناِء إلى التعاُوِن وُمضاَعَفِة القَُدِر البشريِة 

أخرى  وقد تكوُن المباني في ِعَظِمھا أكثر من القَُدِر مفرَدًة أو مضاَعَفًة بالِھنداِم كما قلناه فُيحتاج إِلى ُمعاوَدِة قَُدرٍ 

ُل منھم بالِبناِء ويعقُِبُه الثاني والثالُث ؛ وكلُّ واحٍد منھِم قد . مثلھا في أزمَنٍة متعاقَِبٍة إِلى أن َتتم  فيبتدئ األوَّ

يظًنُه َمن . استكَمَل شأَنُه في حشِر الَفَعلَِة وجمع األيدي ، حتى يتمَّ القصُد من ذلك ويكُمَل ويكون ماثالً للعياِن 

خوَن .خريَن أنه بناُء دولٍة واحدٍة يراهُ من اآل وأنَّ الذي بناهُ . في بناِء َسدِّ َمأِرب ،"وانظر في ذلَك ما نقله المؤرِّ

ومثُل ھذا ما . وعاقُه الموُت عن إِتمامه ، فأتّمه ملوُك ِحْمَيَر من بعده . سبأ بُن يشُجَب ، وساق إِليه سبعيَن وادياً 

ويشھُد . وأكثُر المباني العظيَمِة في الغالِِب ھذا شأُنھا . الراِكَبِة على الحنايا العاِديَّةِ  ُنقَِل في بناِء قرطا جنة وقناِتھا

ِبْع أثَرهُ من بعَدهُ  لذلك أنَّ المباِنَي العظيَمَة لعھدنا نجُد الَملَِك الواحَد يشرُع في اختطا طھا وتأسيسھا ؛ فإِذا لم يتَّ

ً أَنا نِجُد آثاراً كثيرًة من المباني . ھا ولم يكُمِل القصُد فيھامن الُملوِك في إْتماِمھا بقَِيْت بحالِ  ويشَھُد لذلك أيضا

العظيمِة َتعجُز الدوُل عن ھدِمھا وتخريِبھا، مع أنَّ الھدَم أيسُر من البَناِء بكثير؛ ألنَّ الھدَم رجوٌع  إِلى األصِل 

بناًء تُضُف قَوُتنا البشريُة عن ھدمه مع ُسھولِة الھدِم ، فإِذا وجدنا . الذي ھو الَعَدُم ، والبناُء على خالِف األصل 

ِة، وأنھا ليست أَثَر دولٍة واحدٍة  وھذا مثُل ما وقَع للَعَرب في إِيواِن . علمنا أن القدَرَة التي أسستُه ُمفِرَطُة القُوَّ

يا : يستشيُرهُ في ذلك ، فقاَل ِكسرى، لما اعتَزَم الرشيُد على ھدمه ، وبعَث إِلى يحيى بِن خالٍد وھو في مجلَسِه 

على ِعَظيِم ُملِك آبائَك الذيَن سلبوا الُملَك ألھِل ذلك الھيكِل ،  أميَر المؤمنيَن ال تفعل واتُرْكُه ماثالً؛ يسَتدلُّ به

ُه . أخذته الُنعَرة للَعَجِم : فاَتھمُه في النصيحِة، وقال  دي عليه ، واتخَذ وشَرَع في ھدِمِه وَجمَع األي. وًهللاِ ألصَرَعنَّ

له الفؤوَس وحماهُ بالّناِر، وصبَّ عليه الخلَّ ، حتى إذا أدَرَكُه الَعْجُز بعد ذلك كلِّه وخاَف الفضيَحة، بعَث إِلى 

ً في التجافي عن الھدِم ، ففال  : يا أميَر المؤمنين ال تفعل ، واستمر على ذلك ، لئال يقاَل : يحيى يستِشيُرهُ ثانيا

وكذلك .مؤمنين وَملُِك العرِب عن ھدِم مصنٍع من مصانِع الَعَجِم ، فعَرفھا الرشيُد وأقصَر عن ھدِمِه َعجَز أميُر ال

وَشَرعوا في نقِبِه فانَتَھوا إِلى . اتفَق للمأموِن في ھدِم األھراِم التي بمْصَر وجمَع الَفَعلََة لھدِمھا؛ فلم َيْحُل بطائل 

وھو إلى اليوم فيما يقاُل منفٌذ . من الحيطاِن ، وھنالَِك كان منتھى َھدِمِھم جوٍّ بين الحائِط الظاھِر وما بعَدهُ 

وكذلك َحنايا الُمَعلَقِة إِلى ھذا الَعْھِد تحتاُج .وهللا أعلم. ويزعُم الزاعموَن أنه وَجد ِركازاً بين تلك الحيطان . ظاھرٌ 

اَم  أھُل مدينِة تونَِس إِلى انِتخاب الحجاَرِة لبناِئِھْم وتستجيدُ  اُع ِحجارَة تلك الحنايا؛ فُيحاِولوَن على ھدِمھا األيَّ الُصنَّ

شھدُت منھا في . وال يسقُُط الصغيُر من ُجْدرانھا إاِل بعَد َعْصِب الريِق ، وتجَتِمُع له المحافُِل المشھوَرةُ . العَديَدَة 

  ) .وَهللاُ َخلَقُكْم وما َتْعَملون . ( أياِم ِصباَي كثيراً 
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  الخاِمس الَفْصل
 إِذا غفل في تلك المراعاة فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث

َعَة والسكوَن ،  ِخُذهُ األمُم عند حصوِل الغاَيِة المطلوَبِة مَن التََّرِف ودواعيه ؛ فتؤثُر الدَّ إعلم أنَّ المُدَن قرار َتتَّ

ُه إِلى اِتخاِذ المناِزل للقرارِ  قراِر والمأوى، وَجَب أن ُيراعى فيه دفع المضارِّ بالحماَيِة من ولما كاَن ذلك لل. وتتوجَّ

منازلھا جميعاً  فأما الِحمايُة من المضارِّ فُيراعى لھا أن ُيداَر على: طواِرقھا، وَجلُب المنافِع وتسھيُل المرافِق لھا 

ا على َھَضب رة من الَجَبِل ، وإَما باستداَرِة سياُح األسواِر، وأن يكوَن وضُع ذلك في ُمْمَتنِع من األمِكَنِة إمَّ ٍة متوعِّ

بحٍر أو نھٍر بھا، حتى ال يوَصل إِليھا إاِّل بعَد الُعبوِر على جسٍر أو قنَطَرٍة فيصُعب منالُھا على الَعُدو َويتضاَعُف 

فإِنَّ . ألمراِض ومما ُيراعى في ذلك للحماَيِة نن اآلفاِت السماويِة طيُب الھواِء للسالمِة من ا. امتناُعھا وحصُنھا 

ن الھواَء إِذا كان راكداً خبيثاً، أو مجاوراً للمياِه الفاسدِة أو لمناقَع متعفَِّنٍة أو لُمروٍح خبيثٍة ، أسرَع إِليھا الَعَفُن م

واِء والمدُن التي لم ُيراَع فيھا طيُب الھ.ُمجاَوَرِتھا ؛ فأسرَع الَمَرُض للحيواِن الكائِن فيه ال محالَة، وھذا مشاھٌد 

َة؛ فال يكاُد . كثيرةُ األمراِض في الغالِب  وقد اشتھَر بذلك في قُطِر المغرِب بلُد قاِبَس من بالِد الَجريِد ِبأفريقِيَّ

ونقل . ولقد يقاُل إِن ذلك حاِدٌث  فيھا، ولم تكن كذلك من قبُل . ساِكُنھا أو طارقُھا يخلُُص من ُحمَّى الَعَفِن بوجه 

صاِص الَبْكِريُّ في سبِب  فلما فُضَّ ِختاُنُه َصَد . حدوثِه ، أنه وقَع فيھا َحْفٌر ظھَر فيه إناٌء من ُنحاس مختوٌم بالرَّ

ياِت فيه . منه ُدخاٌن  إلى الجوِّ وانقَطع  وأراد بذلك أنَّ اإلناَء كان ُمشَتِمالً على . وكان ذلك مبدأ أمراِض الُحمَّ

هُ بَذھابه ، فرجَع إِليھا الَعَفُن والَوباُء بعِض أعماِل الطلَّْسماِت لوَبائِه ، وأنه ذ وھذه الحكايُة من مذاھِب .ھَب ِسرُّ

والبكِريُّ لم يكْن من نباھِة الِعْلِم واستنارة البصيرِة بحيُث َيْدَفُع مثَل ھذا أو يتبيَُّن َخرَقُه . العاَمِة ومباِحِثِھم الركيكِة 

ُئھا لتعفيِن األجساِم وأمراِض والذي يكِشف لك الحق في ذلك أن .فتقله كما سمعه ھذه األھِوَيَة الَعفَِنَة أكثَر ما ُيھيِّ

ياِت ركودھا  فإذا تخلَّلَْتھا الريُح وتَفشْت وذھَبْت بھا يميناً وشماالً ، خفَّ شأُن الَعَفِن والمَرِض البادي ،منھا . الُحمَّ

ُج الھواُء َضرورًة، وتحدُث الريُح المَتَخلِّلَُة والبلُد إِذا كان كثيَر الساِكِن وكُثَرْت حركات أھل.للحيواناِت  ه فيتموَّ

ج  ً له على الحَركِة والتموُّ ً على حركِتِه . للھواِء الراكِد، ويكوُن ذلك معينا وإذا خفُّ الساِكُن لم َيِجِد الھواُء ُمعينا

ً راكداً، وعظَم َعَفنُه وكُثَر ضرُرهُ  َة  ، كانت عندما كانت أفريقيةوبلُد قاِبَس ھذه . وتمُوجِه ، وبقي ساكنا مستجدَّ

 ً ج الھواِء واضطرابِه وتخفيف األذى منه ؛ . الُعْمراِن ، كثيرة الساكن تموُج بأھلھا موجا فكان ذلك معيناً على تموُّ

وعندما َخف ساكنھا ركد ھواؤھا المتعفُِّن بفساِد مياھھا، فكثَر العَفُن . فلم يكن فيھا كثيُر َعَفن وال مرض 

الً . وقد رأينا عكَس ذلك في بالٍد ُوِضَعْت ، ولم يراَع فيھا طيب الَھواءِ .فھذا وجھه ال غير.  والمرض وكانت أوَّ

وھذا مثُل داِر الُملِك بفاَس لھذا . فلما َكُثر ساكنھا انتقل حالُھا عن ذلك . قليلَة الساِكِن ؛ فكانت أمراُضھا كثيرّةً 

ْمُه َتِجد ما قلُته لَك . ٌر من ذلك في العالِم العھِد المسمى بالبلَِد الَجديِد، وكثي وأما جلُب المنافِِع والمرافِِق للبلِد .فتَفھَّ

ةٌ : فيراعى فيه أموٌر  فإِنَّ وجوَد الماِء قريباً من . منھا الماُء، بأن يكوَن البلَُد على نھر، أو بإِزائھا عيوٌن  عذبٌة ثرَّ

ٌة البلِد يسھُِّل على الساِكين حاجة الماِء  ومما يراعى . وھي ضروريٌة ، فيكوُن لھم في وجوده مرفقة عظيمٌة عامَّ

من المرافِق في المدِن طيُب المراعي لسائمِتِھْم إِذ صاحُب كل قراٍر ال بد له من دواجِن الَحَيواِن للنِّتاِج والضْرِع 

باً، كان ذلك أرف. والركوِب ، وال بَد لھا من المرعى  ً طيِّ َق بحالھم ، لما ُيعانوَن من المشقِة في فإِذا كاَن قريبا

فإِذا كانت مزارُع البلِد بالقُرِب منھا، كان ذلك . ومما يراعى أيضاً المزارع ، فإنَّ الزُروَع ھي األقواُت . ھدمه 

وى في اتخاِذِه ومن ذلك الشَّجُر للَحَطِب والِبناِء، فإنَّ الَحَطَب مما َتُعُتم البل. أسَھَل في اتخاِذِه وأقرَب في تحصيله 

ً َضروِرّي لُسقُفِِھْم وكثير مما ُيْسَتْعَمُل فيه الخَشُب من . لوقوِد النيراِن لالصِطالِء والطبخ  والخَشُب أيضا



  

214 
  

إالَ أن ذلك ليس . وقد ُيراعى أيضاً قرُبھا من البحر لتسھيِل الحاجاِت القاِصَيِة من البالِد النائيِة . ضروريا تھم 

وقد يكوُن الواضُع غافالً . ھذه كلُّھا ُمَتفاوَتٌة بتفاُوِت الحاجات ، وما تدعو إِليِه َضروَرةُ الساكِن و. بمثاَبِة األًول 

الطبيِعيِّ أو إِنما يراعي ما ھو أھمُّ على نفِسِه وقومِه ، وال يذُكر حاجَة غيِرِھم ، كما فعلُه . عن ُحسِن االختياِر 

ِل اإِلسالم في الُمُدِن ال وھا بالعراِق وِأفريقيَة ؛ فإِنُّھم لم ُيراعوا فيھا إال األَھم عنَدُھم ، من العَرُب ألوِّ تي اختطُّ

ولم ُيراعوا الماَء ، وال المزارَع ، وال الَحَطَب ، وال . مراعي اإلبِل وما يصلُح لھا من الشجر والماِء الَملِح 

ولھذا كاَنْت أقَرَب إلى . الكوفِة والَبصَرِة وأمثالھا َمَراعي السائمِة من ذواِت الِظْلِف ، وال غير ذلك ؛ كالقيرواِن و

 .الَخراِب لما لم تراَع فيھا األموُر الطبيعِيُة 

ومما يراعى في البالِد الساِحليِة التي على البحِر، أن تكوَن في َجَبٍل ، أو تكوَن بين أمٍة من األَمِم موفوَرة العدِد، 

ً للمدينِة متى طرَقھا طاِرقٌ  والسَبُب في ذلك أنَّ المديَنَة إذا كانت حاِضَرَة البحِر، ولم . من العدوِّ   تكوُن صريخا

يكن بساحِتھا ُعْمراٌن  للقبائِل أھِل العصبياِت ، وال موضُعھا متوَعٌر من الجبل ، كانت في ِغرٍة للبياِت ، وَسُھَل 

وأن الحَضَر المتعَوديَن . ُن من وجوِد الصريِخ لھاطروقُھا في األساطيِل الَبْحِرًيِة على َعدَوھا وتحيفُُه لھا، لما يأمَ 

ِة ِمَن الَمْشِرِق ، وطراُبلَُس من الَمْغِرِب ، . للَذَعِة قد صاروا ِعياالً وخرجوا عن ُحكِم المقاِتلَِة  وھذه كاإلْسَكْنَدِريَّ

َرَة ومتى كاَنِت القبائل  والعصائب ُمَوَطنيَن بقربھا، بحيُث يبلُُغُھم . وبوَنَة وَسال  الصريُخ والنعير ُ، وكانت متوعِّ

المسالِك على َمن يروُمھا باختِطاِطھا في ِھضاِب الِجباِل وعلى أسِنَمِتھا؛ كان لھا بذلك َمَنَعٌة من العدو َويئسوا من 

قِل على كما في سبتَة وِبجاَيَة وبلِد ال. طروقِھا ، لما يكابدوَنُه من َوَعِرھا، وما يتوقَّعونه  من إِجابِة صريخھا 

ِة ، مع أن الدعوَة من . صغِرھا  اِسيَّ ِة باسم الثغِر من لَُدِن الدوَلِة العبَّ فافھم ذلك واعتبْرهُ في اخِتصاِص اإلسكندِريَّ

َة ؛ وإنما اعُتِبَر في ذلك المخافُة المتوَقَعُة فيھا من البحِر لسھولِة وضِعھا  ُ  -ولذلك . ورائھا ببْرَقَة وأفريقيَّ وهللاَّ

َدًة  -أعلم  اٍت  متعدِّ ُ َتعالى أْعلَُم . كان ُطروُق العُدوِّ لإلسكنَدِريِة وطراُبلَُس في الِملَِة مرَّ  وهللاَّ

 الَفْصل السادس

 في المساجد والبيوت العظيمة في العالم

ھا بتشريفِِه ، وجعلَھا مواِطَن لعبا ً اخَتصَّ َ سبحانُه وتعالى فضَل من األرِض بِقاعا دتِه ، ُيضاِعُف فيھا إِعلم أَن هللاَّ

. ُرُسلِه وأنبيائه ، لطفاً بعباِدِه وتسھيالً لطرِق السعاَدِة لھم وأْخَبَرنا بذلك على ألُسن. الثواَب ، وينّمي بھا األجورَ 

. وكانت المساجُد الثالَثُة ھي أفَضَل ِبقاِع األْرِض حسبما ثَبَت في الصحيَحْيِن ،وھي مّكُة والمدينُة وبيُت المقدِس 

َن في الناِس . ما البيُت الحراُم الذي بمكَة، فھِو بيُت إِبراھيَم صلوات هللا وسالمه عليه أ ُ ببنائه ، وأن يَؤذِّ أمرهُ هللاَّ

ُه القرآُن ، وقام بما أمرهُ هللا فيه  وسكَن إِسماعيل به مع ھاجَر، . بالحجِّ إِليه ؛ فبناهُ ھو وابنُه إِسماعيُل كما نصَّ

ُ ، وُدقِتا بالِحْجر ِمنهوَمن نزل معھم من  وبيُت المقدِس بناهُ داوُد وسليماُن عليھما . ُجْرُھَم إِلى أن قبَضُھما هللاَّ

. وُدفَِن كثيٌر من األنبياِء من ُولِد إسحاق عليِه السالم حوالَيه . أمرھما َهللاُ ببناِء مسِجِدِه وَنصِب ھياكلِِه . السالُم 

نا محمٍد  ، صلواُت هللا وسالُمُه عليه ، أَمره هللا تعالى بالُھجَرِة إِليھا وإَِقاَمِة ديِن اإلسالِم بھا ؛ والمدينُة مھاَجُر نبيِّ

ةُ عين المسلميَن ومھوى . فبنى مسِجَدهُ الحراَم بھا، وكان ملَحُده الشريُف في ُترَبِتھا فھذه المساِجُد الثالثُة قُرَّ

. ومضاَعَفِة الثواِب في مجاوَرِتھا والصالِة فيھا كثيٌر معروًف  وفي اآلثاِر من فضلِھا. أفئدتھم ، وعظمُة دينھم 

ِة ھذه المساجِد الثالثِة وكيف تدَرجت أحوالُھا إلى أن كُمَل ظھوُرھا في  فلُنِشْر إِلى شئ  من الَخبِر عن أوليَّ

ُتھا .العالم ا مكُة فأوليَّ َة البيِت المعموِر، ثم ھَدَمھا الطوفاُن بعد أَن آدَم صلواُت ّهللا عليه بناھا قُبال –فيما ُيقاُل  –فأمَّ

ُل عليه . ذلك  َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِھيُم اْلَقَواِعَد {: وإِنما اقتبسوه من ُمْجَمِل اآليِة في قوله . وليس فيه خبٌر صحيٌح  ُيعوَّ
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ُ إِبراھيَم ، وكان من] . 127: البقرة[} ِمْن اْلَبْيِت َوإِْسَماِعيلُ  شأنه وشأِن زوجته سارَة وغيرِتھا من  ثم بعَث هللاَّ

ُ إِليه أن يتُرَك ابَنُه إِسماعيَل وأَمُه ھاجَر بالفالِة؛ فوضعُھما في مكاِن البيِت . ھاَجَر ما ھو معروٌف   وأوحى هللاَّ

ا، حتى وكيف جعَل َهللاُ لھما من اللُّْطِف في نبِع ماِء زمزَم ، ومروِر الرْفَقِة من ُجْرُھَم بھم. وساَر عنھما 

فاتخَذ إِسماعيُل بموضِع الكعبِة . احتملوُھما وسكنوا إِليھما، ونزلوا معھما حوالَي زمزَم كما ُعِرَف في موضعه 

وجاَء إِبراھيُم صلواُت هللا عليه مراراً لزيارتِه . بيتاً يأوي إِليه ، وأداَر عليه سياجاً من الرْدِم وجعلُه ِزْرباً لَغَنِمِه 

ي آخِرھا ببناِء الكعبِة مكاَن ذلك الزْرب ؛ فبناهُ واستعاَن فيه بابنِه إِسماعيَل ، ودعا الناَس إلى أمَر ف  من الشامِ 

َولما قُِبَضْت أُمُه ھاَجُر وقاَم بنوهُ من بعده بأمِر البيِت مع أخوالھم من ُجْرُھَم ، . َحَجِه ، وبقي إِسماعيُل ساكناً به 

لحاُل على ذلك ، والناُس يھرعوَن إِليھا من كل أفق من جميِع أھِل الخليقِة، ال واستمرَّ ا. ثم العماليُق من بعِدِھم 

ُمُه ، وأنَّ ُتبَّعاً . من بني إسماعيَل وال من غيرھم مّمن دنا أو نأى ففد ُنقَِل أن التباِبَعَة كانت َتُحجُّ البيَت وتعظِّ

وُنقَِل أيضاً أن الفُْرَس كانت َتحجُه وُتقرُب إِليه ، .  كساھا،الُمالَء والوصائل، وأمَر بتطھيِرھا وَجَعَل لھا ِمفتاحاَ◌ً 

ولم يزل لُجْرُھَم الِوالَية . وأنَّ َغزالي الذھِب اللذيَن وجدُھما عبُد المّطلِب حين احتفَر َزْمَزَم كانا من قرابيِنِھم 

ثم كُثَر ولُد . وأقاموا بھا بعدھم ما شاَء هللا عليه من بعِد ُوْلِد إِسماعيل من قَِبِل ُخُؤولَِتِھِم حتى إِذا خرَجْت ُخزاَعُة 

وساَءْت ِواليُة ُخزاَعَة فغلبتُھْم قُريش على . إِسماعيَل وانتشروا وتشَعبوا إلى ِكناَنَة، ثم ِكناَنُة إِلى قَُرْيٍش وغيِرِھم 

وسقَفُه بخشِب الدوِم وجريِد وأخَرجوھم من البيِت وملَكوا عليھم يومئٍذ ، قَُصيَّ بَن ِكالٍب  ، فبنى البيَت . أمرِه 

 -: وقال ا ألعشى . النخِل 

 َخلَْفُت ِبَثْوبي راِھَب الدور ِوالتي      بناھا قَُصى والَمَضاض بُن ُجْرُھمِ 

َم ، وأعادوا بناَءه وجمعوِا النَفَقَة لذلَك من أموالھم  وانكسرت سفينٌة . ثم أصاَب البيَت سيل ، ويقاُل حريٌق  وتھدَّ

ْقِف بساحِل ُجدَّ  ً . َة فاشتروا َخشَبھا للسَّ وكاَن الباُب . وكانْت ُجدراُنُه فوق القامِة ؛ فجعلوھا ثمانَي عشَر ِذراعا

ً باألرِض فجعلوه فوَق القامِة لئال تدخلَُه الُسيوُل  َرْت بھم النَفَقُة عن إتماِمِه فقصروا عن قواعِدِه . الِصقا وَقصَّ

وبقي البيُت على ھذا . ھا بجداٍر قصيٍر ، ُيطاف من ورائه ، وھو الِحْجرُ وتركوا منه ِسَت أذرع وشبراً أدارو

بير  بمكَة حين دعا لنفِسِه ، وزحفت إليه جيوُش يزيَد بِن ُمعاِوَيَة مع الُحَصْيِن بِن  َن ابُن الزُّ البناًء إلى أن تحصَّ

َبيِر . ورمى البيَت سنَة أربٍع وستيَن فأصابُه حريٌق  . ُنَميٍر الُسكوِنيِّ  يقاُل من النَّفِط الذي َرَموا به على ابن الزُّ

َبْيِر؛ وأعاد بناَءه أحسَن ما كان ، بعد أن اختلفت عليه َعْت حيطاُنُه ؛ فھدَمُه ابُن الزُّ الصحاَبُة في بنائه  َفَتَصدَّ

ددُت البيَت على لوال قوُمِك حديثو عھٍد بكفر لر<< لعائشَة رضي هللا عنھا  ρواحتجَّ عليھم بقول رسول  هللا 

ً : قواعِد إبراھيَم ، ولجعلُت له بابين  ً وغربّيا وجمَع . ، فھدَمُه وكشَف عن اساِس إبراھيَم عليه السالم >>شرقّيا

وأشاَر عليه ابُن عباٍس بالتَحري في ِحْفِظ القِْبلَِة على الناِس ؛ فأداَر على األساِس . الوجوَه واألكاِبَر حتى عاينوه 

ً للقِبلَِة  الخشَب ، ونصبَ  وبعَث إلى صنعاَء في الفِضِة والكلس ، فحملھا  وسأل عن  . من فوقِھا األْستار َِحفظا

ورَفَع . ثم شرَع في البناِء على أساس إبراھيَم عليه السالم . قَِطِع الحجارِة األَوِل ؛ فجمَع منھا ما احتاَج إليه 

وجعل َفْرَشھا وأُزَرھا . الِصَقْيِن باألرِض كما روى في حديثه ُجدرانھا سبعاً وعشريَن ذراعاً، وجعِل لھا باَبْيِن 

ثم جاَء الحَجاُج لِحصاِرِه أياَم عبِد الملك ورمى . . بالرخاِم ، وصاغ لھا المفاتيَح وصفائَح األبواِب من الذَھبِ 

َعْت حيطاُنُه  اوَر عبد الملِك فيما بناهُ وزادهُ في ثم لما َظفَِر بابن الُزَبْيِر ش. على المسِجِد بالمنجنيقاِت إلى أن تصدَّ

إِنُه نِدَم علي ذلك حين عالم ِصَحَة : ويقاُل . البيِت ؛فأمَره بھدمِه وردِّ البيِت على قواعِد قَُريٍش كما ھي اليوَم 

ْلُت أبا َحبيب من أمر البيِت وبنائه ما تحّمل : رواية ابن الزبيِر لحديِث عائشَة، وقال  ؛ فھَدم وددُت أني كنُت حمَّ
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الحَجاُج منھا سَتَة أذرٍع وِشْبراً مكاَن الِحْجِر، وًبناھا على أساِس قَُرْيٍش ، وسَذ الباَب الَغْرِبي وما تحت َعَتَبِة بابھا 

ً . اليوَم من الباِب الشرقيِّ  وبين . فكُل البناِء الذي فيِه اليوَم ، بناُء ابِن الزبيرِ . وترك سائَرھا لم ُيغّيْر منه شيئا

اِج في الحائِط ، ِصلٌَة ظاِھَرة للعياِن ؛ لُحمٌة ظاھَرةٌ بين البناءيِن بنا والِبناُء ُمَتَميٌِّز عن الِبناِء . ِئِه وبناِء الَحجَّ

ْدِع وقد لُِحم  . وَيعِرُض ھھنا إْشكاٌل  قويُّ لمنافاته لما يقولُُه الفقھاُء في أمِر الطواِف .بمقداِر إِْصبٍع ، ِشْبُه الصَّ

ُر الطائف أن يميَل على الشاِذروأِن الدائِر على أساِس الُجُدِر من أسَفلِھا ، فيَقُع طوافُه داخَل البيِت بناًء على وُيَحذَّ 

وكذا قالوا في تقبيِل الَحَجِر . أنَّ الِجَداَر إِنما قاَم على بعِض األساِس وترِك بعضِه ، وھو مكان الشاذرواِن 

وإِذا كاَنت . التقبيِل حتى يستوي قائماً ؛ لئالَ يقَع بعُض طوافِِه داخَل البيت  مناألسوِد، ال بَد من رجوِع الطائِف 

َبير ِ، وھو إِنما ُبنَِي على أساِس إِبراھيَم ، فكيَف يبُع ھذا الذي قالوهُ ؛ وال مخلّص  الُجدراُن كلُّھا من بناِء ابن الزُّ

ه جميَعه وأعاده ، وقد نقَل ذلك جماعة، إاِل أن العياَن في إَِما أن يكوَن الَحجاُج ھدمَ : من ھذا إالّ بأَحِد أمرين 

قَّيِن من أعالهُ عن األخِر في الِصناَعِة يردُّ ذلك ؛ وإَما أن  شواھِد البناِء بالِتحام ما بين البناَءين وتميِز أحد الشَّ

. فعَل ذلك في الِحْجِر فقط ليدُخلَُه  يَكوَن ابُن الزبيِر لم َيُرَد البيَت على أساِس إبراھيَم من جميِع جھاتِه ، وإنما

َبْيِر ليست على قواعِد إِبراھيَم  وّهللا . وھذا بعيٌد ، وال محيص من ھذين . فھي اآلَن مع كونھا من بناِء ابن الزُّ

اَم النبي صل.تعالى أعلم  ى هللا ثم إَن ساَحَة البيِت ، وھو المسِجُد، كان فضاًء للطائفيَن ؛ ولم يكن عليه ِجَدار أيَّ

ثم كُثَر الناُس ، فاشترى ُعَمُر رضي هللا عنه ، دوراً ھدَمھا وزاَدھا في المسجِد، . عليه وسلم وأبي بكٍر من بعدِه 

وبناه ِبُعُمِد . وفعَل مثَل ذلك عثماُن ، ثم ابُن الُزبيِر، ثم الوليُد بُن عبِد الملِك . وأدار عليھا جداراً دون القاَمِة 

ِ .فيه المنصوُر وابنُه المھِدّي من بعده ووقفت الزياَدةُ واستقًرت على ذلك لِعھدنا ثم زاَد . الرخاِم  وتشريُف هللاَّ

ً للِعباَدِة، . لھذا البيِت وعناَيُتُه به أكثُر من أن ُيحاَط به  ً للوحيِ والمالئَكِة ومكانا وكفى من ذلك أن جعله مھِبطا

ِمِه من سائر نواحيه من حقوق التعظيم والحق ما لم يوجبه لغيره، وأوَجَب لَِحرَ . وفرَض شعائَر الحَج ومناسِكِه 

وأوجب على داخله أن يتجرد من المخيط إال إزاراً . فمنع كل من خالف دين اإلسالم من دخول ذلك الحرم

وحمى العائذ به والراتع في مسارحه من مواقع اآلفات، فال يراع فيه خائف وال يصاد له وحش وال . يستره

وحد الحرم الذي يختص بھذه الحرمة من طريق المدينة ثالثة أمياٍل إلى التنعيم، ومن طريق . له شجريحتطب 

العراق سبُعة أمياٍل إلى الثنية من جبل المنقطع، ومن طريق الجعرانة تسعة أمياٍل إلى الشعب، ومن طريق 

ھذا شأن مكة وخبرھا .العشائرالطائف سبعة أمياٍل إلى بطن نمرة، ومن طريق جدة سبعة أمياٍل إلى منقطع 

ً بكة ألن الناس يبك : قال األصمعي. وتسمي أم القرى، وتسفي الكعبة لعلوھا من اسم الكعب ويقال لھا أيضا

ً إليھا أي يدفع إنما ھي باء بكة أبدلوھا ميما، كما قالوا الزب والزم لقرب : وقال مجاھد. بعضھم بعضا

وقد كانت . بالباء للمسجد كله وبالميم للحرم: وقال الزھري. بالميم للبلدبالباء للبيت و: وقال النخعي. المخرجين

وقصة األسياف .األمم منذ عھد الجاھلية تعظمه، والملوك تبعث إليه باألموال والذخائر مثل كسري وغيره

كة ، حين افتتح مρوقد وجد رسول هللا . وغزالي الذھب اللذين وجدھما عبد المطلب حين احتفر زمزم معروفة

في الجب الذي كان فيھا، سبعين ألف أوقيٍة من الذھب، مما كان الملوك يھدون للبيت، قيمتھا ألف ألف ديناٍر 

 ً يا رسول هللا لو استعنت بھذا : وقال له علي بن أبي طالب رضي هللا عنه. مكررة مرتين بمائتي قنطاٍر وزنا

وفي البخاري بسنده إلى أبي . ھكذا قال إالزرقي. ثم ذكر ألبي بكر، فلم يحركه. المال على حربك، فلم يفعل

ھممت أن ال أدع فيھا صفراء وال : جلست إلى شيبة بن عثمان، وقال جلس إلى عمر بن الخطاب فقال: وائل قال

ھما اللذان يقتدي : فقال. فلم يفعله صاحباك: ولم، قلت: قلت ما أنت بفاعل، قال. بيضاء إال قسمتھا بين المسلمين
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ه أبو داود وابن ماجة، وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة األفطس، وھو الحسن بن الحسين بن علي وخرج. بھما

: بن علي زين العابدين سنة تسٍع وتسعين ومائٍة، حين غلب على مكة عمد إلى الكعبة فأخذ ما في خزائنھا وقال

ين به على حربنا، وأخرجه وتصرف ما تصنع الكعبة بھذا المال موضوعا فيھا ال ينتفع به، نحن أحق به نستع

وأما بيت المقدس وھو المسجد األقصى فكان، أول أمره أيام الصابئة، .فيه وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذٍ 

ثم دثر ذلك . موضعاً لھيكل الزھرة، وكانوا يقربون إليه الزيت فيما يقربونه، ويصبونه على الصخرة التي ھناك

ببني  وذلك أن موسى صلوات هللا عليه، لما خرج . ئيل حين ملكوھا قبلة لصالتھمالھيكل، واتخذھا بنو إسرا

إسرائيل من مصر لتمليكھم بيت المقدس، كما وعد هللا أباھم إسرائيل وأباه إسحق، ويعقوب من قبله، وأقاموا 

اثيلھا، وأن يكون بأرض التيه، أمره هللا باتخاذ قبة من خشب السنط عين بالوحي مقدارھا وصفتھا وھياكلھا وتم

ً للقربان، وصف ذلك كله في التوراة أكمل  فيھا التابوت ومائدة بصحافھا ومنارة بقناديلھا، وأن يصنع مذبحا

ً عن األلواح  وصف فصنع القبة ووضع فيھا تابوت العھد، وھو التابوت الذي فيه األلواح المصنوعة عوضا

وعھد هللا إلى موسى بأن يكون ھرون صاحب .ندھاالمنزلة بالكلمات العشر، لما تكسرت ووضع المذبح ع

القربان، ونصبوا تلك القبة بين خيامھم في التيه يصفون إليھا ويقربون في المذبح أمامھا، ويتعرضون للوحي 

  .عندھا

وبقيت . من بالد األرض المقدسة ما بين قسم بني يامين وبني أفراييم) بكلكال(ولما ملكوا أرض الشام أنزلوھا  

سبعاً مدة الحرب، وسبعاً بعد الفتح أيام قسمة البالد ولما توفي يوشع عليه السالم نقلوھا : أربع عشرة سنة ھنالك

وأقامت على ذلك ثلثمائة سنة، حتى ملكھا بنو فلسطين من . إلى بلد شيلو قريباً من كلكال، أداروا عليھا الحيطان

ثم نقلت أيام . نقلوھا بعد وفاة عالي الكوھن إلى نوفثم ردوا عليھم القبة و. أيديھم كما مر، وتغلبوا عليھم

ولما ملك داود عليه السالم نقل القبة والتابوت إلى بيت المقدس وجعل . طالوت إلى كنعان في بالد بني يامين

  .عليھا خباء خاصاً ووضعھا على الصخرة

يه السالم بناء مسجده على وبقيت تلك القبة قبلتھم، ووضعوھا على الصخرة ببيت المقدس، وأراد داود عل 

الصخرة مكانھا، فلم يتم له ذلك، وعھد به إلى ابنه سليمان فبناه ألربع سنين من ملكه، ولخمسمائة سنة من وفاة 

وصاغ  واتخذ عمده من الصفر وجعل به صرح الزجاج وغشى أبوابه وحيطانه بالذھب. موسى عليه السالم

من الذھب، وجعل في ظھره قبراً ليضع فيه تابوت العھد، وھو  ھياكله وتماثيله وأوعيته ومنارته ومفتاحه

وجاء به من صھيون بلد أبيه داود نقله إليھا أيام عمارة المسجد، فجيء به تحمله . التابوت الذي فيه األلواح

. األسباط والكھنوتية حتى وضعه في القبر، ووضعت القبة واألوعية والمذبح، كل واحٍد حيث أعد له من المسجد

ثم خربه بختنصر بعد ثمانمائة سنة من بنائه، وأحرق التوراة والعصا، وصاغ الھياكل . وأقام كذلك ما شاء هللا

ثم لما أعادھم ملوك الفرس، بناه عزيز نبي إسرائيل لعھده، بإعانة بھمن ملك الفرس، الذي كانت .ونثر  األحجار

نيانه حدودا دون بناء سليمان بن داود عليھما وحد لھم في ب. الوالدة لبني إسرائيل عليه من سبي بختنصر

 .السالم، فلم يتجاوزوھما

. وأما األواوين التي تحت المسجد، يركب بعضھا بعضاً، عمود األعلى منھا على قوس األسفل في طبقتين

عما وإنما بناھا تنزيھا للبيت المقدس . ويتوھم كثير من الناس أنھا إصطبالت سليمان عليه السالم، وليس كذلك

يتوھم من النجاسة، ألن النجاسات في شريعتھم، وأن كانت في باطن األرض، وكان ما بينھا وبين ظاھر 

األرض محشواً بالتراب، بحيث يصل ما بينھا وبين الظاھر خط مستقيم ينجس ذلك الظاھر بالتوھم، والمتوھم 
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لسفلية تنتھي إلى أقواسھا وينقطع خطه، عندھم كالمحقق، فبنوا ھذه  األواوين على ھذه الصورة بعمي األواوين ا

وتنزه البيت عن ھذه النخاسة المتوھمة ليكون ذلك ابلغ في . فال تتصل النجاسة باألعلى على خط مستقيم

 .الطھارة والتقديس

لبني حشمناي من : واستفحل الملك لبني إسرائيل في ھذه المدة. ثم تداو نتھم ملوك يونان والفرس والروم

وبنى ھيرودس بيت المقدس على بناء سليمان عليه السالم، . صھرھم ھيرودس ولبنيه من بعدهكھنتھم، ثم ل

فلما جاء طيطش من ملوك الروم وغلبھم وملك أمرھم خرب بيت المقدس . أكمله في ست سنين وتأنق فيه حتى

ثم اختلف حال ملوك . ثم أخذ الروم يدين المسيح عليه السالم ودانوا بتعظيمه. ومسجدھا، وأمر أن يزرع مكانه

الروم في  أخذ يدين النصرانية تارًة  تركه أخرى، إلى أن جاء قسطنطين وتنصرت أمه ھيالنة، وارتحلت إلى 

القدس في طلب الخشبة التي صلب عليھا المسيح بزعمھم، فأخبرھا القمامصة بأنه رمي بخشبته على األرض، 

ة، وبنت مكان تلك القمامات كنيسة القمامة كأنھا على قبره فاستخرجت الخشب. والقي عليھا القمامات والقاذورات

بزعمھم، وخربت ما وجدت من عمارة البيت، وأمرت بطرح الزبل والقمامات على الصخرة، حتى غطاھا 

ثم بنوا بإزاء القمامة بيت لحم، وھو البيت الذي ولد فيه .وخفي مكانھا جزاء بزعمھا عفا فعلوه بقبر المسيح

وبقي األمر كذلك إلى أن جاء اإلسالم والفتح، وحضر عمر لفتح بيت المقدس، وسال عن .معيسى عليه السال

وعظم . الصخرة فأري مكانھا وقد عالھا الزبل والتراب، فكشف عنھا وبنى عليھا مسجداً على طريق البداوة

وليد بن عبد الملك في ثم احتفل ال.من شأنه ما أذن هللا من تعظيمه، وما سبق من أم الكتاب في فضله حسبما ثبت

تشييد مسجده، على سنن مساجد اإلسالم بما شاء هللا من االحتفال، كما فعل في المسجد الحرام وفي مسجد النبي  

والزم ملك الروم أن يبعث الفعلة والمال لبناء ھذه . بالمدينة وفي مسجد دمشق، وكانت العرب تسميه بالط الوليد

ثم لما ضعف أمر الخالفة أعوام .ء فأطاع لذلك وتم بناؤھا على ما اقترحهالمساجد، وأن ينمقوھا بالفسيفسا

الخمسمائة من الھجرة في آخرھا، وكانت في ملكة العبيديين خلفاء القاھرة من الشيعة وأختل أمرھم، زحف 

كانوا وبنوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة . الفرنجة إلى بيت المقدس، فملكوه وملكوا معه عامة ثغور الشام

يعظمونھا ويفتخرون ببنائھا، حتى إذا أستقل صالح الدين ابن أيوب الكردي بملك مصر والشام، ومحا أثر 

وجاھد من كان به من الفرنجة، حتى غلبھم على بيت المقدس، وعلى ما كانوا الشام  العبيديين وبدعھم زحف إلى

وھدم تلك الكنيسة وأظھر الصخرة وبنى . وذلك لنحو ثمانين وخمسمائٍة من الھجرة. ملكوه من ثغور الشام

وال يعرض لك األشكال المعروف في الحديث الصحيح أن .المسجد على النحو الذي ھو عليه اليوم لھذا العھد

أربعون : فكم بينھما، قال: بيت المقدس، قيل: ثم أي، قال: قيل. مكة: سئل عن أول بيت وضع، فقال<< ρالنبي 

أن سليمان بانيه، وھو . ء مكة وبين بناء بيت المقدس، بمقدار ما بين إبراھيم وسليمانفإن المدة بين بنا. >>سنةً 

. واعلم أن المراد بالوضع، في الحديث، ليس البناء، وإنما المراد أول بيت عين للعبادة.ينيف على األلف بكثيرٍ 

قد نقل أن الصابئة بنوا على و. وال يبعد أن يكون بيت المقدس عين للعبادة قبل بناء سليمان بمثل ھذه المدة

الصخرة ھيكل الزھرة، فلعل ذلك ألنھا كانت مكانا للعبادة، كما كانت الجاھلية تضع األصنام والتماثيل حوالي 

والصابئة الذين بنوا ھيكل الزھرة كانوا على عھد إبراھيم عليه السالم، فال تبعد مدة . الكعبة وفي جوفھا

وأن أول . ادة ووضع بيت المقدس، وأن لم يكن ھناك بناء كما ھو المعروفاألربعين سنًة بين وضع مكة للعب

وھي المسماة  -وأما المدينة المنورة. من بنى بيت المقدس سليمان عليه السالم، فتفھمه ففيه حل ھذا اإلشكال

ملكوه من  وملكھا بنو إسرائيل من أيديھم فيما. فھي من بناء يثرب بن مھالئيل من العمالقة وبه سميت - بيثرب
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بالھجرة إليھا،  ρثم أمر النبي . ثم جاورھم بنو قيلة من غسان وغلبوھم عليھا وعلى حصونھا. أرض الحجاز

لما سبق من عناية هللا بھا، فھاجر إليھا ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه ونزل بھا وبنى مسجده وبيوته في الموضع 

وتمت كلمة . أواه أبناء قيلة ونصروه، فلذلك سموا األنصارو. الذي كان هللا قد أعده لذلك وشرفه في سابق أزله

وظن األنصار أنه يتحول عنھم . اإلسالم من المدينة حتى علت على الكلمات وغلب على قومه وفتح مكة وملكھا

. بھا  حتى إذا قبض  كان ملحده الشريف. وأخبرھم أنه غير متحول ρإلى بلده فأھمھم ذلك، فخطبھم رسول هللا 

ووقع الخالف بين العلماء في تفضيلھا على مكة، وبه . ي فضلھا من األحاديث الصحيحة ما ال خفاء بهوجاء ف

المدينة << : قال ρقال مالك رحمه هللا، لما ثبت عنده في ذلك من النص الصريح عن رافع بن خديج أن النبي 

وخالف أبو . اھرھا على ذلكنقل ذلك عبد الوھاب في المعونة، إلى أحاديث أخرى تدل بظ. >>خير من مكة

فإنظر . وجنح إليھا األمم بأفئدتھم من كل أوبٍ . وأصبحت على كل حال ثانية المسجد الحرام.حنيفة والشافعي

كيف تدرجت الفضيلة في ھذه المساجد المعظمة، لما سبق من عناية هللا لھا، وتفھم سر هللا في الكون وتدريجه 

وأما غير ھذه المساجد الثالثة فال نعلمه في األرض، إال ما يقال من . نياعلى ترتيب محكم في أمور الدين والد

وقد كانت لألمم في .لكنه لم يثبت فيه شيء يعول عليه. شأن مسجد آدم عليه السالم بسرنديب من جزائر الھند

عرب منھا بيوت النار للفرس وھياكل يونان وبيوت ال. القديم مساجد يعظمونھا على جھة الديانة بزعمھم

وقد ذكر المسعودي منھا بيوتاً لسنا من ذكرھا في شيء، إذ ھي . بھدمھا في غزواته ρبالحجاز، التي أمر النبي 

ويكفي في ذلك ما وقع في . غير مشروعة وال ھي على طريق ديني، وال يلتفت إليھا وال إلى الخبر عنھا

  .يشاء سبحانهوهللا يھدي من . فعليه بھا. فمن أراد معرفة األخبار. التواريخ

  الفصل السابع
  في أن المدن واألمصار بافريقية والمغرب قليلة

 والسبب في ذلك أن ھذه األقطار كانت للبربر، منذ آالف من السنين قبل اإلسالم،

والدول التي ملكتھم من اإلفرنجة . وكان عمرانھا كله يدوياً، ولم تستمر فيھم الحضارة حتى تستكمل أحوالھا

أمد ملكھم فيھم، حتى ترسخ الحضارة منھا، فلم تزل عوائد البداوة وشؤونھا، فكانوا إليھا  والعرب لم يطل

والصنائع من توابع الحضارة، . وأيضاً فالصنائع بعبدة عن البربر ألنھم أعرق في البدو. أقرب، فلم تكثر مبانيھم

انتحال لھا لم يكن لھم تشوف إلى المباني  فلما لم يكن للبربر. وإنما تتم المباني بھا، فال بد من الحذق في تعلمھا

واألنساب والعصبية اجنح إلى . وأيضاً فھم أھل عصبيات وأنساب ال يخلو عن ذلك جمع منھم. فضالً عن المدن

البدو وإنما يدعو إلى المدن الدعة والسكون، ويصير ساكنھا عياال على حاميتھا، فتجد أھل البدو لذلك يستنكفون 

فلذلك كان . وال يدعوھم إلى ذلك إال الترف والغنى، وقليل ما ھو في الناس. أو اإلقامة بھاعن سكنى المدينة 

وكان عمران بالد . عمران أفريقية والمغرب كله أو أكثره يدوياً، أھل خيام وظواعن وقيا طن وكنن في الجبال

راق العجم وأمثالھا، ألن العجم كله أو أكثره قرى وأمصاراً ورساتيق، من  بالد األندلس والشام ومصر وع

وأكثر ما . العجم في الغالب ليسوا بأھل أنساب يحافظون عليھا ويتناغون في صراحتھا والتحامھا إال في األقل

فتكون عصبيته كذلك، وتنزع بصاحبھا إلى . يكون سكنى البدو ألھل األنساب، أن لحمة النسب أقرب وأشد

وهللا . البسالة ويصيره عياالً على غيره، فافھمه وقس عليهسكنى البدو والتجافي عن المصر الذي يذھب ب

  .سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق
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  الفصل الثامن
  من كان قبلھا من الدول وإلى بالنسبة إلى قدرتھافي أن المباني والمصانع في الملة اإلسالمية قليلة 

ً أ وأيضاً . عرق في البدو وأبعد عن الصنائعوالسبب في ذلك ما ذكرنا مثله في البربر بعينه، إذ العرب أيضا

ولما تملكوھا لم ينفسح األمد حتى تستوفي رسوم . فكانوا أجانب من الممالك التي استولوا عليھا قبل اإلسالم

ً من المغاالة في . الحضارة، مع أنھم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرھم ً فكان الدين أول األمر مانعا وأيضا

فيه في غير القصد، كما عھد لھم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة، وقد وقع البنيان واإلسراف 

وال تطاولوا في . افعلوا، وال يزيدن أحد على ثالثة أبياتٍ : الحريق في القصب الذي كانوا بنوا به من قبل، فقال

ً    فوق القدروعھد إلى الوفد وتقدم إلى الناس أن ال. البنيان، ألزموا السنة تلزمكم الدولة : قالوا.  يرفعوا بنيانا

فلما بعد العھد بالدين والتحرج في أمثال ھذه . ما ال يقربكم من السرف وال يخرجكم عن القصد: وما القدر، قال

المقاصد، وغلبت طبيعة الملك والترف، واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا عنھم الصنائع والمباني، ودعتھم 

لترف، فحينئٍذ شيدوا المباني والمصانع، وكان عھد ذلك قريبا بانقراض الدولة، ولم ينفسح إليھا أحوال الدعة وا

فالفرس طالت مدتھم آالفاً . األمد لكثرة البناء اختطاط المدن واألمصار إال قليالً، وليس كذلك غيرھم من  األمم

والعمالقة والتبابعة، طالت أمادھم  من السنين وكذلك القبط والنبط والروم، وكذلك العرب األولى من عاد وثمود

واستبصر في ھذا تجده كما . ورسخت الصنائع فيھم، فكانت مبانيھم وھياكلھم أكثر عدداً وأبقى على األيام أثراً 

  .وهللا و ارُث األرض ومن عليھا. قلت لك

  الفصل التاسع
  يسرع إليھا الخراب إال في األقل في  أن المباني التي كانت تختطھا العرب

وله، وهللا . وثيقة في تشييدھا والسبب في ذلك شأن البداوة والبعد عن الصنائع كما قدمناه، فال تكون المباني

من المكان : أعلم، وجه آخر وھو أمس به، وذلك قلة مراعاتھم لحسن االختيار في اختطاط المدن كما قلناه

تتفاوت جودة المصر ورداءته من حيث  وطيب الھواء والمياه والمزارع والمراعي، فأنه بالتفاوت في ھذه

والعرب بمعزل عن ھذا، وإنما يراعون مراعي إبلھم خاصًة، ال يبالون بالماء طاب أو خبث، . العمران الطبيعي

وال قل أو كثر، وال يسألون عن زكاء المزارع والمنابت واألھوية النتقالھم في األرض، ونقلھم الحبوب من البلد 

والظعن كفيل لھم بطيبھا ألن الرياح إنما تخبث مع القرار . القفر مختلف للمھاب كلھاوأما الرياح ف.البعيد

وأنظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان، كيف لم يراعوا في اختطا طھا إلى . والسكنى وكثرة الفضالت

، ولم تكن لھا مادة وما يقرب من القفر ومسالك الظعن، فكانت بعبدة عن الوضع الطبيعّي للمدن. مراعي إبلھم

فقد كانت مواطنھا غير طبيعية للقرار، ولم . تمد عمرانھا من بعدھم، كما قدمنا بأنه يحتاج إليه في حفظ العمران

فألول وھلة من انحالل أمرھم وذھاب عصبيتھم التي كانت سياجاً لھا، أتى . تكن في وسط األمم فيعمرھا الناس

  ).وهللا يحكم ال معقب لحكمه ( .عليھا الخراب واالنحالل كان لم تكن

  الفصل العاشر
  في مبادي الخراب في األمصار

إعلم أن األمصار إذا اختطت أوالً تكون قليلة المساكن، وقليلة آالت البناء، من الحجر والجير وغيرھما مما 

ناؤھا يومئٍذ كالزلج والرخام والربج والزجاج والفسيفساء والصدف، فيكون ب: يعالي على الحيطان عند التأنق

يا وآالتھا فاسدةً  فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنھا كثرت اآلالت بكثرة األعمال حينئٍذ، وكثر الصناع . يدًوّ

فإذا تراجع عمرانھا وخف ساكنھا قلت الصنائع أجل ذلك ففقدت . إلى أن تبلغ غايتھا من ذلك كما سبق بشأنھا
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ثم تقل األعمال لعدم الساكن فيقل جلب اآلالت من الحجر . ه بالتنميقاإلجادة في البناء واألحكام والمعاالة علي

والرخام وغيرھما، فتفقد ويصير بناؤھم وتشييدھم من اآلالت التي في مبانيھم، فينقلونھا من مصنع إلى مصنع، 

ن قصر ثم ال تزال تنقل م. ألجل خالء أكثر المصانع والقصور والمنازل لقلة العمران، وقصوره عما كان أوال

إلى قصم ومن دار إلى دار إلى أن يفقد الكثير منھا جملة، فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذ الطوب عوضاً 

فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمدر، ويظھر عليھا سيما . عن الحجارة، والقصور عن التنميق بالكلية

  .سنُة هللا في خلقه. أن قدر لھا بهثم تمر في التناقص إلى غايتھا من الخراب . البداوة

  الفصل الحادي عشر
ونفاق األسواق إنما ھو في تفاضل عمرانھا في الكثرة  في أن تفاضل األمصار والمدن في كثرة الرفه ألھلھا

  والقلة
والسبب في ذلك أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقًلّ بتحصيل حاجاته في معاشه، وأنھم 

ً في عمرانھم على ذلكمتعاونون ج والحاجة التي تحصل بتعاون طائفٍة منھم تسد ضرورة األكثر من . ميعا

 ً وإذا أنتدب لتحصيله الستة أو . فالقُوت من الحنطة مثالً ال يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. عددھم أضعافا

وسائر مؤن الفلح، وتوزعوا العشرة من حداٍد ونجاٍر لآلالت، وقائم على البقر وإثارة األرض وحصاد السنبل 

. على تلك األعمال أو اجتمعوا، وحصل بعملھم ذلك مقدار من القوت، فأنه حينئٍذ قوت ألضعافھم مرات

فأھل مدينٍة أو مصر إذا وزعت أعمالھم كلھا .فاألعمال بعد االجتماع زائدة على حاجات العاملين وضرورا تھم

قل من تلك األعمال، وبقيت األعمال كلھا زائدًة على على مقدار ضروراتھم حاجاتھم اكتفي فيھا باأل

وما يحتاج إليه غيرھم من أھل األمصار ويستجلبونه منھم . الضرورات، فتصرف في حاالت الترف وعوائده

وقد تبين لك في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق، أن . بأعواضه وقيمه، فيكون لھم بذلك حظ من الغنى

ودعتھم أحوال . فإذا كثرت األعمال كثرت قيمھا بينھم فكثرت مكاسبھم ضرورة. األعمال المكاسب إنما ھي قيم

الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والمالبس واستجادة اآلنية والماعون واتخاذ الخدم 

، فتنفق أسواق األعمال وھذه كلھا أعمال تستدعى بقيمھا ويختار المھرة في صناعتھا والقيام عليھا. والمراكب

ومتى زاد العمران . والصنائع، ويكثر دخل المصر وخرجه، ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالھم

ً للكسب وزادت عوائده وحاجاته. زادت األعمال ثانيةً  واستنبطت الصنائع لتحصيلھا، . ثم زاد الترف تابعا

وكذا في الزيادة .، ونفقت سوق األعمال بھا أكثر من األولفزادت قيمھا وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانيةً 

ألن األعمال الزائدة كلھا تختص بالترف والغنى، بخالف األعمال األصلية التي تختص . الثانية والثالثة

فما . فالمصر إذا فضل بعمران واحٍد ففضله بزيادة كسٍب ورفٍه وبعوائد من الترف ال توجد في اآلخر. بالمعاش

انه من األمصار أكثر وأوفر، كان حال أھله في الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرٍة كان عمر

القاضي مع القاضي، والتاجر مع التاجر، والصانع مع الصانع، والسوقي مع السوقي، : واحدٍة في  األصناف

مع غيرھا من أمصاره واعتبر ذلك في المغرب مثالً بحال فاس .واألمير مع األمير، والشرطي مع الشرطي

ثم على الخصوصيات، لحال القاضي . األخرى، مثل بجاية وتلمسان وسبتة ، تجد بينھما بوناً كثيراً على الجملة

ً حال تلمسان مع وھران . بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان، وكذا كل صنف مع أھل صنفه وكذا أيضا

أن تنتھي إلى المدر الذين اعتمالھم في ضروريات والجزائر، وحال وھران والجزائر مع ما دونھما، إلى 

والخرج في كل . وما ذاك إال لتفاوت األعمال فيھا، فكأنھا كلھا أسواق لألعمال. معاشھم فقط، أو يقصرون عنھا

وحيث الدخل والخرج أكثر تكون . سوق على نسبته فالقاضي بفاس دخله كفاء خرجه، وكذا القاضي بتلمسان
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ثم ھكذا حال . بفاس أكثر لنفاق سوف األعمال بما يدعو إليه الترف، فاألحوال أضخموما . األحوال أعظم

وھران وقسنطينية والجزائر وبسكرة حتى تنتھي كما قلناه إلى  أمصار التي ال توفي أعمالھا بضروراتھا، وال 

ء األحوال فلذلك تجد أھل ھذه األمصار الصغيرة ضعفا. تعد في األمصار إذ ھي من قبيل القرى والمدر

وال يفضل ما يتأثلونه كسباً، فال تنمو . بضروراتھم متقاربين في الفقر والخصاصة، لما أن أعمالھم ال تفي

فأن . واعتبر ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال. وھم لذلك مساكين محاويج، إال في األقل النادر. مكاسبھم

شاھدت بفاس السؤال يسألون أيام األضاحي أثمان  ولقد. السائل بفاس أحسن حاالً السائل بتلمسان أو أن

ضحاياھم ورأيتھم يسألون في كثيراً من أحوال الترف واقتراح  المآكل، مثل سؤال اللحم والسمن عالج الطبخ 

ولو سأل السائل مثل ھذا  بتلمسان أو وھران الستنكر وعنف . والمالبس والماعون، كالغربال واآلنية

. د عن أحوال أھل القاھرة ومصر من الترف والغنى في عوائدھم ما نقضي منه العجبويبلغنا لھذا العھ.وزجر

حتى أن كثيراًمن الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة إلى مصر لذلك، ولما يبلغھم من أن شأن الرفه بمصر 

ھم، أو أموال لزيادة أيثار في أھل تلك اآلفاق على غير[ وتعتقد العامة من الناس أن ذلك . أعظم من غيرھا

وإنما ھو لما تعرفه من أن . وأنھم أكثر صدقة وإيثاراً من جميع أھل األمصار، وليس كذلك]. مختزنة لديھم

وأما حال الدخل .عمران مصر والقاھرة أكثر من عمران ھذه األمصار التي لديك، فعظمت لذلك أحوالھم

ومتى عظم الدخل والخرج، . ج وبالعكسومتى عظم الدخل عظم الخر. والخرج فمتكافيء في جميع األمصار

وكل شيء يبلغك من مثل ھذا فال تنكره، واعتبره بكثرة العمران، وما .اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر

ومثله بشأن الحيوانات العجم مع . يكون عنه من كثرة المكاسب التي يسھل بسببھا البدل واإليثار على مبتغيه

فأن بيوت أھل النعم والثروة والموائد . لف أحوالھا في ھجرانھا أو غشيانھابيوت المدينة الواحدة، وكيف تخت

. الخصبة منھا، تكثر بساحتھا وأقنيتھا بنثر الحبوب وسواقط الفتات، فيزدحم عليھا غواشي النمل والخشاش

ً وتمتل ئ شبعاً ويكثر في سربھا الجرذان وتأوي إليه السنانير ويلحق فوقھا عصائب الطيور، حتى تروح بطانا

 ً  ال يسري بساحتھا دبيب وال يحلق بجوھا طائر، وال وبيوت أھل الخصاصة والفقراء الكاسدة أرزاقھم. وريا

 :كما قال الشاعر] تأوي إلى زوايا بيوتھم فأرة وال ھرة[

 يسقط الطير حيث ينتثر الحب        وتغشى منازل الكرماء

سي بغاشية العجم من الحيوانات وفتات الموائد بفضالت الرزق فتأمل سر هللا تعالى في ذلك، واعتبر غاشية األنا

واعلم أن اتساع األحوال . والترف وسھولتھا على من يبدلھا، الستغنائھم عنھا في األكثر بوجود أمثالھا لديھم

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم، وھو غني عن العالمين. وكثرة النعم في العمران تابع لكثرته

  الفصل الثاني عشر
  في أسعار المدن

فمنھا الضروري وھي األقوات من الحنطة والشعير وما في : إعلم أن األسواق كلھا تشتمل على حاجات الناس

معناھما كالباقالء والحمص والجلبان وسائر حبوب األقوات ومصفحاتھا كالبصل والثوم وأشباھه، ومنھا 

فإذا استبحر . والمراكب وسائر المصانع والمبانيالحاجي والكمالي مثل ا أدم والفواكه والمالبس والماعون 

المصر وكثر ساكنه، رخصت أسعار الضروري من القوت وما في معناه، وغلت أسعار الكمالي من األدم 

والسبب في ذلك أن . والفواكه وما يتبعھا، وإذا قل ساكن المصر وضعف عمرانة، كان األمر بالعكس من ذلك

فر الدواعي على اتخاذھا، إذ كل وأحد ال يھمل قوت نفسه وال قوت منزله، الحبوب من ضرورات القوت، فتتو

لشھره أو سنته، فيعم اتخاذھا أھل المصر أجمع، أو األكثر منھم في ذلك المصر أو فيما قرب منه، ال بد من 
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فضل وكل متٍخذ لقوته، تفضل عنه وعن أھل بيته فضلة كثيرة، تسد خفة كثيرين من أھل ذلك المصر، فت. ذلك

المصر من غير شك، فترخص أسعارھا في الغالب، إال ما يصيبھا في بعض السنين من  األقوات عن أھل

ولوال احتكار الناس لھا، لما يتوقع من تلك اآلفات لبدلت دون ثمن وال عوض لكثرتھا بكثرة . اآلفات السماوية

تعم فيھا البلوى، وال يستغرق اتخاذھا أعمال  وأما سائر المرافق من األدم والفواكه وما إليھا، فأنھا ال.العمران

ثم أن المصر إذا كان مستبحراً، موفور العمران، كثير حاجات الترف، . أھل المصر أجمعين، وال الكثير منھم

توفرت حينئٍذ الدواعي على طلب  تلك المرافق واالستكثار منھا كل بحسب حاله، فيقصر الموجود منھا عن 

 ً ويكثر المستامون لھا، وھي قليلة في نفسھا، فتزدحم أھل األغراض، ويبدل أھل الرفه . الحاجات قصوراً بالغا

وأما الصنائع .والترف أثمانھا بإسراف في الغالء لحاجتھم إليھا أكثر من غيرھم، فيقع فيھا الغالة كما تراه

كثرة الحاجة لمكان الترف  األول: واألعمال أيضاً في األمصار الموفورة العمران، فسبب الغالء فيه أمور ثالثة

في المصر بكثرة عمرانه، والثاني اعتزاز أھل األعمال بخدمتھم وامتھان أنفسھم، لسھولة المعاش في المدينة 

بكثرة أقواتھا، والثالث كثرة المترفين وكثرة حاجاتھم إلى امتھان غيرھم، وإلى استعمال الصناع في مھنھم، 

ن قيمة أعمالھم مزاحمة ومنافسة في االستئثار بھا، فيعتز العمال والصناع فيبدلون في ذلك أھل األعمال أكثر م

وأما األمصار الصغيرة، القليلة الساكن .وأھل الحرف، وتغلو أعمالھم، وتكثر نفقات أھل المصر في ذلك

 فأقواتھم قليلة لقلة العمل فيھا، وما يتوقعونه لصغر مصرھم من عدم القوت، فيتمسكون بما يحصل منه في

ً حاجة لقلة . أيديھم ويحتكرونه، فيعز وجوده لديھم، ويغلو ثمنه على مستامه وأما مرافقھم فال تدعو إليھا أيضا

ً في قيمة األقوات، .الساكن وضعف األحوال فال تنفق لديھم سوقه فيختص بالرخص في سعره وقد يدخل أيضا

 أبواب المصر وللجباة في منافع يفرضونھاقيمة ما يفرض عليھا من المكوس والمغارم للسلطان، في األسواق و

وبدلك كانت األسعار في األمصار أغلى من األسعار في البادية، إذ المكوس والمغارم . على البياعات ألنفسھم

ً في . وبالعكس كثيرة في األمصار ال سيما في آخر الدولة. والفرائض قليلة لديھم أو معدومة وقد تدخل أيضا

وذلك أنھم، . جھا في الفلح، ويحافظ على ذلك في أسعارھا كما وقع باألندلس لھذا العھدقيمة األقوات قيمة عال

لما ألجأھم النصارى إلى سيف البحر، وبالده المتوعرة الخبيثة الزراعة النكدة النبات، وملكوا عليھم األرض 

وكان ذلك العالج بأعمال  الزاكية والبلد الطيب، فاحتاجوا إلى عالج المزارع والفدن إلصالح نباتھا وفلحھا،

. ذات قيم ومواد من الزبل وغيره لھا مؤونة، وصارت في فلحھم نفقات لھا خطر، فاعتبروھا في سعرھم

واختص قطر  األندلس بالغالء منذ اضطرھم النصارى إلى ھذا المعمور باإلسالم مع سواحلھا ألجل 

قفة األقوات والحبوب في أرضھم، وليس كذلك، ويحسب الناس إذا سمعوا بغالء األسعار في قطرھم أنھا ل.ذلك

فھم أكثر أھل المعمور فلحاً فيما علمناه وأقومھم عليه، وقل أن يخلو منھم سلطان أو سوقة عن فدان أو مزرعٍة 

ولھذا يختصھم . أو فلٍح، إال قليالً من أھل الصناعات والمھن أو الطراء على الوطن من الغزاة المجاھدين

وإنما السبب في غالء سعر الحبوب عندھم ما . م بالعولة، وھي أقواتھم وعلوفاتھم من الزرعالسلطان في عطائھ

ولما كانت بالد البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتھم وطيب أرضھم ارتفعت عنھم المؤن جملًة في .ذكرناه

والنھار، وھو الواحد القھار، وهللا مقدر الليل . الفلح مع كثرته وعمومه، فصار ذلك سبباً لرخص األقوات ببلدھم

  .ال رب سواه
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  الفصل الثالث عشر
  في قصور أھل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران

وتعتاد . والسبب في ذلك أن المصر الكثير العمران، يكثر ترفه كما قدمناه، وتكثر حاجات ساكنه من أجل الترف

األعمال فيه كلھا مع ذلك عزيزة والمرافق غالية  تلك الحاجات لما يدعو إليھا، فتنقلب ضروراٍت وتصير

زدحام األغراض عليھا من أجل الترف، وبالمغارم السلطانية التي توضع على األسواق، والبياعات وتعتبر في با

قيم المبيعات، ويعظم فيھا الغالء في المرافق واألوقات واألعمال، فتكثر لذلك نفقات ساكنه كثرًة بالغًة على نسبة 

ولعظم خرجه، فيحتاج حينئٍذ إلى المال الكثير للنفقة على نفسه وعياله في ضرورات عيشھم وسائر . نهعمرا

ً بمكان كاسد األسواق في األعمال.مؤنھم التي ھي سبب الكسب، فلم  واليدوي لم يكن دخله كثيراً، إذ كان ساكنا

وھو في بدوه . لغالء مرافقه وعزة حاجاته يتأثل كسباً وال ماالً فيتعذر عليه من أجل ذلك سكنى المصر الكبير،

وكل من يتشوف . يسد خلته بأقل األعمال، ألنه قليل عوائد الترف في معاشه وسائر مؤنه، فال يضطر إلى المال

ً ما يظھر عجزه ويفتضح في استيطانه، إال من تقدم منھم تأثل  إلى المصر وسكناه من أھل البادية، فسريعا

فحينئٍذ ينتقل . ق الحاجة، ويجري إلى الغاية الطبيعية ألھل العمران من  الدعة والترفالمال، ويحصل له منه فو

وهللا بكل . وھكذا شأن بداية عمران األمصار. إلى المصر، وينتظم حاله مع أحوال أھله في عوائدھم وترفھم

  .شيء محيط
  الفصل الرابع عشر

  ألمصارفي أن األقطار في اختالف أحوالھا بالرفه والفقر مثل ا
إعلم أن ما توفر عمرانه من األقطار، وتعددت األمم في جھاته، وكثر ساكنة، اتسعت أحوال أھله وكثرت 

والسبب كي ذلك كله ما ذكرناه من كثرة األعمال، وما يأتي ذكره . أموالھم وأمصارھم وعظمت دولھم وممالكھم

حاجات الساكن من الفضلة البالغة على مقدار  من أنھا سبب للثروة، بما يفضل عنھا بعد الوفاء بالضروريات في

ً يتأثلونه، حسبما نذكر ذلك في فصل المعاشر وبيان الرزق والكسب . العمران وكثرته، فيعود على الناس كسبا

فيزيد الرفه لذلك، وتتسع األحوال، ويجيء الترف والغنى، وتكثر الجباية للدولة بنفاق األسواق، فيكثر مالھا 

واعتبر ذلك بأقطار .ويتفنن في اتخاذ المعاقل والحصون، اختطاط المدن، وتشييد األمصارويشمخ سلطانھا، 

المشرق، مثل مصر والشام وعراق العجم والھند والصين، وناحية الشمال كلھا، وأقطارھا وراء البحر الرومي، 

متاجرھم  لما كثر عمرانھا كيف كثر المال فيھم، وعظمت دولھم، وتعددت مدنھم وحوا ضرھم، وعظمت

فالذي نشاھده لھذا العھد، من أحوال تجار األمم النصرانية، الواردين على المسلمين بالمغرب، في . وأحوالھم

وكذا تجار أھل المشرق، وما يبلغنا عن أحوالھم وأبلغ . رفھھم واتساع أحوالھم أكثر من أن يحيط به الوصف

والصين، فأنه يبلغنا عنھم في باب الغنى والرفه منھا أحوال أھل المشرق األقصى من عراق العجم والھند 

ويحسب من يسمعھا من العامة أن ذلك . غرائب تسير الركبان بحديثھا، وربما تتلقى باإلنكار في غالب األمر

لزياد في أموالھم، أو ألن المعادن الذھبية والفضية أكثر بأرضھم، أو ألن ذھب األقدمين من األمم استأثروا به 

فمعدن الذھب الذي نعرفه في ھذه األقطار، إنما ھو ببالد السودان، وھي إلى المغرب . وليس كذلكدون غيرھم، 

فلو كان المال عتيداً موفوراً . وجميع ما في أرضھم من البضاعة فإنما يجلبونه إلى غير بالدھم للتجارة. أقرب

ولقد ذھب . ن أموال الناس بالجملةلديھم، لما جلبوا بضائعھم إلى سواھم يبتغون بھا األموال، والستغنوا ع

المنجمون لما رأوا مثل ذلك، واستغربوا ما في المشرق من كثرة األحوال واتساعھا ووفور أموالھا، فقالوا بأن 

ً في مواليد أھل المغرب وذلك صحيح من . عطايا الكواكب والسھام في مواليد أھل المشرق أكثر منھا حصصا
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وھم إنما أعطوا في ذلك السبب النجومي، . ومية واألحوال األرضية كما قلناهجھة المطابقة بين األحكام النج

وبقي عليھم أن يعطوا السبب األرضي، وھو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق 

وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة األعمال التي ھي سببه، فلذلك أختص المشرق بالرفه من بين . وأقطاره

فقد فھمت مما أشرنا لك أوال أنه ال يستقل بدلك، فأن المطابقة بين . فاق، ال أن ذلك لمجرد ا أثر النجومياآل

واعتبر حال ھذا الرفه من العمران، في قطر أفريقية وبرقة، لما .حكمه وعمران األرض وطبيعتھا أمر ال بد منه

وضعفت جباياتھا، . إلى الفقر والخصاصةخف ساكنھا وتناقص عمرانھا، كيف تالشت أحوال أھلھا وانتھوا 

فقلت أموال دولھا، بعد أن كانت دول الشيعة وصنھاجة بھا، على ما بلغك من الرفه وكثرة الجبايات واتساع 

حتى لقد كانت األموال ترفع من القيروان إلى صاحب مصر لحاجاته ومھماته . األحوال في نفقاتھم وأعطياتھم

ال الدولة ت بحيث حمل جوھر الكاتب في سفره إلى فتح مصر ألف حمل من وكانت أمو. في غالب األوقات

وقطر المغرب وأن كان في القديم دون أفريقية فلم يكن .المال، يستعدھا ألرزاق الجنود وأعطياتھم ونفقات الغزاة

أقصر عن ذلك قد  وھو لھذا العھد . وكانت أحواله في دول الموحدين متسعًة وجباياته موفورةً . بالقليل في ذلك

ً ظاھراً  لقصور العمران فيه، وتناقصه، فقد ذھب من عمران البربر فيه أكثره، ونقص عن معھوده نقصا

محسوساً، وكاد أن يلحق في أحواله بمثل أحوال أفريقية، بعد أن كان عمرانه متصالً من البحر الرومي إلى بالد 

م كلھا أو أكثرھا قفار وخالء وصحارى، إال ما ھو وھي اليو. السودان، في طول ما بين السوس األقصى وبرقة

 .وهللا وارث األرض ومن عليھا، وھو خير الوارثين. منھا بسيف البحر أو ما يقاربه من التلول

  الفصل الخامس عشر
  في تأثل العقار والضياع في األمصار وحال فوائدھا ومستغالتھا

والفدن، ال يكون دفعة واحدة، وال في عصر واحٍد، إذ ليس إعلم أن تأثل العقار والضياع الكثيرة ألھل األمصار 

يكون ألحٍد منھم من الثروة، ما يملك به األمالك التي تخرج قيمھا عن الحد، ولو بلغت أحوالھم في الرفه ما 

وإنما يكون ملكھم وتأثلھم لھا تدريجاً، أما بالوراثة من آبائه وذوي رحمه، حتى تتأدى أمالك . عسى أن تبلغ

فأن العقار في أواخر الدولة وأول . ثيرين منھم إلى الواحد وأكثر كذلك، أو أن يكون بحوالة األسواقالك

األخرى، عند فناء الحامية، وخرج السياج، وتداعي المصر إلى الخراب، تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيھا، 

اث إلى ملك اآلخر، وقد استجد بتالشي األحوال، فترخص قيمھا وتتملك باألثمان اليسيرة، وتتخطى بالمير

المصر شبابه باستفحال الدولة الثانية، وانتظمت له أحوال رائقة حسنة، تحصل معھا الغبطة في العقار 

والضياع، لكثر الغبطة في العقار والضياع، لكثرة منافعھا حينئٍذ، فتعظم قيمھا، ويكون لھا خطر لم يكن في 

مالكھا من اغنى أھل المصر، وليس ذلك بسعيه واكتسابه، إذ قدرته  ويصبح. وھذا معنى الحوالة فيھا. األول

وأما فوائد العقار والضياع فھي غير كافية لمالكھا في حاجات معاشه، إذ ھي ال تفي بعوائد .تعجز عن مثل ذلك

صد والذي سمعناه من مشيخة البلدان أن الق. الترف وأسبابه، وإنما ھي في الغالب لسد الخلة وضرورة المعاش

باقتناء الملك من العقار والضياع، إنما ھو الخشية على من يترك خلفه من الذرية الضعفاء، ليكون مرباھم به 

فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيھا . ورزقھم فيه، ونشؤھم بفائدته ما داموا عاجزين عن االكتساب

دنه أو آفة في عقله المعاشي، فيكون ذلك وربما يكون من الولد من يعجز عن التكسب لضعف في ب. بأنفسھم

وقد يحصل ذلك . وأما التمول منه وإجراء أحوال المترفين فال. ھذا قصد المترفين في اقتنائه. العقار قواماً لحاله

إال أن . منه للقليل أو النادر بحوالة األسواق، وحصول الكثرة البالغة منه، والعالي في جنسه وقيمته في المصر
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صل فربما امتدت إليه أعين األمراء والوالة، واغتصبوه في الغالب، أو أرادوه على بيعه منھم، ونالت ذلك إذا ح

 .وهللا غالب على أمره، وھو رب العرش العظيم. أصحابه منه مضار ومعاطب

  الفصل السادس عشر
  في حاجات المتمولين من أھل األمصار إلى الجاه والمدافعة

له وكثر للعقار والضياع تأثله، وأصبح أغنى أھل المصر ورمقته العيون بذلك، وذلك أن الحضري إذا عظم تمو

ولما في طباع البشر من . وانفسحت أحواله في الترف والعوائد، زاحم عليھا األمراء والملوك وغضوا به

في ربقة  العدوان، تمتد أعينھم إلى تملك ما بيده، وينافسونه فيه، ويتحيلون على ذلك بكل ممكن، حتى يحصلونه

السلطانية جائرة في الغالب، إذ العدل  وأكثر األحكام. حكم سلطاني، وسبب من المؤاخذة ظاھٍر، ينتزع به ماله

الخالفة بعدي ثالثون سنًة، ثم تعود ملكاً <<:  قال. المحض إنما ھو في الخالفة الشرعية وھي قليلة اللبث

 ً في العمران، من حاميٍة تذود عنه، وجاه ينسحب عليه  فال حينئٍذ لصاحب المال والثروة الشھيرة. >>عضوضا

من ذى قرابٍة للملك، أو خالصٍة له أو عصبيٍة يتحاماھا السلطان، فيستظل ھو بظلھا، ويرتع في أمنھا من 

 .وهللا يحكم ال معقب لحكمه. وأن لم يكن له ذلك، أصبح نھباً بوجوه التخيالت وأسباب الحكام. طوارق التعدى

  ع عشرالفصل الساب
  و أنھا ترسخ باتصال الدولة ورسوخھا في أن الحضارة في األمصار من قبل الدول

والسبب في ذلك أن الحضارة ھي أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران، زيادة تتفاوت 

ً غير منحصرٍ  في أنواعھا ويقع فيھا عند كثرة التفنن . بتفاوت الرفه وتفاوت األمم في القلة والكثرة تفاوتا

وبقدر ما يتزيد من . وأصنافھا، فتكون بمنزلة الصنائع، ويحتاج كل صنف منھا إلى القومة عليه، المھرة فيه

ومتى اتصلت األيام وتعاقبت تلك الصناعات، حذق أولئك . أصنافھا تتزيد أھل صناعتھا، ويتلون ذلك الجيل بھا

طولھا وانفساح أمدھا وتكرر أمثالھا تزيدھا استحكاماً واألعصار ب. الصناع في صناعتھم، ومھروا في معرفتھا

 ً وذلك كله إنما يجيء من . وأكثر ما يقع ذلك في األمصار الستبحار العمران وكثرة الرفه في أھلھا. ورسوخا

وتتسع أحوالھم بالجاه أكثر من اتساعھا . قبل الدولة، ألن الدولة تجمع أموال الرعية وتنفقھا في بطانتھا ورجالھا

أھل الدولة، ثم فيمن تعلق بھم من أھل المصر، وھم  المال، فيكون دخل تلك األموال من الرعايا وخرجھا فيب

األكثر، فتعظم لذلك ثروتھم، ويكثر غناھم، وتتزيد عوائد الترف ومذاھبه، وتستحكم لديھم الصنائع في سائر 

و كانت موفورة العمران، تغلب عليھا ولھذا نجد األمصار التي في القاصية، ول. فنونه، وھذه ھي الحضارة

أحوال البداوة وتبعد عن الحضارة في جميع مذاھبھا، بخالف المدن المتوسطة في األقطار التي ھي مركز 

وما ذاك إال لمجاورة السلطان لھم وفيض أمواله فيھم، كالماء يخضر ما قرب منه، مما قرب، . الدولة ومقرھا

فالبضائع كلھا . وقد قدمنا أن السلطان والدولة سوق للعالم. وف على البعدمن األرض، إلى أن ينتھي إلى الجف

ثم أنه إذا اتصلت تلك الدولة، . موجودة في السوق وما قرب منه، وإذا بعدت عن السوق افتقدت البضائع جملة

 ً ك في واعتبر ذل.وتعاقب ملوكھا في ذلك المصر، واحداً بعد واحٍد، استحكمت الحضارة فيھم وزادت رسوخا

اليھود، لما طال ملكھم بالشام نحوا من ألٍف وأربعمائة سنٍة، رسخت حضارتھم وحذقوا في أحوال المعاش 

حتى أنھا لتؤخذ عنھم في الغالب . وعوائده، والتفنن في صناعاته من المطاعم والمالبس وسائم أحوال المنزل

ً وعوائدھا في الشام منھم، ومن . إلى اليوم دولة الروم بعدھم ستمائة سنٍة، فكانوا في ورسخت الحضارة أيضا

وكذلك أيضا القبط دام ملكھم في الخليقة ثالثة آالف من السنين، فرسخت عوائد الحضارة في .غاية الحضارة

فلم تزل عوائد الحضارة بھا . بلدھم مصر، وأعقبھم بھا ملك اليونان والروم، ثم ملك اإلسالم الناسخ للكل
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ت عوائد الحضارة باليمن، التصال دولة العرب بھا منذ عھد العمالقة والتبابعة آالفاً وكذلك أيضاً رسخ. متصلةً 

 .وأعقبھم ملك مصر. من السنين

وكذلك الحضارة بالعراق التصال دولة النبط والفرس بھا، من لدن الكلدانيين والكيانية والكسروية والعرب 

وكذا أيضاً .لعھد أحضر من أھل الشام والعراق ومصروجه األرض لھذا ا بعدھم آالفاً من السنين فلم يكن على

التصال الدولة العظيمة فيھا للقوط، ثم ما أعقبھا من ملك بني  - رسخت عوائد الحضارة واستحكمت باألندلس،

وأما أفريقية والمغرب، .فاتصلت فيھا عوائد الحضارة واستحكمت. وكلتا الدولتين عظيمة. آالفاً من السنين -أمية

إنما قطع الروم واإلفرنجة إلى أفريقية البحر، وملكوا الساحل، وكانت طاعة . ھا قبل اإلسالم فلك ضخمفلم يكن ب

وأھل المغرب لم تجاورھم دولة، وإنما . فكانوا على قلعٍة أو فازٍ . البربر أھل الضاحية لھم طاعًة غير مستحكمةٍ 

 باإلسالم وملك العرب أفريقية والمغرب، ولم ولما جاء هللا. كانوا يبعثون بطاعتھم إلى القوط من وراء البحر

يلبث فيھم ملك العرب إال قليالً أول اإلسالم، وكانوا لذلك العھد في طور البداوة، ومن استقر منھم بأفريقية 

ثم أنتقض برابرة . والمغرب لم يجد بھما من الحضارة ما يقلد فيه من سلفه، إذ كانوا برابر منغمسين في البداوة

ألقصى ألقرب العھود، على يد ميسرة المظفري أيام ھشام بن عبد الملك، ولم يراجعوا أمر العرب بعد المغرب ا

واستقلوا بأمر أنفسھم، وأن بايعوا إلدريس فال تعد دولته فيھم عربية، ألن البرابر ھم الذين تولوھا، ولم يكن من 

لعرب، فكان لھم من الحضارة بعض الشيء، بما وبقيت أفريقية لألغالبة ومن إليھم من ا. العرب فيھا كثير عددٍ 

. وورث ذلك عنھم كتامة ثم صنھاجة من بعدھم. حصل لھم من ترف الملك ونعيمه، وكثرة عمران القيروان

. وانصرمت دولتھم، واستحالت صبغة الحضارة، بما كانت غير مستحكمةٍ . وذلك كله قليل، لم يبلغ أربعمائة سنةٍ 

وإلى ھذا العھد يونس . ن عليھا وخربوھا، وبقى أثر خفي من حضارة العمران فيھاوتغلب يدو العرب الھالليي

فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المھدئة سلف، فتجد له من أحوال الحضارة في شؤن منزله وعوائد أحواله، 

ذلك في المغرب وليس ك. آثاراً ملتبسة بغيرھا، يميزھا الحضري البصير بھا، وكذا في أكثر أمصار أفريقية

وأما المغرب فأنتقل إليه منذ .وأمصاره، لرسوخ الدولة بأفريقية أكثر أمداً منذ عھد األغالبة والشيعة وصنھاجة

واستحكمت به عوائدھا، بما كان لدولتھم من االستيالء . دولة الموحدين من األندلس، حظ كبير من الحضارة

ً وأنتقل الكثير من أھلھا إل. على بالد األندلس ً وكرھا وكانت من اتساع النطاق ما علمت، فكان فيھا . يھم طوعا

ثم أنتقل أھل شرق األندلس عند جالية . حظ صالح من الحضارة واستحكامھا، ومعظمھا من أھل األندلس

النصارى إلى أفريقية، فابقوا فيھا وبأمصارھا من الحضارة آثاراً، معظمھا بتونس، امتزجت بحضارة مصر، 

مسافرون من عوائدھا فكان بدلك للمغرب وأفريقية حظ صالح من الحضارة عفي عليه الخالء، وما ينقله ال

وعلى كل حال فآثار الحضارة . وعاد البربر بالمغرب إلى أديانھم من البداوة والخشونة. ورجع على أعقابه

غرب، ولقرب عوائدھم من بأفريقية أكثر منھا بالمغرب وأمصاره، لما تداول فيھا من الدول السالفة أكثر من الم

واعلم أنھا أمور متناسبة، وھي .فتفطن لھذا السر فأنه خفي عن الناس. عوائد أھل مصر بكثرة المترددين بينھم

وذلك . حال الدولة في القوة والضعف، وكثرة األمة أو الجيل، وعظم المدينة أو المصر، وكثرة النعمة واليسار

وأحوال . مران، وكلھا مادة لھا، من الرعايا واألمصار وسائر األحوالأن الدولة والملك صورة الخليقة والع

وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في . الجباية عائدة عليھم، ويسارھم في الغالب من أسواقھم، ومتاجرھم

. لعطاءفھي ذاھبة عنھم في الجباية والخراج، عائدة عليھم في ا. أھلھا، انبثت فيھم، ورجعت إليه، ثم إليھم منه

واصله . فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعايا، وعلى نسبة يسار الرعايا أيضاً وكثرتھم، يكون مال الدولة

 .وهللا سبحانه وتعالى يحكم ال معقب لحكمه. فاعتبره وتأمله في الدول تجده. كله العمران وكثرته
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  الفصل الثامن عشر
  أنھا مؤذنة بفسادهفي أن الحضارة غاية العمران ونھاية لعمره و

قد بينا لك فيما سلف، أن الملك والدول غاية للعصبية، وأن الحضارة غاية للبداوة، وأن العمران كله من بداوٍة 

ً . وحضارٍة وملٍك وسوقٍة له عمر محسوس وتبين . كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً محسوسا

اية في تزايد قواه ونموھا، وأنه إذا بلغ سن األربعين وقفت الطبيعة في المعقول والمنقول أن األربعين لإلنسان غ

فلتعلم أن الحضارة في العمران أيضاً كذلك، ألنه . عن أثر النشوء والنمو برھة، ثم تأخذ بعد ذلك في  االنحطاط

لحضارة وذلك أن الترف والنعمة إذا حصال ألھل العمران، دعاھم بطبعه إلى مذاھب ا. غاية ال مزيد وراءھا

والحضارة، كما علمت، ھي التفنن في الترف واستجادة أحواله، والكلف بالصنائع التي تؤنق . والتخلق بعوائدھا

من أصنافه وسائر فنونه، كالصنائع المھيئة للمطابخ أو المالبس أو المباني أو الفرش أو اآلنية، ولسائر أحوال 

وإذا بلغ التأنق . ال يحتاج إليھا عند البداوة وعدم التأنق فيھا وللتأنق في كل وأحد من ھذه، صنائع كثيرة. المنزل

في ھذه األحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشھوات، فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة، ال يستقيم 

ا فلكثرة أما دينھا فالستحكام صبغة العوائد التي يعسر نزعھا، وأما دنياھ: حالھا معھا في دينھا وال دنياھا

وبيانه أن المصر بالتفنن في . الحاجات والمؤنات التي تطالب بھا العوائد، ويعجز الكسب عن الوفاء بھا

. الحضارة تعظم نفقات أھله، والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران، فمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل

ثم تزيدھا المكوس غالًء . أسواقه وأسعار حاجاتهوقد كنا قدمنا أن المصر الكثير العمران يختص بالغالء في 

ألن كمال الحضارة إنما تكون عند نھاية الدولة في استفحالھا، وھو زمن وضع المكوس في الدول لكثرة خرجھا 

والمكوس تعود على البياعات بالغالء، ألن السوقة والتجار كلھم، يحتسبون على سلعھم . حينئٍذ كما تقدم

فتعظم . ينفقونه، حتى في مؤنة أنفسھم، فيكون المكس لذلك داخالً في قيم المبيعات وأثمانھاوبضائعھم، جميع ما 

وال يجدون وليجًة عن ذلك لما ملكھم من أثر العوائد . نفقات أھل الحاضرة وتخرج عن القصد إلى اإلسراف

ويقل . عليھم الفقر وطاعتھا، وتذھب مكاسبھم كلھا في النفقات، ويتتابعون في اإلمالق والخصاصة، ويغلب

وھذه مفسدتھا . وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف.المستامون للبضائع، فتكسد األسواق وتفسد حال المدينة

وأما فساد أھلھا في ذاتھم، واحداً واحداً على الخصوص، فمن .في المدينة على العموم في األسواق والعمران

بألوان الشر في تحصيلھا، وما يعود على النفس من الضرر بعد الكد والتعب في حاجات العوائد، والتلون 

فلذلك يكثر منھم الفسق والشر والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش . تحصيلھا، بحصول لون آخر من ألوانھا

وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له، فتجدھم . من وجھه ومن غير وجھه

ثم تجدھم . لكذب والمقامرة والغش والخالبة والسرقة والفجور في األيمان والرباء في البياعاتأجرياء على ا

للكثرة الشھوات والمالذ الناشئة عن الترف أبصر بطرق الفسق ومذاھبه، والمجاھرة به وبدواعيه، واطراح 

بداوة الحياء منھم في الحشمة في الخوض فيه، حتى بين األقارب وذوي األرحام والمحارم، الذين تقتضي ال

ً أبصر بالمكر والخديعة، يدفعون بذلك ما عساه ينالھم من القھر، وما يتوقعونه من . اإلقذاع بدلك وتجدھم أيضا

ً ألكثرھم، إال من عصمه هللا ويموج بحر المدينة بالسفلة . العقاب على تلك القبائح، حتى يصير ذلك عادة وخلقا

م فيھا كثير من ناشئة الدولة وولدانھم ممن أھمل عن التأديب، وأھملته الدولة ويجاريھ. من أھل األخالق الذميمة

وذلك أن الناس بشر . الجوار والصحابة، وأن كانوا أصحابه أھل أنساب وبيوتاتٍ  من عدادھا، وغلب عليه خلق

يه صبغة فمن استحكمت ف. متماثلون، وإنما تفاضلوا وتمايزوا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل

ولھذا تجد كثيراً من أعقاب . الرذيلة بأي وجه كان، وفسد خلق الخير فيه، لم ينفعه زكاء نسبه وال طيب منبته
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البيوت وذوي األحساب واألصالة وأھل الدول، منطرحين في الغمار، منتحلين للحرف الدنيئة في معاشھم بما 

وإذا كثر ذلك في المدينة أو األمة تأذن هللا بخرابھا . فسد من أخالقھم، وما تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة

َوإَِذا أََرْدَنا أَْن ُنْھلَِك َقْرَيًة أََمْرَنا ُمْتَرفِيَھا َفَفَسقُوا فِيَھا َفَحقَّ َعلَْيَھا اْلَقْوُل {: وانقراضھا، وھو معنى قوله تعالى

ْرَناَھا َتْدِميًرا ينئٍذ ال تفي بحاجاتھم، لكثرة العوائد ومطالبة النفس بھا، ووجھه أن مكاسبھم ح].16: اإلسراء[} َفَدمَّ

وھذا معنى ما . وإذا فسدت أحوال األشخاص، واحداً واحداً، أختل نظام المدينة وخربت. فال تستقيم أحوالھم

أن المدينة إذا كثر فيھا غرس النارنج تأذنت بالخراب، حتى أن كثيراً من العامة : يقوله بعفي أھل الخواصي

امى غرس النارنج بالدور، تطيراً به، وليس المراد ذلك وال أنه خاصة في النارنج، وإنما معناه أن البساتين يتح

ثم أن النارنج والليه والسرو وأمثال ذلك، مما ال طعم فيه وال منفعة، ھو . وإجراء المياه ھو من توابع الحضارة

. الھا فقط، وال تغرس إال بعد التفنن في مذاھب الترفمن غايات الحضارة، إذ ال يقصد بھا في البساتين إال أشك

ولقد قيل مثل ذلك في الدفلي، وھو من ھذا . وھذا ھو الطور الذي يخشى معه ھالك المصر وخرابه كما قلناه

ومن .الباب، إذ الدفلي ال يقصد بھا إال تلون البساتين بنورھا، ما بين أحمر وأبيض، وھو من مذاھب الترف

ً االنھماك في الشھوات واالسترسال مفاسد الحضارة فيھا لكثرة الترف، فيقع التفنن في شھوات البطن من  أيضا

ويتبع ذلك التفنن في شھوات الفرج بأنواع المناكح ، من الزنا واللواط، . المآكل والمالذ والمشارب وطيبھا

كل وأحد ابنه إذ ھو لغير رشدة،  أما بواسطة اختالط األنساب كما في الزنا، فيجھل: فيفضي ذلك إلى فساد النوع

ألن المياه مختلطة في األرحام، فتفقد الشفقة الطبيعية على البنين والقيام عليھم فيھلكون، ويؤدي ذلك إلى انقطاع 

النوع، أو يكون فساد النوع بغير واسطة، كما في اللواط إلى انقطاع النوع، أو يكون فساد النوع بغير واسطة، 

والزنا . ؤدي إلى عدم النسل رأساً وھو أشد في فساد النوع إذ ھو يؤدي إلى أن ال يوجد النوعكما في اللواط الم

ولذلك كان مذھب مالك، رحمه هللا، في اللواط أظھر من مذھب غيره، ودل على . يؤدي إلى عدم ما يوجد منه

  .أنه أبصر بمقاصد الشريعة واعتبارھا للمصالح

مران ھي الحضارة والترف، وأنه إذا بلغ غايته أنقلب إلى الفساد وأخذ في فافھم ذلك واعتبر به أن غاية الع 

بل نقول أن األخالق الحاصلة من الحضارة والترف ھي عين الفساد، ألن . الھرم، كاألعمار الطبيعية للحيوانات

حضري ال وال. اإلنسان إنما ھو إنسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك

يقدر على مباشرة حاجاته، أما عجزا لما حصل له من الدعة، أو ترفعا لما حصل له من المربى في النعيم 

والحضري بما قد . وكذلك ال يقدر على دفع المضار واستقامة خلقه للسعي في ذلك. وكال األمرين ذميم. والترف

ثم . ، فھو لذلك عيال على الحامية التي تدافع عنهفقد من خلق البأس بالترف والمربى في قھر التأديب والتعليم

ھو فاسد أيضاً في دينه غالباً بما أفسدت منه العوائد وطاعتھا، وما تلونت به النفس من ملكاتھا كما قررناه، إال 

. وإذا فسد اإلنسان في قدرته ثم في أخالقه ودينه، فقد فسدت إنسانيته وصار مسخاً على الحقيقة. في األقل النادر

يتربون على  وبھذا االعتبار كان الذين يتقربون، من جند السلطان، إلى البداوة والخشونة، أنفع من الذين

فقد تبين أن الحضارة ھي سن الوقوف لعمر العالم من العمران . وھذا موجود في كل دولة. الحضارة وخلقھا

 .ن شأنوهللا سبحانه وتعالى، كل يوم، ھو في شأن، ال يشغله شأن ع. والدول

  الفصل التاسع عشر
  في أن األمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضھا

قد استقرينا في العمران أن الدولة إذا اختلت وانتقضت، فإن المصر الذي يكون كرسيا لسلطانھا ينتقض 

 :موروالسبب فيه أ. عمرانه، وربما ينتھي في انتقاضه إلى الخراب، وال يكاد ذلك يتخفف
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 أن الدولة ال بد في أولھا من البداوة المقتضية للتجافي عن أموال الناس - األول

ويدعو ذلك إلى تخفيف الجباية والمغارم التي منھا مادة الدولة، فتقل النفقات ويقصر . والبعد عن التحذلق

ً للملك في ملكة ھذه الدولة المتجددة، ونقصت. الترف أحوال الترف فيھا،  فإذا صار المصر الذي كان كرسيا

أما طوعاً : نقص الترف فيمن تحت أيديھا من أھل المصر، ألن الرعايا تبع للدولة، فيرجعون إلى خلق الدولة

ً لما يدعو إليه خلق الدولة من االنقباض عن الترف في جميع  لما في طباع البشر من تقليد متبوعھم ، أو كرھا

. ائد، فتقصر لذلك حضارة المصر، ويذھب منه كثير من عوائد الترفاألحوال، وقفة الفوائد التي ھي مادة العو

 .وھي معنى ما نقول في خراب المصر

والعداوة . أن الدولة إنما يحصل لھا الملك واالستيالء بالغلب، وإنما يكون بعد العداوة والحروب -األمر الثاني

وغلب أحد المتنافيين يذھب . العوائد واألحوالتقتضي منافاًة بين أھل الدولتين، وتكثر إحداھما علي األخرى في 

وخصوصاً . بالمنافي اآلخر، فتكون أحوال الدولة السابقة منكرة عند أھل الدولة الجديدة ومستبشعًة وقبيحةً 

أحوال الترف فتفقد في عرفھم بنكير الدولة لھا، حتى تنشأ لھم بالتدريج عوائد أخرى من الترف، فتكون عنھا 

 .وفيما بين ذلك قصور الحضارة  األولى ونقضھا، وھو معنى اختالل العمران في المصر. حضارة مستأنفة

ً لألول،  وإذا. أن كل أمٍة ال يد لھم من وطن ھو منشأھم ومنه أولية ملكھم -األمر الثالث ً آخر تبعا ملكوا وطنا

ين تخوم الممالك التي وال بد من توسط الكرسي ب. واتسع نطاق الملك عليھم. وأمصاره تابعة ألمصار األول

للدولة، ألنه شبه المركز للنطاق، فيبعد مكانه عن مكان الكرسي األول وتھوي أفئدة الناس إليه من اجل الدولة 

والحضارة إنما ھي بوفور العمران كما قدمنا، . والسلطان، فينتقل إليه العمران ويخف من مصر الكرسي األول

وھذا كما وقع للسلجوقية في عدولھم بكرسيھم عن بغداد إلى . لهفتنتقص حضارته وتمدنه وھو معنى اختال

اصبھان، وللعرب قبلھم في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة، ولبني العباس في العدول عن دمشق إلى 

وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسي في مصر يخل . بغداد، ولبني مرين بالمغرب في العدول عن مراكش إلى فاس

 .الكرسي األول بعمران

أن الدولة المتجددة إذا غلبت على الدولة السابقة ال بد فيھا من تتبع أھل الدولة السابقة وأشياعھا،  -األمر الرابع

أما من الحامية . وأكثر أھل المصر الكرسي أشياع الدولة. بتحويلھم إلى قطر آخر يؤمن فيه غائلتھم على الدولة

ن أعيان المصر، ألن لھم في الغالب مخالطًة للدولة على طبقاتھم وتنوع الذين نزلوا به أول الدولة أو م

وأن لم يكونوا بالشوكة والعصبية، فھم بالميل والمحبة . بل أكثرھم ناشئ  في الدولة فھم شيعة لھا. أصنافھم

المتمكن في وطبيعة الدولة المتجددة محو آثار الدولة السابقة، فتنقلھم من مصر الكرسي إلى وطنھا . والعقيدة

فبعضھم على نوع التغريب والحبس، وبعضھم على نوع الكرامة والتلطف، بحيث ال يؤدي إلى النفرة، . ملكتھا

وينزل مكانھم في . وسواد العامة حتى ال يبقى في مصر الكرسي إال الباعة والھمل من أھل الفلح والعيارة

يانه على طبقاتھم نقص ساكنه، وھو معنى وإذا ذھب من مصر أع. حاميتھا وأشياعھا من يشتد به المصر

ثم ال بد أن يستجد عمران آخر في ظل الدولة الجديدة، وتحصل فيه حضارة أخرى على قدر . اختالل عمرانه

ً داخله البلى، والكثير من أوضاعه في بيوته ومرافقه ال توافق مقترحه، . الدولة وإنما ذلك بمثابة من يملك بيتا

على تغيير تلك األوضاع، وإعادة بنائھا على ما يختاره ويقترحه فيخرب  -مخصوصٍة على أوصاٍف  - وله قدرة

وهللا .(وقد وقع من ذلك كثير في األمصار التي ھي كراسي لذلك وشاھدناه وعلمناه.ذلك البيت، ثم يعبد بناءه ثانيا

للعمران، بمثابة الصورة  والسبب الطبيعي األول في ذلك على الجملة، أن الدولة والملك).يقدر الليل والنھار

. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه ال يمكن انفكاك أحدھما عن اآلخر. للمادة، وھو الشكل الحافظ بنوعه لوجودھا
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فالدولة دون العمران ال تتصور، والعمران دون الدولة والملك متعذر، بما في طباع البشر من العدوان الداعي 

أما الشريعة أو الملكية وھو معنى الدولة، وإذا كانا ال ينفكان، فاختالل  .إلى الوازع، فتتعين السياسة لذلك

والخلل العظيم إنما يكون من خلل الدولة الكلية، . أحدھما مؤثر في اختالل اآلخر، كما كان عدمه مؤثًر في عدمه

لدول الشخصية، مثل وأما ا. مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم، أو بني أمية أو بني العباس كذلك

دولة أنوشروان أو ھرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيد، فأشخاصھا متعاقبة على العمران، حافظة لوجوده 

ألن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما . وبقائه، وقريبة الشبه بعضھا من بعض، فال تؤثر كثير اختالل

فإذا ذھبت تلك العصبية ودفعتھا عصبية أخرى مؤثرة . أشخاص الدولھي العصبية والشوكة، وھي مستمرة مع 

أن يشأ . وهللا قادر على ما يشاء. في العمران، فأذھبت أھل الشوكة بأجمعھم، عظم الخلل كما قررناه أوالً 

 .يذھبكم ويأت بخلق جديد، وما ذلك على هللا بعزيز

  الفصل العشرون
  ن بعضفي اختصاص بعض األمصار ببعض الصنائع دو

وما . وذلك أنه من البين أن أعمال أھل المصر يستدعي بعضھا بعضاً، لما في طبيعة العمران من التعاون

يستدعي من األعمال يختص ببعض أھل المصر فيقومون عليه، ويستبصرون في صناعته ويختصون بوظيفته، 

وما ال يستدعي في المصر يكون . هويجعلون معاشھم فيه ورزقھم منه، لعموم البلوى به في المصر والحاجة إلي

وما يستدعي من ذلك لضرورة المعاش، فيوجد في كل مصر، . غفالً، إذ ال فائدة لمنتحله في االحتراف به

جد في المدن المستبحرة في وما يستدعي لعوائد الترف وأحواله، فإنما يو. كالخياط والحداد والنجار وأمثالھا

خ والصفار والسفاج والفراش ان والطبھاالحضارة مثل الزجاج والصائغ والدخذة في عوائد الترف واآلالعمارة، 

وبقدر ما تريد عوائد الحضارة وتستدعي أحوال الترف تحدث صنائع لذلك . وتةااح وأمثال ھذه، وھي متفبوالذ

ة مات ألنھا إنما توجد في األمصار المستحضراومن ھذا الباب الحم. النوع، فتوجد بدلك المصر دون غيره

وأن نزع . ولذلك ال يكون في المدن المتوسطة. المستبحرة العمران، لما يدعو إليه الترف والغنى من التنعم

ن اية من كافة الناس، فسرععإال أنھا إذا لم تكن لھا دا. بعض الملوك والرؤساء إليھا، فيختطھا ويجري أحوالھا

 .وهللا يقبض ويبسط. منھاما تھجر وتخرب، وتفر عنھا القومة، لقفة فائدتھم ومعاشھم 

  الفصل الحادي والعشرون
  في وجود العصبية في األمصار وتغلب بعضھم على بعض

 هالتصال موجود في طباع البشر، وأن لم يكونوا أھل نسٍب واحٍد، إال أنه كما قدمناااللتحام وامن البين أن 

ً مما تحصل بالن اضعف مما يكون بالنسب، وأنه تحصل به العصبية  وأھل األمصار كثير منھم . سببعضا

ً لحماً، وقرابًة قرابًة، تجم ً إلى أن يكونوا لحما بينھم من العداوة  دلتحمون بالصھر، يجذب بعضھم بعضا

ً وعصائب فإذا نزل الھرم بالدولة وتقلص ظل . والصداقة ما يكون بين القبائل والعشائر مثله، فيفترقون شيعا

ية بلدھم، ورجعوا إلى الشورى ارھا إلى القيام على أمرھم، والنظر في حمالدولة عن القاصية، احتاج أھل أمصا

لخالء الجو من  - ولة على الغلب والرئاسة، فتطمح المشيخةاوالنفوس بطباعھا متط. وتميز العلية عن السفلة

ع التباع من الموالي والشياوصلون بيستإلى االستبداد، وينازع كل صاحبه، و -السلطان والدولة القاھرة

ن الغلب لبعضھم، يألوشاب، فيعصوصب كل لصاحبه، ويتعاويبدلون ما في أيديھم لألوغاد و. ألحالفاو

ويتتبعھم بالقتل أو التغريب، حتى يخضد منھم الشوكات النافذة، ويقلم . فيعطف على أكفائه، ليقص من أعنتھم

عقبه، فيحدث في ذلك الملك األصغر  ويرى أنه قد استحدث ملكاً يورثه. ويستبد بمصره اجمع. األظفار الخادشة
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وربما يسمو بعض ھؤالء إلى منازع الملوك األعاظم، .ما يحدث في الفلك األعظم، من عوارض الجدة والھرم

أصحاب القبائل والعشائر والعصبيات والزحوف والحروب واألقطار والممالك، فيتحلون بھا، من الجلوس على 

كب للسير في أقطار البلد، والتختم والتحية، والخطاب بالتھويل، وما يسخر السرير، واتخاذ اآللة، وإعداد الموا

إنما دفعھم إلى ذلك تقلص الدولة . منه من يشاھد أحوالھم، لما انتحلوه من شارات الملك التي ليسوا لھا بأھل

فراراً وقد يتنزه بعضھم عن ذلك ويجري على مذاھب السذاجة . والتحام بعض القرابات، حتى صارت عصبيةً 

وقد وقع ھذا بأفريقية لھذا العھد في آخر الدولة الحفصية ألھل بالد . من التعريض بنفسه للسخرية والعبث

تقلص  سموا إلى مثلھا عند. الجريد، من طرابلس وقابس وتؤزر ونفطة وقفصه وبسكرة والزاب، وما إلى ذلك

استبدوا بأمرھا على الدولة في األحكام ظل الدولة عنھم منذ عقود من السنين، فاستغلبوا على أمصارھم و

والجباية وأعطوا طاعًة معروفًة وصفقًة ممرضًة، واقطعوھا جانباً من المالينة والمالطفة واالنقياد، وھم بمعزل 

. وحدث في خلقھم من الغلظة والتجبر ما يحدث ألعقاب الملوك وخلفھم. وأورثوا ذلك أعقابھم لھذا العھد. عنه

عداد السالطين، على قرب عھدھم بالسوقة، حتى محا ذلك موالنا أمير المؤمنين أبو العباس،  ونظموا أنفسھم في

وقد كان مثل ذلك وقع في آخر الدولة الصنھاجية، . وأنتزع ما كان بأيديھم من ذلك كما نذكره في أخبار الدولة

الموحدين وملكھم عبد المؤمن  واستقل بأمصار الجريد أھلھا، واستبدوا على الدولة، حتى أنتزع ذلك منھم شيخ

وكذا وقع . بن علي، ونقلھم كفھم من إمارتھم بھا إلى المغرب، ومحا من تلك البالد آثارھم كما نذكر في أخباره

ً في أھل السر وات والبيوتات المرشحين للمشيخة . بسبتة آلخر دولة بني عبد المؤمن وھذا التغلب يكون غالبا

وإذا حصلت له العصبية وااللتحام . التغلب لبعض السفلة من الغوغاء والدھماء والرئاسة في المصر، وقد يحدث

وهللا سبحانه . باألوغاد، ألسباب يجرھا له المقدار، فيتغلب على المشيخة والعلية، إذا كانوا فاقدين للعصابة

 .وتعالى غالب على أمره

  الفصل الثاني والعشرون
  في لغات أھل األمصار
مة، أو الجيل الغالبين عليھا أو المختطين لھا، ولذلك كانت ألألمصار إنما تكون بلسان اإعلم أن لغات أھل ا

العھد عربيًة، وأن كان اللسان العربي المضري قد لغات األمصار اإلسالمية كلھا بالمشرق والمغرب لھذا 

مم، والدين والملة والسبب في ذلك ما وقع للدولة اإلسالمية من الغلب على األ. فسدت ملكته وتغير إعرابه

وكلھا مواد له، والصورة مقدمة على المادة، والدين إنما يستفاد من الشريعة، وھي . للوجود وللملك صورة

. عربي، فوجب ھجر ما سوى اللسان العربي من األلسن في جميع ممالكھا ρبلسان العرب، لما أن النبي 

فلما ھجر . أنھا خب، أي مكر وخديعة: ، وقالواعتبر ذلك في نھي عمر رضي هللا عنه عن رطانة األعاجم

الدين اللغات األعجمية، وكان لسان القائمين بالدولة اإلسالمية عربياً، ھجرت كلھا في جميع ممالكھا، ألن الناس 

وھجر األمم لغاتھم، . تبع للسلطان وعلى دينه، فصار استعمال اللسان العربي من شعائر اإلسالم وطاعة العرب

وصار اللسان العربي لسانھم، حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارھم . جميع األمصار والممالك وألسنتھم في

ثم فسد اللسان العربي بمخالطتھا في بعض أحكامه . ومدنھم، وصارت األلسنة العجمية دخيلة فيھا وغريبةً 

ً في جميع أم ً حضريا صار اإلسالم وأيضاً وتغير أو آخره، وأن كان بقي في الدالالت على اصله، وسمي لسانا

فأكثر أھل األمصار في الملة لھذا العھد، من أعقاب العرب، المالكين لھا، الھالكين في ترفھا، بما كثروا العجم 

واللغات متوارثة، فبقيت لغة األعقاب على حيال لغة اآلباء، وأن . الذين كانوا بھا وورثوا أرضھم وديارھم
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 ً ً فسدت أحكامھا بمخالطة األعجام شيئا وسميت لغتھم حضرية منسوبة إلى أھل الحواضر واألمصار، . فشيئا

ولما تملك العجم من الديلم و السلجوقية بعدھم . بخالف لغة البدو من العرب، فأنھا كانت أعرق في العروبية

بالمشرق، وزناتة والبربر بالمغرب، وصار لھم الملك واالستيالء على جميع الممالك اإلسالمية، فسد اللسان 

العربي لذلك، وكاد يذھب لوال ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة اللذين بھما حفظ الدين، وصار ذلك 

ً لبقاء اللغة العربية المضرية من الشعر والكالم، إال قليالً باألمصار، عربية فلما ملك التتر والمغول . مرجحا

وفسدت اللغة العربية على اإلطالق، ولم يبق لھا  بالمشرق، ولم يكونوا على دين اإلسالم ذھب ذلك المرجح،

رسم في الممالك اإلسالمية، بالعراق وخراسان وبالد فارس وأرض الھند والسند وما وراء النھر، وبالد 

ً بالقوانين  الشمال، وبالد الروم، وذھبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكالم، إال قليالً يقع تعليمه صناعيا

وربما بقيت اللغة العربية المضرية بمصر . ن علوم العرب، وحفظ كالمھم لمن يسره هللا تعالى لذلكالمتدارسة م

ً لھا، فانحفظت بعض الشيء وأما في ممالك العراق وما وراءه، . والشام واألندلس والمغرب، لبقاء الدين طالبا

وهللا . ، وكذا تدريسه في المجالسفلم يبق له أثر وال عين، حتى أن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي

صلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ودائماً أبداً . وهللا مقدر الليل والنھار. أعلم بالصواب

 .إلى يوم الدين والحمد  رب العالمين

  من الكتاب األول الباب الخامس
 لك كله من األحوال وفيه مسائلفي المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذ

  
  الفصل األول

  وأن الكسب ھو قيمة األعمال البشرية في حقيقة الرزق والكسب وشرحھما
. الته وأطواره، من لدن نشوءه إلى أشده إلى كبرهامفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمونه، في ح اإلنسانإعلم أن 

ن، وامتن به عليه في غير ما أية من انسإليع ما في العالم لوهللا سبحانه خلق جم".  ءوهللا الغني وأنتم الفقرا"

َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َجِميًعا ِمْنهُ  َوخلق{: كتابه فقال تعالى وسخر لكم الشمس  ]13: الجاثية[} لَُكْم َما فِي السَّ

مبسوطة على  اناإلنسويد . وكثير من شواھده. نعاماألوالقمر وسخر لكم البحر وسخر لكم الفلك وسخر لكم 

وما حصل عليه يد . وأيدي البشر منتشرة، فھي مشتركة في ذلك. ستخالفالالعالم وما فيه، بما جعل هللا له من ا

فاإلنسان متى اقتدر غلى نفسه وتجاوز طور الضعف، سعى في اقتناء . ھذا امتنع عن اآلخر إال بعوض

َفاْبَتُغوا {: قال هللا تعالى. روراته يدفع األعواض عنھاالمكاسب، لينفق ما آتاه هللا منھا، في تحصيل حاجاته وض

ْزقَ  ِ الرِّ إال أنھا إنما . وقد يحصل له ذلك بغير سعي، كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله] 17: العنكبوت[} ِعْنَد هللاَّ

ً أن كانت بمقدار الضر ورة تكون معينة، وال بد من سعيه معھا كما يأتي، فتكون له تلك المكاسب معاشا

ً ومتموالًإ ن زادت على ذلك ثم أن ذلك الحاصل أو المقتنى، أن عادت منفعته على العبد، . والحاجة، ورياشا

 ً إنما لك من مالك ما أكلت <<: ρقال . وحصلت له ثمرته، من أنفاقه في مصالحه وحاجاته سمي ذلك رزقا

شيء من مصالحه وال حاجاته فال  وأن لم ينتفع به في. >>فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت 

 ً وھذا مثل التراث، فأنه . يسمى بالنسبة إلى المالك رزقاً، والمتملك منه حينئٍذ بسعي العبد وقدرته يسمى كسبا

يسمى بالنسبة إلى الھالك كسباً وال يسمى رزقاً، إذ لم يحصل له به منتفع، وبالنسبة إلى الوارثين متى انتفعوا به 

 ً ً أن يكون بحيث . حقيقة مسمى الرزق عند أھل السنةھذا . يسمى رزقا وقد اشترط المعتزلة في تسميته رزقا
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 ً وأخرجوا الغصوبات والحرام كله عن أن يسمى شيء منھا . يصح تملكه، وما ال يتملك عندھم ال يسمى رزقا

 ً ولھم في ذلك . اءوهللا تعالى يرزق الغاصب والظالم والمؤمن والكافر، ويختص برحمته وھدايته من يش. رزقا

ثم إعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في االقتناء والقصد إلى التحصيل، فال بد في .حجج ليس ھذا موضع بسطھا

ْزقَ {: قال تعالى. تناوله وابتغائه من وجوھه الرزق من سعيٍ وعمل ولو في ِ الرِّ } َفاْبَتُغوا ِعْنَد هللاَّ

فال بد من األعمال . قدار هللا تعالى وإلھامه، فالكل من عند هللاوالسعي إليه إنما يكون بأ]. 17:العنكبوت[

ألنه أن كان عمالً بنفسه مثل الصنائع فظاھر، وأن كان مقتنى من الحيوان . اإلنسانية في كل مكسوب ومتمول

هللا تعالى أو النبات أو المعدن فال بد فيه من العمل اإلنساني كما تراه، وإال لم يحصل ولم يقع به انتفاع ثم أن 

وأن . خلق الحجرين المعدنيين من الذھب والفضة قيمة لكل متمول،وھما الذخيرة والقنية ألھل العالم في الغالب

اقتنى سواھما في بعض األحيان، فإنما ھو لقصد تحصيلھما بما يقع في غيرھما من حوالة األسواق، التي ھما 

وإذا تقرر ھذا كله فاعلم أن ما يفيده اإلنسان ويقتنيه من . عنھا بمعزل، فھما أصل المكاسب والقنية والذخيرة

المتموالت، إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه ھو قيمة عمله، وھو القصد بالقنية، إذ ليس ھنالك إال العمل 

مثل النجارة والحياكة معھما الخشب . وقد يكون مع الصنائع في بعضھا غيرھا. وليس بمقصود بنفسه للقنية

وأن كان من غير الصنائع، فال بد من قيمة ذلك المفاد والقنية . الغزلى، إال أن العمل فيھما أكثر، فقيمته أكثرو

وقد تكون مالحظة العمل ظاھرًة في . من دخول قيمة العمل الذي حصلت به، إذ لوال العمل لم تحصل قنيتھا

مالحظة العمل كما في أسعار األقوات بين  وقد تخفي. الكثير منھا فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت

الناس، فأن اعتبار اً أعمال والنفقات فيھا مالحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه، لكنه خفي في األقطار التي 

فقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلھا أو . عالج الفلح فيھا ومؤ نته يسيرة، فال يشعر به إال القليل من أھل الفلح

فقد بأن معنى الكسب والرزق . ما ھي قيم األعمال اإلنسانية، وتبين مسمي الرزق، وأنه المنتفع بهأكثرھا إن

إال ترى إلى .واعلم أنه إذا فقدت األعمال، أو قلت بانتقاص العمران، تأذن هللا برفع الكسب.وشرح مسماھما

وكذلك األمصار التي . عمال اإلنسانيةاألمصار القليلة الساكن، كيف يقل الرزق والكسب فيھا، أو يفقد، لقلة األ

ومن ھذا الباب تقول العامة في . وأشد رفاھيًة كما قدمناه قبل يكون عمرانھا أكثر، يكون أھلھا أوسع أحواالً 

البالد، إذا تناقص عمرانھا إنھا قد ذھب رزقھا، حتى أن األنھار والعيون ينقطع جريھا في القفر، لما أن فور 

إلنبات واالمتراء الذي ھو بالعمل اإلنساني، كالحال في ضروع األنعام، فما لم يكن أنباط العيون إنما يكون با

وانظره في البالد التي تعھد فيھا . وال امتراء نضبت وغارت بالجملة، كما يجف الضرع إذا ترك امتراؤه

ُر اللَّْيَل َوالنََّھارَ {. العيون أليام عمرانھا، ثم يأتي عليھا الخراب كيف تغور مياھھا جملة كأنھا لم تكن ُ ُمَقدِّ } َوهللاَّ

 ].20: المزمل[

  الفصل الثاني
  في وجوه المعاش وأصنافه ومذاھبه

نه لما كان العيش أك. والسعي في تحصيله، وھو مفعل من العيش قبتغاء الرزاإعلم أن المعاش ھو عبارة عن 

أما أن : ثم أن تحصيل الرزق وكسبه. لمبالغةالذي ھو الحياة ال يحصل إال بھذه، جعلت موضعاً له على طريق ا

يًة، وإما أن يكون انوٍن متعارٍف، ويسمى  مغرماً وجباالقتدار عليه، علي قانتزاعه بايكون بأخذه من يد الغير و

أو البحر، ويسمى اصطياداً، وأما أن يكون من الحيوان  ربالمن الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه برميه من 

نعام، والحرير من دوده، والعسل من األج فضوله المتصرفة بين الناس في منافعھم، كاللبن من الداجن باستخرا
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ً . عليه وإعداده الستخراج ثمرته منحله، أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيا وأما . ويسمى ھذا كله فلحا

وحياكٍة ع من كتابٍة وتجارٍة وخياطٍة أما في مواد بعينھا، وتسمى الصنائ: يةاإلنسانأن يكون الكسب من األعمال 

وفروسيٍة وأمثال ذلك، أو في مواد غير معينٍة، وھي جميع االمتھانات والتصرفات، وإما أن يكون الكسب من 

وشممى ھذا . البضائع وإعدادھا لألعواض، أما بالتقلب بھا في البالد أو احتكارھا وارتقاب حوالة األسواق فيھا

ش وأصنافه، وھي معنى ما ذكره المحققون من أھل األ دب والحكمة كالحريري وغيره، فھذه وجوه المعا.تجارة

فأما اإلمارة فليست بمذھب طبيعي للمعاش، فال حاجة ": المعاش إمارة وتجارة وفالحة وصناعة: " فأنھم قالوا

أما الفالحة والصناعة بنا إلى ذكرھا، وقد تقدم شيء  من أحوال الجبايات السلطانية وأھلھا في الفصل الثاني، و

أما الفالحة فھي متقدمة عليھا كلھا بالذات، إذ ھي بسيطة وطبيعية فطرية، . والتجارة فھي وجوه طبيعية للمعاش

ال تحتاج إلى نظر وال علم، ولھذا تنسب في الخليقة إلى آدم أبي البشر، وأنه معلمھا والقائم عليھا، إشارة إلى 

وأما الصنائع فھي ثانيتھا ومتأخرة عنھا، ألنھا مركبة وعلمية . إلى الطبيعة أنھا اقدم وجوه المعاش وأنسبھا

ً إال في أھل الحضر الذي ھو متأخر عن البدو وثاٍن عنه . تصرف فيھا األفكار واألنظار، ولھذا ال توجد غالبا

الوحي من هللا ومن ھذا المعنى نسبت إلى إدريس األب الثاني للخليقة، فإنه مستنبطھا لمن بعده من البشر ب

وأما التجارة وأن كانت طبيعية في الكسب، فاألكثر من طرقھا ومذاھبھا، إنما ھي تحيالت في الحصول . تعالى

ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة، . على ما بين القيمتين في الشراء والبيع، لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلة

 .وهللا أعلم. لمال الغير مجاناً، فلھذا اختص بالمشروعيةلما أنه من باب المقامرة، إال أنه ليس أخذا 

  الفصل الثالث
  في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي

إعلم أن السلطان ال بد له من اتخاذ الخدمة في سائر أبواب اإلمارة والملك الذي ھو بسبيله، من الجندي 

بيت مالة وھذا كله مندرج .تكفل بأرزاقھم منيعلم غناءه فيه، وي ويستكفي في كل باب بمن. والشرطي والكاتب

وأما ما دون ذلك . في اإلمارة ومعاشھا إذ كلھم ينسحب عليھم حكم اإلمارة، والملك األعظم ھو ينبوع جداولھم

من الخدمة،فسببھا أّن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة حاجاته، أو يكون عاجزاً عنھا، لما ربي عليه من خلق 

وھذه الحالة غير محمودة بحسب الرجولية . فيتخذ من يتولى ذلك له، ويقطعه عليه أجراً من مالهالتنعم والترف، 

الطبيعية لإلنسان، إذ الثقة بكل أحد عجز، وألنھا تزيد في الوظائف والخرج وتدل على العجز والخنث اللذين 

إلى مألوفھا، فھو ابن عوائده ال ابن  إال أن العوائد تقلب طباع اإلنسان. ينبغي في مذاھب الرجولية التنزه عنھما

أما : ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ويوثق بغنائه كالمفقود، إذ الخديم القائم بدلك ال يعدو أربع حاالت. نسبه

مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصل بيده، وأما بالعكس فيھما، وھو أن يكون غير مضطلع بأمره وال موثوق 

ً غير مضطلعٍ فيما يحصل بيده، وأما ب ً غير موثوق أو موثوقا . العكس في إحداھما فقط، مثل أن يكون مضطلعا

فأما األول، وھو المضطلع الموثوق، فال يمكن أحداً استعماله بوجه، إذ ھو باضطالعه وثقته غني عن أھل 

ألمراء أھل الجاه الرتب الدنية ومحتقر لمنال األجر من الخدمة، القتداره على أكثر من ذلك، فال يستعمله إال ا

وأما الصنف الثاني وھو من ليس بمضطلع وال موثوٍق، فال ينبغي لعاقل . العريض، لعموم الحاجة إلى الجاه

استعماله، ألنه يجحف بمخدومه في األمرين معاً، فيضيع عليه لعدم االصطناع تارًة، ويذھب ماله بالخيانة 

ولم يبق إال استعمال . ان ال يطمع أحد في استعمالھمافھذان الصنف. أخرى، فھو على كل حال كل على مواله

 وللناس في الترجيح بينھما مذھبان، ولكل من . موثوق غير مضطلع، ومضطلع غير موثوقٍ : الصنفين اآلخرين
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إال أن المضطلع، ولو كان غير موثوٍق، أرجح ألنه يؤمن من تضييعه، ويحاول على التحرز . الترجيحين وجه

فاعلم ذلك واتخذه . وأما المضيع ولو كان مأموناً، فضرره بالتضييع أكثر من نفعه. ستطاعةمن خيانته جھد اال

 .وهللا سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء. قانوناً في االستكفاء بالخدمة

  الفصل الرابع
  في أن ابتغاء األموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي
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من تحت األرض، ويبتغون  الألمصار، يحرصون على استخراج األموإعلم أن كثيراً من ضعفاء العقول في ا

ويعتقدون أن أموال األمم السالفة مختزنة كلھا تحت األرض، مختوم عليھا كلھا بطالسم . الكسب من ذلك

فأھل . إال من عثر علي علمه، واستحضر ما يحفه من البخور والدعاء والقربان سحرية، ال يفض ختامھا ذلك

ريقية يرون أن اإلفرنجة الذين كانوا قبل اإلسالم بھا دفنوا أموالھم كذلك، وأودعوھا في الصحف األمصار بأف

وأھل األمصار بالمشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم . بالكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجھا

ن لذلك إلى حفر موضع المال، ويتناقلون في ذلك أحاديث تشبه حديث خرافة، من انتھاء بعض الطالبي. والفرس

ً أو معموراً بالديدان أو يشارف األموال والجواھر موضوعة، . ممن لم يعرف طلسمه وال خبره، فيجدونه خاليا

ً أو مثل ذلك من الھذر. والحرس دونھا منتضين سيوفھم ونجد كثيراً من .أو تميد به األرض حتى يظنه خسفا

اش الطبيعي وأسبابه، يتقربون إلى أھل الدنيا باألوراق المتخرمة طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن المع

الحواشي، أما بخطوٍط عجميٍة، أو بما ترجم بزعمھم منھا من خطوط أھل الدفائن، بإعطاء اإلمارات عليھا في 

ى أماكنھا، يبتغون بدلك الرزق منھم، بما يبعثونھم على الحفر والطلب، ويموھون عليھم بأنھم إنما حملھم عل

بعضھم نادرًة أو غريبًة  وربما تكون عند . االستعانة بھم طلب الجاه في مثل ھذا، من منال الحكام والعقوبات

من األعمال السحرية يموه بھا على تصديق ما بقي من دعواه، وھو بمعزل عن السحر وطرقه، فتولع كثير من 

فإذا لم . الليل، مخافة الرقباء وعيون أھل الدولضعفاء العقول بجمع األيدي على االحتفار، والتستر فيه بظلمات 

يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجھل بالطلسم الذي ختم به على ذلك المال، يخادعون به أنفسھم عن إخفاق 

والذي يحمل على ذلك في الغالب، زيادة على ضعف العقل، إنما ھو العجز عن طلب المعاش . مطامعھم

التجارة والفلح والصناعة، فيطلبونه بالوجوه المنحرفة، وعلى غير المجرى بالوجوه الطبيعية للكسب من 

ً إلى تناول الرزق من غير تعٍب وال نصٍب  الطبيعي، من ھذا وأمثاله، عجزاً عن السعي في المكاسب، وركونا

وجھٍد وال يعلمون أنھم يوقعون أنفسھم بابتغاء ذلك، من غير وجھه، في نصٍب ومتاعب . في تحصيله واكتسابه

وربما يحمل على ذلك في األكثر زيادة الترف .شديٍد أشد من األول، ويعرضون أنفسھم مع ذلك لمنال العقوبات

فإذا عجز عن . وعوائده، وخروجھا عن حد النھاية، حتى تقصر عنھا وجوه الكسب ومذاھبه، وال تفي بمطالبھا

لوجود المال العظيم دفعة من غير كلفة، ليفي له  الكسب بالمجرى الطبيعي، لم يجد وليجًة في نفسه، إال التمني

ولھذا فأكثر من تراھم . ذلك بالعوائد التي حصل في اشرھا، فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جھده

يحرصون على ذلك ھم المترفون من أھل الدولة، ومن سكان األمصار الكثيرة الترف المتسعة األحوال، مثل 

كثير منھم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله، ومساءلة الركبان عن شواذه، كما فنجد ال. مصر وما في معناھا

ھكذا يبلغنا عن أھل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغاربة، لعلھم يعثرون . يحرصون على الكيمياء

فينة منه على دفين أو كنز، ويزيدون على ذلك البحت عن تغو ير المياه، لما يرون أن غالب ھذه األموال الد

ً في تلك اآلفاق ً أو مختزنا ويموه عليھم أصحاب تلك الدفاتر . كلھا في مجاري النيل، وأنه أعظم ما يستر دفينا

 في االعتذار عن الوصول إليھا بجرية النيل، تستراً بدلك من الكذب، حتى يحصل على معاشه،  المفتعلة 

 

ً بشأن السحر فيحرص سامع ذلك منھم على نضوب الماء باألعمال السحرية لت حصيل مبتغاه  من ھذه، كلفا

وقصة سحرة . فعلومھم السحرية وآثارھا باقية بأرضھم في البراري وغيرھا. متوارثاً في ذلك القطر عن أوليه

فرعون شاھدة باختصاصھم بدلك وقد تناقل أھل المغرب قصيدًة ينسبونھا إلى حكماء المشرق، تعطى فيھا كيفية 

 :سحريٍة حسبما تراه فيھا وھي ھذه العمل بالتغوير بصناعةٍ 
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  يا طالباً للسر في التغويـــــــــــــر     إسمع كالم الصدق من خبيـــــر 

  دع عنك ما قد صنفوا في كتبھـــم     من قول بھتان ولفظ غــــــرور 

  واسمع لصدق مقالتي ونصيحتــي     أن كنت ممن ال يرى بالــــزور 

  لتــــــــــي      حارت لھا األوھام في التدبيـــرفإذا أردت تغور البئر ا 

  صور كصورتك التي أوقفتھــــــا       والرأس رأس الشبل في التقوير 

  ويداه ماسكتان للحبل الــــــــــذي       في الدلو ينشل من قرار البيـــر 

  روبصدره ھاء كما عاينتھـــــــــــا       عدد الطالق أحذر من التكريــ 

  ويطا على الطاءات غير مالمس        مشي اللبيب الكيس النحريــــر 

  يكون حول الكل خط دائـــــــــــر       تربيعه أولى من التكويـــــــــر 

  واذبح عليه الطير الطخه بـــــــه        واقصده عقب الذبح بالتبخيـــــر 

  ط والبسه بثوب حريــــــربالسندروس وباللبان وميعـــــــة         والقس 

  من أحمٍر أو أصفـــــٍر ال أزرٍق        ال أخضٍر فيه وال تكديــــــــــــر                 

  ويشده خيطان صوٍف أبيٍض           أو أحمٍر من خالص التحمير  

  والطالع األسد الذي قد بينوا            ويكون بدء الشھر غير منير

 عطارٍد            في يوم سبٍت ساعة التدبير والبدر متصل بسعد

يعني أن تكون الطاءات بين قدميه كأنه يمشي عليھا وعندي أن ھذه القصيدة من تمويھات المتخرفين، فلھم في 

ذلك أحوال غريبة واصطالحات عجيبة، وتنتھي التخرفة والكذب بھم إلى أن يسكنوا المنازل المشھورة والدور 

، ويحفرون بھا الحفر ويضعون فيھا المطابق والشواھد التي يكتبونھا في صحائف كذبھم، ثم المعروفة بمثل ھذه

ذلك المنزل وسكناه ويوھمونه أن يه دفيناً ) ويعثون على كبراء(يقصدون ضعفاء العقول بأمثال ھذه الصحائف، 

الطالسم، ويعدونه بظھور من المال ال يعبر عن كثرته، ويطالبونه بالمال الشتراء العقاقير والبخورات لحل 

الشواھد التي قد أعدوھا ھنالك بأنفسھم ومن فعلھم، فينبعث لما يراه من ذلك وھو قد خدع ولبس عليه من حيث 

ال يشعر، وبينھم في ذلك اصطالح في كالمھم، يلبسون به عليھم، ليخفي عند محاورتھم فيما يتناولونه، من حفر 

واعلم أن . لكالم في ذلك على الحقيقة فال أصل له في علٍم وال خبرٍ وأما ا.وبخور وذبح حيوان وأمثال ذلك

وليس ذلك بأمر تعم . الكنوز، وأن كانت توجد، لكنھا في حكم النادر على وجه االتفاق، ال على وجه القصد إليھا

ً أموالھم تحت األرض، ويختمون عليھا بالطالسم، ال في القديم وال  في به البلوى، حتى يدخر الناس غالبا

والركاز الذي ورد في الحديث وفرضه الفقھاء، وھو دفين الجاھلية، إنما يوجد بالعثور واالتفاق، ال . الحديث

ً فمن أختزن ماله وختم عليه باألعمال السحرية فقد بالغ في إخفائه، فكيف ينصب عليه . بالقصد والطلب وأيضا

واآلفاق ؟ ھذا  تى يطلع علي ذخيرته أھل األمصارويكتب ذلك في الصحائف، ح. األدلة واإلمارات لمن يبتغيه

ومن أختزن المال فإنه . وأيضاً فأفعال العقالء ال بد وأن تكون لغرض مقصود في االنتفاع. يناقض قصد اإلخفاء

وأما أن يقصد إخفاءه بالكلية عن كل أحٍد، وإنما ھو للبالء والھالك، أو لمن . يختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره

أين أموال األمم من قبلنا، : وأما قولھم.يعرفه بالكلية ممن سيأتي من األمم، فھذا ليس من مقاصد العقالء بوجهال 

وما علم فيھا من الكثرة والوفور فاعلم أن األموال من الذھب والفضة والجواھر واألمتعة إنما ھي معادن 

والعمران يظھرھا باألعمال اإلنسانية . نومكاسب، مثل الحديد والنحاس والرصاص وسائر العقارات والمعاد

وربما أنتقل من قطٍر إلى قطٍر ومن . وما يوجد منھا بأيدي الناس فھو متناقل متوارث. ويزيد فيھا أو ينقصھا
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فأن نقص المال في المغرب وأفريقية، فلم ينقص . دولٍة إلى أخرى بحسب أغراضه، والعمران الذي يستدعيه

وإنما ھي اآلالت . وأن نقص في مصر والشام، فلم ينقص في الھند والصين ببالد الصقالبة واإلفرنج،

والمكاسب، والعمران يوفرھا أو ينقصھا، مع أن المعادن يدركھا البالء كما يدرك سائر الموجودات، ويسرع 

 وكذا الذھب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير،. إلى اللؤلؤ والجوھر أعظم مما يسرع إلى غيره

وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز، فسببه .ينالھا من البالء والفناء ما يذھب بأعيانھا ألقرب وقت

أن مصر كانت في ملكة القبط منذ آالف أو يزيد من السنين، وكان موتاھم يدفنون بموجود ھم من الذھب 

نقضت دولة القبط، وملك الفرس بالدھم فلما ا. والفضة والجواھر والآللئ، على مذھب من تقدم من أھل الدول

. كاألھرام من قبور الملوك وغيرھا: نقروا على ذلك في قبورھم وكشفوا عنه، فأخذوا من قبورھم ما ال يوصف

ويعثر على الدفين فيھا في كثير من . وكذا فعل اليونانيون من بعدھم وصارت قبورھم مظنًة لذلك لھذا العھد

الذھب والفضة  أموالھم أو ما يكرمون به موتاھم في الدفن من أوعيٍة وتوابيت من أما ما يدفنونه من. األوقات

فلذلك عني أھل مصر بالبحث عن . معدٍة لذلك، فصارت قبور القبط منذ آالٍف من السنين مظنًة لوجود ذلك فيھا

ة، ضربت حتى إنھم حين ضربت المكوس على األصناف آخر الدول. المطالب لوجود ذلك فيھا، واستخراجھا

وصارت ضريبة على من يشتغل بدلك من الحمقى والمھوسين، فوجد بدلك المتعاطون من . على أھل المطالب

وما حصلوا إال على الخيبة في جميع مساعيھم، نعوذ . أھل ا أطماع الذريعة إلى الكشف عنه والذرع باستخراجه

ابتلي به، أن يتعوذ با من العجز والكسل في با من الخسران، فيحتاج من وقع له شيء من ھذا الوسواس، أو 

من ذلك، وينصرف عن طرق الشيطان ووسواسه، وال يشغل نفسه  ρطلب معاشه، كما تعوذ رسول هللا 

 ).وهللا يرزق من يشاء بغير حساب . ( بالمحاالت والكاذب من الحكايات

 

  الفصل الخامس
  في أن الجاه مفيد للمال

والسبب في . الحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يساراً وثروًة من فاقد الجاهوذلك أنا نجد صاحب المال و

فالناس معينون له . ذلك أن صاحب الجاه مخدوم باألعمال يتقرب بھا إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاھه

به، وجميع بأعمالھم في جميع حاجاته، من ضروري أو حاجًي أو كمالًي، فتحصل قيم تلك األعمال كلھا من كس

. ما شأنه أن تبدل فيه األعواض من العمل، يستعمل فيھا الناس من غير عوٍض فتتوفر قيم تلك األعمال عليه

واألعمال لصاحب الجاه . فھو بين قيم لألعمال يكتسبھا وقيم أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجھا، فتتوفر عليه

ولھذا المعنى كانت اإلمارة أحد أسباب المعاش . اراً وثروةً كثيرة، فتفيد الغنى ألقرب وقٍت، ويزداد مع األيام يس

يكون يساره إال بمقدار ماله وعلى نسبة سعيه، وھؤالء  وفاقد الجاه بالكلية ولو كان صاحب ماٍل، فال. كما قدمناه

الفقھاء وأھل ومما يشھد لذلك، أنا نجد كثيراً من . ولھذا تجد أھل الجاه منھم يكونون أيسر بكثيرٍ . ھم أكثر التجار

الدين والعبادة، إذا اشتھروا حسن الظن بھم، واعتقد الجمھور معاملة هللا في إرفادھم، فأخلص الناس في إعانتھم 

أسرعت إليھم الثروة واصبحوا مياسير من غير مال مقتنى، إال ما . على أحوال دنياھم واالعتمال في مصالحھم

. رأينا من ذلك أعداداً في األمصار والمدن. بھا من الناس لھم يحصل لھم من قيم األعمال التي وقعت المعونة

وفي البدو، يسعى لھم الناس في الفلح والتجر، وكل قاعد بمنزله ال يبرح من مكانه، فينمو ماله ويعظم كسبه، 
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 وهللا سبحانه. ويعجب من ال يفطن لھذا السر في حال ثروته وأسباب غناه ويساره. ويتأثل الغنى من غير سعي

 .وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب

  الفصل السادس
  وإن ھذا الخلق من أسباب السعادة في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً ألھل الخضوع والتملق

قذر أحد عطل عن العمل جملة  ولو. قد سبق لنا فيما سلف أن الكسب الذي يستفيده البشر إنما ھو قيم أعمالھم

وعلى نسبة . وعلى قدر عمله وشرفه بين األعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته. لكان فاقد الكسب بالكلية

ً أن الجاه يفيد المال، لما يحصل لصاحبه من تقرب الناس إليه بأعمالھم . ذلك نمو كسبه أو نقصانه ً أنفا وقد بينا

ً عما يحصلون عليه وكان ما يتقربون به من عمل أو مال عوض. وأموالھم، في دفع المضار وجلب المنافع ا

وتصير تلك األعمال في كسبه، وقيمھا أموال وثروة له، فيستفيد . بسبب الجاه من األغراض في صالح أو طالح

ينتھي في العلو إلى  ثم أن الجاه متوزع في الناس ومترتب فيھم طبقًة بعد طبقةٍ . الغنى واليسار ألقرٍب وقتٍ 

وبين ذلك طبقات . فل إلى من ال يملك ضراً وال نفعاً بين أبناء جنسهالملوك الذين ليس فوقھم يد عالية وفي الس

بما ينتظم معاشھم وتتيسر مصالحھم ويتم بقاؤھم،ألن النوع اإلنساني لما كان ال يتم . حكمة هللا في خلقه. متعددة

نه وأن ندر ذلك وأ. وجود وبقاؤه إال بتعاون أبنائه على مصالحھم، ألنه قد تقرر أن الواحد منھم ال يتم وجوده

ثم أن ھذا التعاون ال يحصل إال باإلكراه عليه لجھلھم في األكثر بمصالح . في صورة مفروضة ال يصخ بقاؤه

وقد يمتنع من المعاونة . النوع، ولما جعل هللا لھم من االختيار، وأن أفعالھم إنما تصدر بالفكر والروية ال بالطبع

. ره أبناء النوع على مصالحھم، لتتم الحكمة اإللھية في بقاء ھذا النوعفيتعين حمله عليھا، فال يد من حامل يك

ا {: وھذا معنى قوله تعالى ِخَذ َبْعُضُھْم َبْعًضا ُسْخِرّيًاً َوَرْحَمُة َربَِّك َخْيٌر ِممَّ َوَرَفْعَنا َبْعَضُھْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَّ

ه ھو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديھم من أبناء فقد تبين أن الجا]. 32: الزخرف[} َيْجَمُعونَ 

جنسھم، باإلذن والمنع، والتسلط بالقھر والغلبة، ليحملھم على دفع مضارھم وجلب منافعھم في العدل بأحكام 

 الشرائع والسياسة، وعلى أغراضه فيما سوى ذلك، ولكن األول مقصود في العناية الربانية بالذات، والثاني

ألنه قد ال يتم وجود الخير الكثير، إال بوجود شر . داخل فيھا بالعرض كسائر الشرور الداخلة في القضاء اإللھي

وھذا معنى وقوع . يسيٍر من أجل المواد، فال يفوت الخير بدلك، بل يقع على ما ينطوي عليه من الشر اليسير

ان من مدينة أو إقليم لھا قدرة  على دونھا من الطباق الظلم في الخليفة فتفھم تم أن كل طبقة من طباق أھل العمر

وكل واحدٍة من الطبقة  السفلى يستمد ھذا الجاه من أھل الطبقة التي فوقه، ويزداد كسبة تصرفا فيمن تحت يده 

والجاه على ذلك داخل أعلى الناس في جميع أبواب المعاش، ويتسع ويضيق بحسب . على قدر ما يستفيد منه

ً وقليالً . الذي فيه صاحبه ورالطبقة والط ً كأن الكسب الناشئ عنه كذلك، وأن كان ضيقا فإن كان الجاه متسعا

ً في . فمثله ً وآيبا وفاقد الجاه وأن كان له مال فال يكون يساره إال بمقدار عمله أو ماله وعلى نسبة سعيه ذاھبا

، إذا فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد وأھل الفالحة في الغالب، وأھل الصنائع كذلك. تنميته كأكثر التجار

وإنما يرمقون العيش ترميقاً . صنائعھم، فإنھم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في األكثر، وال تسرع إليھم ثروة

وإذا تقرر ذلك، وأن الجاه متفرع، وأن السعادة والخير مقترنان بحصوله، . ويدفعون ضرورة الفقر مدافعة

وإنما يبدله لمن تحت يديه، فيكون . أعظم النعم واجلھا، وأن باذله من اجل المنعمينعلمت أن بدله وأفادته من 

بدله بيد عالية وعن عزة، فيحتاج طالبة ومبتغيه إلى خضوع وتملق، كما يسأل أھل العز والملوك، وإال فيتعذر 

كسب، وأن أكثر أھل فلذلك قلنا أن الخضوع والتملق من أسباب حصول ھذا الجاه المحصل للسعادة وال. حصوله

ولھذا نجد الكثير ممن يتخلق بالترفع والشمم، ال يحصل لھم غرض من الجاه، . الثروة والسعادة بھذا الخفق
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واعلم أن ھذا الكبر والترفع من .فيقتصرون في التكسب على أعمالھم، ويصيرون إلى الفقر والخصاصة

س يحتاجون إلى بضاعته من علم أو صناعة، كالعالم األخالق المذمومة، إنما يحصل من توھم الكمال، وأن النا

وكل محسٍن في صناعته يتوھم أن . المتبحر في علمه، أو الكاتب المجيد في كتابته أو الشاعر البليغ في شعره

الناس محتاجون لما بيده، فيحدث له ترفع عليھم بدلك، وكذا يتوھم أھل األنساب، ممن كان في آبائه ملك أو عالم 

كامل في طور يعبرون بما رأوه أو سمعوه من حال آبائھم في المدينة، ويتوھمون أنھم استحقوا مثل  مشھور أو

فھم متمسكون في الحاضر باألمر المعدوم إذ الكمال ال يورث وكذلك أھل . ذلك بقرابتھم إليھم ووراثتھم عنھم

ً إليه وتجد ھؤالءالحيلة والبصر والتجارب باألمور، قد يتوھم بعضھم كماالً في نفسه بدلك  األصناف  واحتياجا

ويستصغرون من سواھم . كفھم مترفعين، ال يخضعون لصاحب الجاه، وال يتملقون لمن ھو أعلى منھم

 ً ً وسفھا . العتقادھم الفضل على الناس، فيستنكف أحدھم عن الخضوع ولو كان للملك، ويعده مذلًة وھوانا

وھم في نفسه، ويحقد على من قصر له في شيء مما يتوھم من ويحاسب الناس في معاملتھم إياه بمقدار ما يت

وربما يدخل على نفسه الھموم واألحزان من تقصيرھم فيه، ويستمر في عناء عظيم من أيجاب الحق لنفسه . ذلك

وقل أن يسلم أحٍد منھم . ويحصل له المقت من الناس لما في طباع البشر من التأله. أو إباية الناس له من ذلك

. وھذا كله في ضمن الجاه. في الكمال والترفع عليه، إال أن يكون ذلك بنوع من القھر والغلبة واالستطالةألحد 

فإذا فقد صاحب ھذا الخلق الجاه، وھو مفقود له كما تبين لك، مقته الناس بھذا الترفع ولم يحصل له حظ من 

المقت وما يحصل له بدلك من القعود من  وفقد الجاه لذلك من أھل الطبقة التي ھي أعلى منه، ألجل. إحسانھم

وأما الثروة فال تحصل له . تعاھدھم وغشيان منازلھم، ففسد معاشه، وبقي في خصاصة وفقر أو فوق ذلك بقليل

ومن ھذا اشتھر بين الناس أن الكامل في المعرفة محروم من الحظ، وأنه قد حوسب بما رزق من . أصالً 

ولقد يقع في .وهللا المقدر، ال رب سواه. ومن خلق لشيء يسر له. وھذا معناهالمعرفة واقتطع له ذلك من الحظ، 

. الدول أضراب في المراتب من أھل ھذا الخلق، ويرتفع فيھا كثير من السفلة، وينزل كثير من العلية بسبب ذلك

نھم، ويئس من وذلك أن الدول إذا بلغت نھايتھا من التغلب واالستيالء أنفرد منھا منبت الملك بملكھم وسلطا

فإذا استمرت . وإنما صاروا في مراتب دون مرتبة الملك وتحت يد السلطان، وكأنھم خول له. سواھم من ذلك

الدولة وشمخ الملك، تساوى حينئٍذ في المنزلة عند السلطان كل من انتمي إلى خدمته وتقرب إليه بنصيحته، 

اً من السوقة يسعى في التقرب من السلطان بجده فتجد كثير .واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مھماته

. ونصحه، ويتزلف إليه بوجوه خدمته، ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأھل نسبه

حتى يرسخ قدمه معھم، وينظمه السلطان في جملته، فيحصل له بدلك حظ عظيم من السعادة، وينتظم في عدد 

ة حينئٍذ من أبناء قومھا الذين ذللوا صعابھا ومھدوا أكنافھا مغترين بما كان آلبائھم في وناشئة الدول. أھل الدولة

ذلك من اآلثار، وتشمخ به نفوسھم على السلطان ويعتدون بآثاره، ويجرون في مضمار الدالة بسببه، فيمقتھم 

.  يذھبون إلى دائه وال ترفعويميل إلى ھؤالء المصطنعين الذين ال يعتدون بقديم، وال. السلطان لذلك ويباعد ھم

إنما دأبھم الخضوع له والتملق واالعتمال في غرضه، متى ذھب إليه، فيتسع جاھھم وتعلو منازلھم، وتنصرف 

ويبقى ناشئة الدولة فيما ھم فيه من . والخواص بما يحصل لھم من ميل السلطان والمكانة عنده. إليھم الوجوه

ً وإيثاراً لھؤالء المصطنعين عليھم، إلى أن الترفع واالعتداد بالقديم، ال يزيد ھم ذلك إال بعداً من السلطان ومقتا

وهللا سبحانه وتعالى أعلم، . ومنه جاء شأن المصطنعين في الغالب. وھذا أمر طبيعي في الدول. تنقرض الدولة

 .وبه التوفيق، ال رب سواه
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  الفصل السابع
والخطابة واألذان ونحو ذلك ال تعظم  ا والتدريس واإلمامةفي أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتي

  ثروتھم في الغالب
فإذا كانت األعمال . والسبب في ذلك أن الكسب كما قدمناه قيمة األعمال، وأنھا متفاوتة بحسب الحاجة إليھا

الصنائع الدينية وأھل ھذه . وكانت الحاجة إليھا أشد ضروريًة في العمران عامة البلوى فيه، كانت قيمتھا أعظم

وأن احتيج إلى الفتيا . ال تضطر إليھم عامة الخلق، وإنما يحتاج إلى ما عندھم الخواص مضن أقبل على دينه

وإنما يھتم . والقضاء فم الخصومات، فليس على وجه االضطرار والعموم، فيقع االستغناء عن ھؤالء في األكثر

لنظر في المصالح فيقسم لھم حظاً من الرزق على نسبة الحاجة بھم وبإقامة مراسمھم صاحب الدولة، بما له من ا

ال يساويھم بأھل الشوكة وال بأھل الصنائع الضرورية، وأن كانت بضاعتھم . إليھم على النحو الذي قررناه

أشرف من حيث الدين والمراسم الشرعية، لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أھل العمران، فال يصح 

ً لشرف بضائعھم أعزة على الخلق وعند نفوسھم، فال يخضعون ألھل الجاه، . القليل في قسمتھم إال وھم أيضا

ً يستدرون به الرزق، بل وال تفرغ أوقاتھم لذلك، لما ھم فيه من الشغل بھذه الصنائع  حتى ينالوا منه حظا

دنيا لشرف صنائعھم، فھم بل وال يسعھم ابتذال أنفسھم ألھل ال. الشريفة المشتملة على أعمال الفكر والتدبر

ولقد باحثت بعض الفضالء فأنكر ذلك علي، فوقع بيدي . فلذلك ال تعظم ثروتھم في الغالب. بمعزل عن ذلك

وكان فيما . أوراق مخرقة من حسابات الدواوين يدار المأمون، تشتمل على كثير من الدخل والخرج يومئذٍ 

وقضينا العجب . وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه. ته عليهطالعت فيه أرزاق القضاة واألئمة والمؤذنين فوقف

  .وهللا الخالق القادر، ال رب سواه. من أسرار هللا في خليقته، وحكمته في عوالمه

  الفصل الثامن
  في أن الفالحة من معاش المستضعفين وأھل العافية من البدو

من أھل الحضر في الغالب، وال من  تحله أحدولذلك ال تجده ين. وذلك ألنه أصيل في الطبيعة وبسيط في منحاه

ما دخلت ھذه دار قوم إال <<: ، وقد رأى السكة ببعض دور األنصارρقال . ويختص منتحله بالمذلة. المترفين

وترجم عليه باب ما يحذر من عواقب االشتغال بآلة . وحمله البخاري على االستكثار منه. >>دخله الذل 

والسبب فيه وهللا أعلم ما يتبعھا من المغرم المفضي إلى التحكم واليد . أمر بهالزرع، أو تجاوز الحد الذي 

ال تقوم الساعة حتى تعود <<: ρقال . العالية، فيكون الغارم ذليالً بائساً، بما تتناوله أيدي القھر واالستطالة

 ً ونسيان حقوق هللا تعالى  إشارة إلى الملك العضوض، القاھر للناس، الذي معه التسلط والجوز،>> الزكاة مغرما

وهللا سبحانه وتعالى أعلم، . وهللا قادر على ما يشاء. في المتموالت، واعتبار الحقوق كلھا مغرما للملوك والدول

 .وبه التوفيق

  الفصل التاسع
  في مثني التجارة ومذاھبھا وأصنافھا

ھا بالغالء، أيا ما كانت السلعة، من إعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال، بشراء السلع بالرخص، وبيع

ً . دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش أما أن يختزن السلعة : فالمحاول لذلك الربح. وذلك القدر النامي يسمى ربحا

ويتحين بھا حوالة األسواق من الرخص إلى الغالء، فيعظم ربحه، وأما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق فيه تلك 

ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار، لطالب الكشف عن . ذي اشتراھا فيه، فيعظم ربحهالسلعة أكثر من بلده ال
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فقد حصلت التجارة إشارة منه بدلك إلى . أنا اعلمھا لك في كلمتين، اشتراء الرخيص وبيع الغالي: حقيقة التجارة

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق، ال رب سواه. المعنى الذي قررناه

  لعاشرالفصل ا
  في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيھم ينبغي له اجتناب حرفھا

أما بانتظار . قد تقدم لنا أن معنى التجارة تنمية المال، بشراء البضائع ومحاولة بيعھا بأغلى من ثمن الشراء

ربح بالنسبة إلى وھذا ال. حوالة األسواق، أو نقلھا إلى بلد ھي فيه أنفق وأغلى؛ أو بيعھا بالغالء على اآلجال

ثم ال بد في محاولة ھذه . اصل المال نزر يسير، ألن المال أن كان كثيراً عظم الربح، ألن القليل في الكثير كثير

التنمية الذي ھو الربح من حصول ھذا المال بأيدي الباعة، في شراء البضائع وبيعھا، ومعاملتھم في تقاضي 

لغش والتطفيف المجحف بالبضائع، ومن المطل في األثمان المجحف وأھل النصفة قليل، فال بد من ا. أثمانھا

ومن الجحود واإلنكار المسحت لرأس المال، أن لم يتقيد . كتعطيل المحاولة في تلك المدة وبھا نماؤه. بالربح

االً وغناء الحكام في ذلك قليل، ألن الحكم إنما ھو على الظاھر، فيعاني التاجر من ذلك أحو. بالكتاب والشھادة

وال يكاد يحصل على ذلك التافه من الربح إال بعظم العناء والمشقة، أو ال يحصل، أو يتالشى راس . صعبة

فأن كان جريئاً على الخصومة، بصيراً بالحسبان، شديد المماحكة، مقداماً على الحكام، كان ذلك أقرب له . ماله

اه يدرع به، فيوقع له الھيبة عند الباعة، ويحمل إلى النصفة منھم بجراءته، ومماحكته، وإال فال بد له من ج

ً في  ً في األول وكرھا الحكام على أنصافه من معاملية، فيحصل له بدلك النصفة واستخالص ماله منھم، طوعا

وأما من كان فاقدا للجراءة واإلقدام من نفسه، وفاقد الجاه من الحكام، فينبغي له أن يجتنب االحتراف . الثاني

ألن الغالب في [نه يعرض ماله للضياع والذھاب، ويصيره مأكله للباعة، وال يكاد ينتصف منھم، بالتجارة، أل

ولوال وازع األحكام . وخصوصاً الرعاع والباعة، شرھون إلى ما في أيدي الناس سواھم، متوثبون عليه الناس

 ً ِ النَّاَس َبْعَضُھمْ {]. ألصبحت أموال الناس نھبا َ ُذو َفْضٍل َعلَى  َولَْوال َدْفُع هللاَّ بَِبْعٍض لََفَسَدْت األَْرُض َولَِكنَّ هللاَّ

 ].251: البقرة[} اْلَعالَِمينَ 

  الفصل الحادي عشر
  في أن خلق التجار نازلة عن خلق األشراف والملوك

فأن اقتصر . وذلك أن التجار في غالب أحوالھم إنما يعانون البيع والشراء، وال يد فيه من المكايسة ضرورة

عليھا اقتصرت به على خلقھا، وھي أعني خلق المكايسة، بعيدة عن المروءة، التي تتخلق بھا الملوك 

وأما أن استرذل خلقة بما يتبع ذلك في أھل الطبقة السفلى منھم، من المماحكة والغش والخالبة . واألشراف

. يكون في غاية المذلة لما ھو معروفوتعاھد اإليمان الكاذبة على األثمان رداً وقبوالً، فأجدر بدلك الخلق أن 

وقد يوجد منھم من . ولذلك تجد أھل الرئاسة يتحامون االحتراف بھذه الحرفة، ألجل ما يكسب من ھذا الخلق

وهللا يھدي من يشاء . يسلم من ھذا الخلق ويتحاماه، لشرف نفسه وكرم جالله، إال أنه في النادر بين الوجود

 .واآلخرين بفضله وكرمه، وھو رب األولين

  الفصل الثاني عشر
  في نقل التاجر للسلع

التاجر البصير بالتجارة، ال ينقل من السلع، إال ما تعم الحاجة إليه، من الغني والفقير والسلطان والسوقة، إذ في 

اء إليه البعض فقط، فقد يتعذر نفاق سلعته حينئٍذ، بإعواز الشر وأما إذا أخص نقله بما يحتاج . ذلك نفاق سلعته
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وكذلك إذا نقل السلعة المحتاج إليھا فإنما . من ذلك البعض، لعارض من العوارض، فتكسد سوقه وتفسد أرباحه

ينقل الوسط من صنفھا، فأن الغالي من كل صنف من السلع إنما يختص به أھل الثروة وحاشية الدولة، وھم 

فليتحر ذلك جھده، ففيه نفاق سلعته أو وإنما يكون الناس أسوًة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف، . األقل

وكذلك نقل السلع في البلد البعيد المسافة، أو شدة الخطر في الطرقات، يكون أكثر فائدًة للتجار وأعظم . كسادھا

ً وأكفل بحوالة األسواق ألن السلع المنقولة حينئٍذ تكون قليلة معوزة، لبعد مكانھا أو شدة الغرر في . أرباحا

وأما إذا كان البلد قريب المسافة، . وإذا قلت وعزت غلت أثمانھا. املوھا ويعز وجودھاطريقھا، فيقل ح

ولھذا تجد التجار الذين يولعون . والطريق سابل باألمن، فإنه حينئٍذ يكثر ناقلوھا، فتكثر وترخص أثمانھا

اض المفازة الصعبة بالدخول إلى بالد السودان أرفه الناس وأكثرھم أمواالً، لبعد طريقھم ومشقته، واعتر

ال يوجد فيھا الماء إال في أماكن معلومة، يھتدي إليھا أدالء الركبان، فال يرتكب . المخطرة بالخوف والعطش

فتجد سلع بالد السودان قلية لدينا، فتختص بالغالء، وكذلك سلعنا . خطر ھذا الطريق وبعده إال األقل من الناس

وكذلك المسافرون من بالدنا . ويسرع إليھم الغنى والثروة من أجل ذلك فتعظم بضائع التجار من تناقلھا. لديھم

 ً وأما المترددون في أفٍق واحٍد، ما بين أمصاره وبلدانه، ففائدتھم قليلة وأرباحھم . إلى المشرق، لبعد الشقة أيضا

 ).هللا ھو الرزاق ذو القوة المتين (و. تافھة، لكثرة السلع وكثرة ناقليھا

  شرالفصل الثالث ع
  في االحتكار

وأنه يعود . ومما اشتھر عند ذوي البصر والتجربة في األمصار، أن احتكار الزرع لتحين أوقات الغالء مشؤم

أن الناس لحاجتھم إلى األقوات مضطرون إلى ما يبدلون فيھا  وسببه، وهللا أعلم. على فائدته، بالتلف والخسران

ً  .من المال اضطراراً، فتبقى النفوس متعلقة به . وفي تعلق النفوس بمالھا سر كبير في وباله على من يأخذه مجانا

ً فالنفوس متعلقة به، إلعطائه . ولعله الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال الناس بالباطل وھذا وأن لم يكن مجانا

ناس وما عدا األقوات والمأكوالت من المبيعات ال اضطرار لل. ضرورة من غير سعٍة في العذر فھو كالمكره

وال يبقى لھم تعلق . إليھا، وإنما يبعثھم عليھا التفنن في الشھوات، فال يبدلون أموالھم فيھا إال باختيار وحرص

فلھذا يكون من عرف باالحتكار، تجتمع القوى النفسانية على متابعته، لما يأخذه من أموالھم، فيفسد . بما أعطوه

أخبرني شيخنا أبو . حكاية ظريفة عن بعض مشيخة المغرب وسمعت فيما يناسب ھذا،.وهللا تعالى أعلم. ربحه

حضرت عند القاضي بفاس لعھد السلطان أبي سعيد، وھو الفقيه أبو الحسن المليلي ، وقد : عبد هللا اآلبلي قال

. من مكس الخمر: غرض عليه أن يختار بعض األلقاب المخزنية لجرايته قال، فاطرق ملياً، ثم قال لھم

إذا كانت الجبايات كلھا : فقال. ون من أصحابه وعجبوا، وسألوه عن حكمة ذلكفاستضحك الحاضر

والخمر قل أن يبدل فيھا أحد ماله، إال وھو طرب مسرور . حراماً،،فأختار منھا ما ال تتابعه نفس معطيه

  .تكن الصدوروهللا سبحانه وتعالى يعلم ما . وھذه مالحظة غريبة. بوجدانه، غير أسف عليه، وال متعلقٍة به نفسه

  الفصل الرابع عشر
  في أن رخص األسعار مضر بالمحترفين بالرخيص

ھي شراء البضائع والسلع  والتجارة. وذلك أن الكسب والمعاش، كما قدمناه، إنما ھو بالصنائع أو التجارة

ً  يتحين بھا حوالة األسواق بالزيادة. وادخارھا ش ويحصل منه الكسب والمعا. في أثمانھا، ويسمي ربحا

 ً فإذا استديم الرخص في سلعة، أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على . للمحترفين بالتجارة دائما

الجملة، ولم يحصل للتاجر حوالة األسواق فيه فسد الربح والنماء بطول تلك المدة، وكسدت سوق ذلك الصنف، 
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واعتبر ذلك أوال .ؤوس أموا لھمولم يحصل التاجر إال على العناد، فقعد التجار عن السعي فيھا وفسدت ر

بالزرع، فأنه إذا استديم رخصه كيف تفسد أحوال المحترفين به،بسائر أطواره، من الفلح والزراعة لقلة الربح 

فيفقدون النماء في أموالھم أو يجدونه على قفة، ويعودون باإلنفاق على رؤوس أموالھم، . فيه، وندارته أو فقده

ويتبع ذلك فساد حال المحترفين أيضاً بالطحن والخبز، وسائر . الفقر والخصاصة وتفسد أحوالھم ويصيرون إلى

وكذا يفسد حال الجند، إذا كانت أرزاقھم .ما يتعلق بالزراعة من الحرف من لدن زراعته إلى صيرورته مأكوالً 

تي ھم بسببھا من السلطان عند أھل الفلح زرعاً،فإنھا تقل جبايتھم من ذلك، ويعجزون عن إقامة الجندية ال

وكذا إذا استديم الرخص في العسل والسكر، . ويرتزقون من السلطان عليھا، ويقطع عنھم الرزق، فتفسد أحوالھم

وكذا حال الملبوسات إذا استديم فيھا الرخص . فسد جميع ما يتعلق به، وقعد المحترفون به عن التجارة فيه

 ً ً فإذا الرخص المفرط مجحف بمعاش المحترفين ب. أيضا . دلك الصنف الرخيص، وكذا الغالء المفرط أيضا

وإنما معاش الناس وكسبھم في التوسط من . وربما يكون في النادر سبباً لنماء المال بسبب احتكاره وعظم فائدته

وإنما يحمد الرخص في . ذلك وسرعة حوالة األسواق، وعلم ذلك يرجع إلى العوائد المتقررة بين أھل العمران

والعالة من . المبيعات لعموم الحاجة إليه، واضطرار الناس إلى األقوات من بين الغني والفقيرالزرع من بين 

الخلق ھم األكثر في العمران، فيعم الرفق بدلك، ويرجح جانب القوت على جانب التجارة في ھذا الصنف 

  .يموهللا سبحانه وتعالى رب العرش العظ). هللا ھو الرزاق ذو القوة المتين (و . الخاص

  الفصل الخامس عشر
  في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة

قد قدمنا في الفصل قبله أن التاجر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وجلب الفوائد واألرباح، وال بد في ذلك من 

وھذه األوصاف . المكايسة والمماحكة والتحذلق وممارسة الخصومات واللجاج ، وھم عوارض ھذه الحرفة

فأفعال الخير تعود بآثار . تعلق من الذكاء والمروءة وتجرح فيھا، ألن األفعال ال يد من عود آثارھا على النفس

وتنقص خالل الخير . الخير والذكاء، وأفعال الشر والسفسفة تعود بضد ذلك، فتتمكن وترسخ أن سبقت وتكررت

وتتفاوت ھذه . ة في النفس، شأن الملكات الناشئة عن األفعالإن تأخرت عنھا، بما ينطبع من آثارھا المذموم

ً لشرار الباعة، أھل الغش . اآلثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارھم فمن كان منھم سافل الطور، مخالفا

والخالبة والخديعة والفجور في األيمان على البياعات واألثمان إقراراً وإنكاراً ، كانت رداءة تلك الخلق عنده 

وإال فال بد له من تأثير المكايسة والمماحكة . شد، وغلبت عليه السفسفة ، وبعد عن المروءة واكتسابھا بالجملةأ

ووجود الصنف الثاني منھم، الذي قدمناه في الفصل قبله أنھم يدرعون . وفقدان ذلك فيھم في الجملة. في مروءته

وذلك أن يكون المال قد توفر عنده دفعة بنوع . لنادربالجاه، ويعوض لھم من مباشرة ذلك، فيھم نادر وأقل من ا

غريب، أو ورثه عن أحٍد من أھل بيته، فحصلت له ثروة تعينه على االتصال بأھل الدولة، وتكسبه ظھوراً 

ويسھل . وشھرًة بين أھل عصره، فيترفع عن مباشرة ذلك بنفسه، ويدفعه إلى من يقوم له به من والئه وحشمه

وإتحافه، فيبعدونه عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة األفعال  في حقوقھم بما يؤنسونه من برهله الحكام النصفة 

فتكون مروءتھم أرسخ وأبعد عن المحرجات، إال ما يسري من آثار تلك األفعال من وراء . المقتضية لھا كما مر

يما يأتون أو يذرون من ذلك، الحجاب، فإنھم يضطرون إلى مشارفة أحوال أولئك الوكالء ووفاقھم، أو خالفھم ف

  ).وهللا خلقكم وما تعملون . (إال أنه قليل، وال يكاد يظھر أثرة

  

 



  

246 
  

  الفصل السادس عشر
  في أن الصنائع ال بد لھا من العلم

ً ھو جسماني محسوس واألحوال الجسمانية . إعلم أن الصناعة ھي ملكة في أمر عملي فكري، وبكونه عمليا

ة أوعب لھا وأكمل، ألن المباشرة في األحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة، والملكة المحسوسة، نقلھا بالمباشر

وعلى نسبة األصل . صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعلى وتكرره مرة بعد أخرى، حتى ترسخ صورته

سخ من الملكة فالملكة الحاصلة عنه اكمل وار. ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم. تكون الملكة

ثم . وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته. الحاصلة على الخبر

والبسيط ھو الذي يختص بالضروريات، والمركب ھو الذي يكون . أن الصنائع منھا البسيط ومنھا المركب

أوال، وألنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي  والمتقدم منھا في التعليم ھو البسيط، لبساطته. للكماليات

 ً وال يزال الفكر يخرج أصنافھا ومركباتھا من القوة . على نقله، فيكون سابقاً في التعليم ويكون تعليمه لذلك ناقصا

ً على التدريج، حتى تكمل ً فشيئا وال يحصل ذلك دفعة وإنما يحصل في أزمان . إلى الفعل، باالستنباط شيئا

فال بد له إذن من . إذ خروج األشياء من القوة إلى الفعل ال يكون دفعة، ال سيما في األمور الصناعية وأجيال،

إال البسيط، فإذا تزايدت حضارتھا  ولھذا تجد الصنائع في األمصار الصغيرة ناقصًة، وال يوجد منھا . زمان

ً .علودعت أمور الترف فيھا إلى استعمال الصنائع، خرجت من القوة إلى الف إلى ما : وتنقسم الصنائع أيضا

يختص بأمر المعاش، ضرورياً كان أو غير ضروري، وإلى ما يختص باألفكار التي ھي خاصية اإلنسان، من 

ومن الثاني الوراقة، وھي . ومن األول الحياكة والجزارة والنجارة والحدادة وأمثالھا. العلوم والصنائع والسياسة

وهللا . ومن الثالث الجندية وأمثالھا. جليد، والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلكمعاناة الكتب باالنتساخ والت

 .أعلم

  الفصل السابع عشر
  في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته

والسبب في ذلك أن الناس، وما لم يستوف العمران الحضري وتتمدن المدينة إنما ھمھم في الضروري من 

فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيھا األعمال ووفت . ھو تحصيل األقوات من الحنطة وغيرھاالمعاش، و

ثم إن الصنائع والعلوم إنما ھي . بالضروري وزادت عليه، صرف الزائد حينئٍذ إلى الكماالت من المعاش

ة، فھو مقدم لإلنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن الحيوانات، والقوت له من حيث الحيوانية والغذائي

وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع . لضرورته على العلوم والصنائع، وھي متأخرة عن الضروري

وأما العمران البدوي أو القليل . للتأنق فيھا حينئٍذ، واستجادة ما يطلب منھا بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة

في الضروريات من نجاٍر أو حداٍد أو خياٍط أو حائٍك أو فال يحتاج من الصنائع إال البسيط، خاصة المستعمل 

وإنما يوجد منھا بمقدار الضرورة، إذ ھي كلھا . وإذا وجدت ھذه بعد، فال توجد فيه كاملًة وال مستجادةً . جزارٍ 

وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه الكماالت، كان من جملتھا التأنق . وسائل إلى غيرھا وليست مقصودًة لذاتھا

أخرى معھا، مما تدعو إليه عوائد الترف  ي الصنائع واستجادتھا ، فكملت بجميع متمماتھا وتزايدت صنائع ف

وقد تنتھي ھذه األصناف إذا استبحر العمران إلى أن . وأحواله، من جزاٍر ودباغ ٍو خراٍز وصائٍغ وأمثال ذلك

بل تكون . وجوه المعاش في المصر لمنتحلھايوجد فيھا كثير من الكماالت، ويتأنق فيھا في الغاية، وتكون من 

فائدتھا من أعظم فوائد األعمال، لما يدعو إليه الترف في المدينة مثل الدھان والصفار والحمامي والطباخ 

والسفاج والھراس ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع، ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة 



  

247 
  

حيحھا، فأن ھذه الصناعة إنما يدعو إليھا الترف في المدينة من االشتغال باألمور انتساخ الكتب وتجليدھا وتص

ً عن الحد، كما بلغنا عن أھل مصر، أن فيھم . الفكرية وأمثال ذلك وقد تخرج عن الحد إذا كان العمران خارجا

تعليم الحداء والرقص من يعلم الطيور العجم والحمر اإلنسية، ويتخيل أشياء من العجائب بإيھام قلب األعيان و

والمشي على الخيوط في الھواء، ورفع األثقال من الحيوان والحجارة، وغير ذلك من الصنائع التي ال توجد 

وهللا الحكيم . أدام هللا عمرانھا بالمسلمين. ألن عمران أمصاره لم يبلغ عمران مصر والقاھرة. عندنا بالمغرب

 .العليم

  الفصل الثامن عشر
  صنائع في األمصار إنما ھو برسوخ الحضارة وطول أمدهفي أن رسوخ ال

والعوائد إنما ترسخ بكثرة التكرار وطول . والسبب في ذلك ظاھر، وھو أن ھذه كلھا عوائد للعمران واألوان

ولھذا فأنا نجذ في األمصار . وإذا استحكمت الصبغة عسر نزعھا. األمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في األجيال

 تبحرت في الحضارة، لما تراجع عمرانھا وتناقص، بقيت فيھا آثار من ھذه الصنائع ليست في التي كانت اس

وما ذاك إال ألن أحوال تلك . غيرھا من األمصار المستحدثة العمران، ولو بلغت مبالغھا في الوفور والكثرة

وھذا كالحال في . تبلغ بعدالقديمة العمران مستحكمة راسخة بطول األحقاب وتداول األحوال وتكررھا، وھذه لم 

األندلس لھذا العھد، فإنا نجد فيھا رسوم الصنائع قائمًة وأحوالھا مستحكمًة راسخًة في جميع ما تدعو إليه عوائد 

أمصارھا، كالمباني والطبخ وأصناف الغناء واللھو من اآلالت واألوتار والرقص وتنضيد الفرش في القصور، 

اء، وصوغ اآلنية من المعادن والخزف وجميع المواعين، وإقامة الوالئم وحسن الترتيب واألوضاع في البن

وتجد صنائعھا . فتجدھم أقوم عليھا وأبصر بھا. واألعراس وسائر الصنائع التي يدعو إليھا الترف وعوائده

وإن كان عمرانھا قد . مستحكمة لديھم، فھم على حصة موفورٍة من ذلك وحظ متميز بين جميع األمصار

وما ذاك إال لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيھم . والكثير منه ال يساوي عمران غيرھا من بالد العدوة تناقص،

فبلغت الحضارة فيھا . برسوخ الدولة األموية وما قبلھا من دولة القوط، وما بعدھا من دولة الطوائف وھلم جراً 

ً لم تبلغه في قطر، إال ما ينقل عن العراق والشام ومصر أي ضاً، لطول أمال الدول فيھا، فاستحكمت فيھا مبلغا

وبقيت صبغتھا ثابتة في ذلك العمران، ال تفارقه إلى . الصنائع وكملت جميع أصنافھا على االستجادة والتنميق

ً حال تونس فيما حصل فيھا من الحضارة من . أن ينتقض بالكلية، حال الصبغ إذا رسخ في الثوب وكذا أيضا

حدين من بعدھم، وما استكمل لھا في ذلك من الصنائع في سائر األحوال، وإن كان ذلك الدول الصنھاجية والمو

إال أنه متضاعف برسوم منھا تنقل إليھا من مصر لقرب المسافة بينھما، وتردد المسافرين من . دون األندلس

ومحكم  وربما سكن أھلھا ھنالك عصوراً، فينقلون من عوائد ترفھم. قطرھا إلى قطر مصر في كل سنةٍ 

فصارت أحوالھا في ذلك متشابھة من أحوال مصر لما ذكرناه، ومن . صنائعھم ما يقع لديھم موقع االستحسان

ورسخ فيھا من ذلك . أحوال األندلس لما أن أكثر ساكنھا من شرق األندلس حين الجالء لعھد المائة السابعة

ن الصبغة إذا استحكمت، فقليالً ما تحول إال بزوال إال أ. كان عمرانھا ليس بمناسٍب لذلك لھذا العھد أحوال، وإن

وكذا نجد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثراً باقياً من ذلك، وإن كانت ھذه كلھا اليوم خراباً أو في . محلھا

وال يتفطن لھا إال البصير من الناس، فيجد من ھذه الصنائع آثاراً تدله على ما كان بھا، كأثر . حكم الخراب

  ).وهللا الخالق العليم . ( خط الممحو في الكتابال
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  الفصل التاسع عشر
  في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبھا

إذ ال فائدة له في . ومنه معاشه والسبب في ذلك ظاھر، وھو أن اإلنسان ال يسمح بعمله أن يقع مجاناً، ألنه كسبه

وأن كانت الصناعة . فيما له قيمة في مصره ليعود عليه بالنفعجميع عمره في شيء مما سواه، فال يصرفه إال 

مطلوبة وتوخه إليھا النفاق كانت حينئٍذ الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقھا وتجلب للبيع، فيجتھد الناس في 

ه قصد وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقھا، وال يوج. المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منھا معاشھم

". قيمة كل امرئ ما يحسن : "ولھذا يقال عن علي رضي هللا عنه. إلى تعلمھا، فاختصت بالترك وفقدت لإلھمال

وأيضٍا فھنا سر آخر وھو أن الصنائع وإجادتھا . بمعنى أن صناعته ھي قيمته، أي قيمة عمله الذي ھو معاشه

وما لم تطلبه الدولة، وإنما يطلبھا غيرھا من أھل . ليھاإنما تطلبھا الدولة، فھي التي تنفق سوقھا وتوجه الطلبات إ

المصر، فليس على نسبتھا، ألن الدولة ھي السوق األعظم، وفيھا نفاق كل شيء، والقليل والكثير فيھا على نسبٍة 

وهللا . والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلبھم بعائم وال سوقھم بنافقةٍ . فما نفق فيھا كان أكثرياً ضرورةً . واحدةٍ 

 .سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء

  الفصل العشرون
  في أن األمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منھا الصنائع

فإذا ضعفت أحوال المصر، وأخذ في . وذلك لما بيناه من أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليھا وكثر طالبھا

رجعوا إلى االقتصار على الضروري من أحوالھم، الھرم بانتقاض عمرانه وقفة ساكنه تناقص فيه الترف، و

ألن صاحبھا حينئٍذ ال يصح له بھا معاشه، فيفر إلى غيرھا، أو . فتقل الصنائع التي كانت من توابع الترف

يموت، وال يكون خلص منه، فيذھب رسم تلك الصنائع جملة، كما يذھب النقاشون والصواغ والكتاب والنساخ 

وال تزال الصناعات في التناقص ما زال المصر في التناقص، إلى أن . جات الترفوأمثالھم من الصناع لحا

 .وهللا الخالق العليم، سبحانه وتعالى. تضمحل

  الفصل الحادي والعشرون
  في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع

والعجم . يرھامن الصنائع وغ إليهوالسبب في ذلك أنھم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري، وما يدعو 

من أھل المشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الرومي أقوم الناس عليھا، ألنھم أعرق في العمران الحضري 

حتى أن اإلبل التي أعانت العرب على التوحش في القفر، واألعراق في البدو، مفقودة . وأبعد عن البدو وعمرانه

ولھذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في اإلسالم قليل . لنتاجھالديھم بالجملة، ومفقودة مراعيھا، والرمال المھيئة 

 وأنظر بالد العجم، من الصين والھند وأرض الترك وأمم. الصنائع بالجملة، حتى تجلب إليه من قطٍر آخر

وعجم المغرب من البربر، مثل العرب في .النصرانية، كيف استكثرت فيھم الصنائع، واستجلبھا األمم من عندھم

فالصنائع . ويشھد لك بدلك قلة األمصار بقطرھم كما قدمناه. وخھم في البداوة منذ أحقاب من السنينذلك لرس

فإنھم . بالمغرب لذلك قليلة وغير مستحكمة، إال ما كان من صناعة الصوف في نسجه، والجلد في خرزه ودبغه

لع في قطرھم، لما ھم عليه من حال لما استحضروا بلغوا فيھا المبالغ، لعموم البلوى بھا، وكون ھذين أغلب الس

وأما المشرق فقد رسخت الصنائع فيه منذ ملك األمم األقدمين من الفرس والنبط والقبط وبني إسرائيل . البداوة

ً متطاولًة، فرسخت فيھم أحوال الحضارة، ومن جملتھا الصنائع كما قدمناه، فلم يمح  ويونان والروم أحقابا

وعمان والجزيرة، وأن ملكه العرب، إال أنھم تداولوا ملكه آالفاً من السنين في أمم  وأما اليمن والبحرين. رسمھا
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مثل عاد وثمود والعمالقة وحمير من . كثيرة منھم، واختطوا أمصاره ومدنه، وبلغوا الغاية من الحضارة والترف

ائع ورسخت، فلم تبل بعدھم والتبابعة واألذواء، فطال أمد الملك والحضارة واستحكمت صبغتھا وتوفرت الصن

واختصت بدلك للوطن، كصناعة الوشي والعصب وما يستجاد . فبقيت مستجدًة حتى اآلن. ببلى الدولة كما قدمناه

 .وهللا وارث األرض ومن عليھا، وھو خير ا لوارثين. من حوك الثياب والحرير فيھا

  الفصل الثاني والعشرون
  بعدھا في ملكة  أخري في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد

من بعدھا ملكة النجارة أو  ومثال ذلك الخياط إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمھا، ورسخت في نفسه، فال يجيد

والسبب في ذلك أن الملكات صفات للنفس . البناء، إال أن تكون األولي لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتھا

فإذا . كان أسھل لقبول الملكات وأحسن أستعدادا لحصولھاومن كان على الفطرة . دفعةً وألوان، فال تزدحم 

تلونت النفس بالملكة األخرى وخرجت عن الفطرة ضعف فيھا االستعداد باللون الحاصل من ھذه الملكة، فكان 

فقل أن تجد صاحب صناعة يحكمھا، ثم يحكم من . وھذا بين يشھد له الوجود. قبولھا للملكة األخرى اضعف

ً على رتبٍة واحدٍة من اإلجادةبعدھا أخرى، ويك حتى أن أھل العلم الذين ملكتھم فكرية فھم بھذه . ون فيھما معا

ومن حصل منھم على ملكة علم من العلوم وأجادھا في الغاية، فقل أن يجيد ملكة علم آخر على نسبته، . المثابة

به على ما ذكرناه من االستعداد ومبني سب. بل يكون مقصراً فيه أن طلبه، إال في األقل النادر من األحوال

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق، ال رب سواه. وتلوينه بلون الملكة الحاصلة في النفس

  الفصل الثالث والعشرون
  في اإلشارة إلى أمھات الصنائع

تشذ عن الحصر فھي بحيث . إعلم أن الصنائع في النوع اإلنساني كثيرة، لكثرة األعمال المتداولة في العمران

إال أن منھا ما ھو ضروري في العمران أو شريف بالموضوع، فنخصھا بالذكر ونترك ما . وال يأخذھا العد

فأما الضروري فكالفالحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة، وأما الشريفة بالموضوع فكالتوليد : سواھا

ضرورية في العمران وعامة البلوى، إذ بھا تحصل حياة فأما التوليد فإنھا . والكتابة والوراقة والغناء والطب

ً وموضوعھا مع ذلك المولودون وأمھاتھم وأما الطب فھو حفظ الصحة لإلنسان ودفع . المولود ويتم غالبا

وأما الكتابة وما يتبعھا من الوراقة، . المرض عنه، ويتفرع عن علم الطبيعة، وموضوعه مع ذلك يدن اإلنسان

عن النسيان، ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب، ومخلدة نتائج  نسان حاجته ومقيدة لھا فھي حافظة علي اإل

وأما الغناء فھو نسب األصوات ومظھر جمالھا . األفكار والعلوم في الصحف، ورافعة رتب الوجود للمعاني

جالس أنسھم، فلھا بذلك وكل ھذه الصنائع الثالث داع إلى مخالطة الملوك األعاظم في خلواتھم وم. لألسماع

وقد يختلف ذلك باختالف األغراض . وما سوى ذلك من الصنائع فتابعة وممتھنة في الغالب. شرف ليس لغيرھا

 .وهللا أعلم بالصواب. والدواعي

  الفصل الرابع والعشرون
  في صناعة الفالحة

وازدراعھا، وعالج نباتھا، وتعھده ھذه الصناعة ثمرتھا اتخاذ األقوات والحبوب، بالقيام على إثارة األرض لھا 

بالسقي والتنمية إلى بلوغ غايته، ثم حصاد سنبله واستخراج حبه في غالفه وأحكام األعمال لذلك، وتحصيل 

وھي أقدم الصنائع لما أنھا محصلة للقوت المكمل لحياة اإلنسان غالباً، إذ يمكن وجوده من . أسبابه، ودواعيه
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إذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق . ولھذا اختصت ھذه الصناعة بالبدو. القوت دون جميع األشياء إال من دون

عليه، فكانت ھذه الصناعة لذلك يدوية، ال يقوم عليھا الحضر وال يعرفونھا، ألن أحوالھم كلھا ثانية عن البداوة، 

 .دوهللا سبحانه وتعالى مقيم العباد فيما أرا. فصنائعھم ثانية عن صنائعھا وتابعة لھا

  الفصل الخامس والعشرون
  في صناعة البناء

اتخاذ البيوت والمنازل للكن  فيھذه الصناعة أول صنائع العمران الحضري وأقدمھا، وھي معرفة العمل 

وذلك أن اإلنسان لما جبل عليه من الفكر في عواقب أحواله، ال بد له أن يفكر فيما . والمأوى لألبدان في المدن

والبشر مختلفون . حر والبرد، كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جھاتھا يدفع عنه األذى من ال

في ھذه الجبلة الفكرية التي ھي معنى اإلنسانية، فالمقيدون فيھا، ولو على التفاوت، يتخذون ذلك باعتدال، كأھل 

عن اتخاذ ذلك، لقصور أفكارھم عن  وأما أھل البدو فيبعدون[اإلقليم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس 

ثم المعتدلون والمتخذون البيوت ]. إدراك الصنائع البشرية، فيبادرون للغير أن والكھوف المعدة من غير عالج

للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتھم في البسيط الواحد، بحيث يتناكرون وال يتعارفون فيخشى من طروق بعضھم 

ً بياتاً، فيحتاجون إلى  ً مدينًة واحدًة . حفظ مجتمعھم بإدارة سياج األسوار التي تحوطھمبعضا ويصير جميعا

وقد يحتاجون إلى االعتصام من العدو ويتخذون . ومصراً واحداً يحوطھم فيھا الحكام بدفاع بعضھم عن بعض

ثم . بائلوھؤالء مثل الملوك ومن في معناھم من األمراء وكبار الق. المعاقل والحصون لھم ولمن تحت أيديھم

يختلف أحوال البناء في المدن، كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون عليه، ويناسب مزاج أھوائھم واختالف 

فمنھم من يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة . وكذا حال أھل المدينة الواحدة. أحوالھم في الغنى والفقر

ة ولده وحشمه وعياله وتابعه، ويؤسس جدرانھا المشتملة على عدة الدور والبيوت والغرف الكبيرة لكثر

بالحجارة ويلحم بينھا بالكلس، ويعالي عليھا باألصبغة والجص، ويبالغ في كل ذلك بالتنجيد والتنميق، إظھاراً 

ويھيُئ مع ذلك األسراب والمطامير لالختزان أقواته، واإلسطبالت لربط . المأوى للبسطة بالعناية في شأن

ومنھم من يبني الدويرة . من أھل الجنود وكثرة التاج والحاشية، كاألمراء ومن في معناھممقرباته إذا كان 

. والبيوت لنفسه وسكنه وولده ال يبتغي ما وراء ذلك، لقصور حاله عنه واقتصاره على الكن الطبيعي للبشر

ً عند تأسيس الملوك وأھل ال دول المدن العظيمة وبين ذلك مراتب غير منحصر،وقد يحتاج لھذه الصناعة أيضا

وھذه . والھياكل المرتفعة، ويبالغون في إتقان األوضاع وعلو األجرام مع األحكام لتبلغ الصناعة مبالغھا

وأكثر ما تكون ھذه الصناعة في األقاليم المعتدلة من الرابع وما . الصناعة ھي التي تحصل الدواعي لذلك كله

وإنما يتخذون البيوت حظائر من القصب والطين أو يأوون إلى . حواليه، إذ األقاليم المنحرفة ال بناء فيھا

ثم ھي . فمنھم البصير الماھر، ومنھم القاصر: وأھل ھذه الصناعة القائمون عليھا متفاوتون. الكھوف والغير أن

ض بالطين فمنھا البناء بالحجارة المنجدة أو باألجر، يقام بھا الجدران ملصقاً بعضھا إلى بع: تتنوع أنواعاً كثيرة

والكلس الذي يعقد معھا فيلتحم كأنھا جسم وأحد، ومنھا البناء بالتراب خاصة تقام منه حيطان بأن يتخذ لھا 

ً باختالف العادات في التقدير وأوسطه أربع أذرع، في ذراعين . لوحان من الخشب مقدران طوالً وعرضا

ناء في عرض األساس، وبوصل بينھما بأذرع فينصبان على أساس، وقد بوعد ما بينھما على ما يراه صاحب الب

ويسد الجھتان الباقيتان من ذلك الخالء بينھما بلوحين آخرين صغيرين، . من الخشب يربط عليھا بالحبال والجدل

ثم .  ثم يوضع فيه التراب مخلطاً بالكلس، ويركز بالمراكز المعدة لذلك، حتى ينعم ركزه ويختلط أجزاؤه بالكلس

ً إلى أن يمتلئ ذلك الخالء بين اللوحين، وقد تداخلت أجزاء الكلس والتراب وصارت يزاد التراب ثان ً وثالثا يا
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ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة األولى، ويركز كذلك إلى أن يتم وتنتظم األلواح كلھا سطراً . جسماً واحداً 

ومن صنائع . بية وصانعه الطوابفوق سطر، إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحماً، كأنه قطعة واحدة، ويسمى الطا

ً أو أسبوعين، على قدر ما يعتدل  ً أن تجلل الحيطان بالكلس، بعد أن يحل بالماء ويخمر أسبوعا البناء أيضا

فإذا تم له ما يرضاه من ذلك عاله من فوق الحائط، وذلك إلى أن . مزاجه عن إفراط النارية المفسدة لأللحام

قف بأن تمد الخشب المحكمة النجارة أو الساذجة على حائطي البيت، ومن ومن صنائع البناء عمل الس.يلتحم

فوقھا األلواح كذلك موصولة بالدسائر، ويصب عليھا التراب والكلس، ويبلط بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤھا 

ما ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنميق والتزيين، ك. وتلتحم ويعالى عليھا الكلس كما عولي على الحائط

يصنع من فوق الحيطان األشكال المجسمة من الجص يخمر بالماء، ثم يرجع جسداً وفيه بقية البلل، فيشكل على 

التناسب تخريماً بمثاقب الحديد إلى أن يبقى له رونق ورؤاء وربما عولي على الحيطان أيضاً    بقطع الرخام أو 

ة أو مختلفة، وتوضع في الكلس على نسب األجر أو الخزف أو بالصدف أو السبج، يفضل أجزاء متجانس

إلى غير ذلك من بناء الجباب . وأوضاع مقدرة عندھم، يبدو به الحائط للعيان، كأنه قطع الرياض المنمنمة

والصھاريج لسفح الماء، بعد أن تعد في البيوت قصاع الرخام القوراء المحكمة الخرط بالفوھات في وسطھا لنبع 

وأمثال ذلك من أنواع . ، يجلب إليھا من خارج في القنوات المفضية به إلى البيوتالماء الجاري إلى الصھريج

وربما . المدينة ويتسع فيكثرون وتختلف الصناع في جميع ذلك باختالف الحذق والبصر، ويعظم عمران.البناء

ثيرة االزدحام وذلك أن الناس في المدن الك. يرجع الحكام إلى نظر ھؤالء فيما ھم أبصر به من أحوال البناء

والعمران، يتشاحون حتى في الفضاء والھواء لألعلى واألسفل، في االنتفاع بظاھر البناء، مما يتوقع معه 

ويختلفون أيضاً في استحقاق الطرق . فيمنع جارة من ذلك، إال ما كان له فيه حق. حصول الضرر في الحيطان

وربما يدعي بعضھم حق بعض في حائطه أو علوه أو . واتوالمنافذ، للمياه الجارية، والفضالت المسربة في القن

قناته لتضايق الجوار، أو يدعي بعضھم على جاره اختالل حائطه وخشية سقوطه، ويحتاج إلى الحكم عليه 

بھدمه ودفع ضرره عن جاره، عند من يراه، أو يحتاج إلى قسمة دار أو عرضة بين شريكين، بحيث ال يقع 

ويخفي جميع ذلك إال على أھل البصر بالبناء العارفين . وأمثال ذلك. إھمال لمنفعتھامعھا فساد في الدار وال 

بأحواله، المستدلين عليھا بالمعاقد والقمط ومراكز الخشب وميل الحيطان واعتدالھا وقسم المساكن على نسبة 

ليه من البيوت أوضاعھا ومنافعھا، وتسريب المياه في القنوات مجلوبة ومرفوعة بحيث ال تضر بما مرت ع

وھم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور . فلھم بھذا كله البصر والخبرة التي ليست لغيرھم. والحيطان وغير ذلك

فإنا قدمنا إن الصنائع، وكمالھا إنما ھو بكمال الحضارة، وكثرتھا بكثرة .في األجيال باعتبار الدول وقوتھا

كما وقع للوليد . في أول أمرھا تفتقر في أمر البناء إلى غير قطرھافلذلك عندما تكون الدولة يدوية . الطالب لھا

بن عبد الملك، حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجده بالشام، فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية 

وقد يعرف صاحب ھذه .في الفعلة المھرة في البناء، فبعث إليه منھم من حصل له غرضه من تلك المساجد

وأمثال ذلك، فيحتاج إلى  ناعة أشياء من الھندسة، مثل تسوية الحيطان بالوزن وإجراء المياه بأخذ االرتفاعالص

وكذلك في جر األثقال بالھندام، فأن األجرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة . البصر بشيء من مسائله

بمضاعفة قوة الحبل، بإدخاله في المعالق من تعجز قدر الفعلة عن رفعھا إلى مكانھا من الحائط، فيتحيل لذلك 

أثقاب مقدرة على نسب ھندسية، تصير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفاً وتسمى آلة لذلك بالمخال، فيتم المراد من 

وبمثلھا كان بناء الھياكل الماثلة لھذا . وھذا إنما يتم بأصول ھندسيٍة معروفٍة، متداولٍة بين البشر. ذلك بغير كلفةٍ 
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وأن أبدانھم كانت على نسبتھا في العظم الجسماني، وليس . لعھد، التي يحسب الناس أنھا من بناء الجاھليةا

 .وهللا يخلق ما يشاء سبحانه. فتفھم ذلك. كذلك، وإنما تم لھم ذلك بالحيل الھندسية كما ذكرناه

  الفصل السادس والعشرون
  في صناعة النجارة

وذلك أن هللا سبحانه وتعالى جعل لآلدمي بني كل مكون . ومادتھا الخشبھذه الصناعة من ضروريات العمران 

من المكونات منافع تكمل بھا ضروراته، أو حاجاته، وكان منھا الشجر، فإن له فيه من المنافع ما ال ينحصر 

نيران في وأول منافع الخشب أن يكون وقوداً لل. ومن منافعھا اتخاذھا خشباً إذا يبست. مما ھو معروف لكل أحدٍ 

ً لالتكاء والذود، وغيرھما من ضروريا تھم، ودعائم لما يخشى ميله من أثقالھم ثم بعد ذلك . معاشھم، وعصيا

فأما أھل البدو، فيتخذون منھا العمد واألوتاد لخيامھم، والحدوج لظعائنھم، . منافع أخرى ألھل البدو والحضر

. السقف لبيوتھم واألغالق ألبوابھم والكراسي لجلوسھموأما أھل الحضر ف. والرماح والقسي والسھام لسالحھم

والصناعة المتكفلة .وكل واحدة من ھذه فالخشبة مادة لھا، وال تصير إلى الصورة الخاصة بھا إال بالصناعة

فيحتاج صاحبھا إلى تفصيل الخشب . بذلك، المحصلة لكل واحد من صورھا ھي النجارة علي اختالف رتبھا

  .غر منه، أو ألواحأما بخشب أص: أوالً 

فھو في كل ذلك يحاول بصنعته إعداد تلك الفصائل باالنتظام، . ثم تركب تلك الفصائل بحسب الصور المطلوبة

والقائم على ھذه الصناعة ھو النجار وھو ضروري في . إلى أن  تصير أعضاء لذلك الشكل المخصوص

ما يتخذونه من كل صنف، من سقف أو باب أو ثم إذا عظمت الحضارة وجاء الترف، وتأنق الناس في. العمران

كرسي أو ماعون، حدث التأنق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة كمالية، ليست من الضروري 

مثل التخطيط في األبواب والكراسي، ومثل تھيئة القطع من الخشب بصناعة الخرط يحكم بريھا . في شيء

لحم بالدسائر فتبدو لمرأى العين ملتحمة، وقد أخذ منھا اختالف وتشكيلھا، ثم تؤلف على نسب مقدرة، وت

وكذلك في جميع ما يحتاج . يصنع ھذا في كل شيء يتخذ من الخشب فيجيء أنق ما يكون. األشكال على تناسب

وكذلك قد يحتاج إلى ھذه الصناعة في إنشاء المراكب .إليه من اآلالت المتخذة من الخشب، من أي نوع كان

ذات األلواح والدسر، وھي أجرام ھندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه  البحرية 

وكلكله، ليكون ذلك الشكل أعون لھا على مصادمة الماء، وجعل لھا عوض الحركة الحيوانية التي للسمك 

لھا محتاجة إلى جزء وھذه الصناعة من أص. وربما أعينت بحركة المجاديف كما في األساطيل. تحريك الرياح

كبير من الھندسة في جميع أصنافھا، ألن إخراج الصور من القوة إلى الفعل على وجه األحكام، محتاج إلى 

 ً ولھذا .وتناسب المقادير ال بد فيه من الرجوع إلى المھندس. معرفة التناسب في المقادير، أما عموماً أو خصوصا

ي ھذه الصناعة، فكان أوقليدس صاحب كتاب األصول في الھندسة كان أئمة الھندسة اليونانيون كلھم أئمة ف

أن معلم : وفيما يقال. وكذلك أبلونيوس صاحب كتاب المخروطات وميالوش وغيرھم. نجاراً وبھا كان يعرف

. ھذه الصناعة في الخليقة ھو نوح عليه السالم، وبھا أنشأ سفينة النجاة التي كانت بھا معجزته عند الطوفان

ممكناً أعني كونه نجاراً، إال أن كونه أول من علمھا أو تعلمھا ال يقوم دليل من النقل عليه  خبر وأن كانوھذا ال

وإنما معناه وهللا أعلم اإلشارة إلى قدم النجارة ألنه لم تصح حكاية عنھا قبل خبر نوح عليه السالم، . لبعد اآلماد

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق. لخليقةفتفھم أسرار الصنائع في ا. فجعل كأنه أول من تعلمھا
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  الفصل السابع والعشرون
  في صناعة الحياكة والخياطة

ويحصل الدفء . إعلم أن المعتدلين من بشر في معنى اإلنسانية ال بد لھم من الفكر في الدفء كالفكر في الكن

ً واحداً، وھو النسج وال بد لذلك من إلحام . باشتمال المنسوج للوقاية من الحر والبرد الغزل حتى يصير ثوبا

فإن كانوا بادية اقتصروا عليه وأن مالوا إلى الحضارة فصلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدرون منھا ثوباً . والحياكة

ثم يالئمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوباً واحداً . على البدن بشكله وتعدد أعضائه واختالف نواحيھا

  .والصناعة المحصلة لھذه المالءمة ھي الخياطة. يلبسونھاعلى البدن و

فاألولى لنسج الغزل من الصوف . وھاتان الصناعتان ضروريتان في العمران، لما يحتاج إليه البشر من الرفه 

ً لذلك النسج بااللتحام الشديد، فيتم منھا قطع  ً في العرض وأحكاما والكتان والقطن إسداًء في الطول وإلحاما

والصناعة الثانية لتقدير . فمنھا األكسية من الصوف لالشتمال، ومنھا الثياب من القطن والكتان للباس: ةمقدر

المنسوجات على اختالف األشكال والعوائد، تفضل أوال بالمقراض قطعاً مناسبة لألعضاء البدنية، ثم تلحم تلك 

ً عل ً أو تفتيحا ً أو تنبيتا وھذه الثانية مختصة .ى حسب نوع الصناعةالقطع بالخياطة المحكمة وصألو حبكا

وإنما تفصيل الثياب . بالعمران الحضري لما أن أھل البدو يستغنون عنھا، وإنما يشتملون األثواب اشتماالً 

وتفھم ھذا في سر تحريم المخيط في الحج، لما . وتقديرھا وإلحامھا بالخياطة للباس من مذاھب الحضارة وفنونھا

حتى ). كما خلقنا أول مرةٍ . ( لة على نبد العالئق الدنيوية كلھا والرجوع إلى هللا تعالىأن مشروعية الحج مشتم

ً وال خفاً، وال يتعرض لصيد وال لشيء  ً وال نساًء وال مخيطا ال يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه، ال طيبا

ا يجيء كأنه وارد على المحشر وإنم. من عوائده التي تكونت بھا نفسه وخلقه، مع أنه يفقدھا بالموت ضرورة

سبحانك .ضارعاً بقلبه مخلصاً لربه، وكان جزاؤه أن تم له إخالصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

وھاتان الصنعتان قديمتان في الخليقة لما أن الدفء .ما أرفقك بعبادك وأرحمك بھم في طلب ھدايتھم إليك

ولھذا يبلغنا عن أھل . ما المنحرف إلى الحر فال يحتاج أھله إلى دفءوأ. ضروري للبشر في العمران المعتدل

ولقدم ھذه الصنائع ينسبھا العامة إلى إدريس عليه السالم، وھو . اإلقليم األول من السودان أنھم عراة في الغالب

ھو الخالق  وهللا سبحانه وتعالى. أن ھرمس ھو إدريس: وربما ينسبونھا إلى ھرمس، وقد يقال. أقدم األنبياء

 .العليم

  الفصل الثامن والعشرون
  في صناعة التوليد

الرفق في إخراجه من رحمھا  وھي صناعة يعرف بھا العمل في استخراج المولود اآلدمي من بطن أمه، من

وھي مختصة بالنساء في غالب األمر، لما أنھن . ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وتھيئة أسباب ذلك

 استعير فيھا معنى اإلعطاء. وتسمى القائمة على ذلك منھن القابلة. ضھن على عورات بعضالظاھرات بع
وذلك أن الجنين إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى . والقبول، كأن النفساء تعطيھا الجنين وكأنھا تقبله

وج بما جعل هللا في المولود من غايته، والمدة التي قدر هللا لمكثه، وھي تسعة أشھر في الغالب، فيطلب الخر

وربما مزق بعض جوانب الفرج بالضغط، وربما أنقطع بعض ما . النزوع لذلك، ويضيق عليه المنفذ فيعسر

وھذه كلھا إالم يشتد لھا الوجع، وھو معنى الطلق، فتكون . كان في األغشية من االلتصاق وااللتحام بالرحم

لظھر والوركين وما يحاذي الرحم من األسافل، تساوق بدلك فعل القابلة معينة في ذلك بعض الشيء بغمز ا

ثم إذا خرج . الدافعة في إخراج الجنين، وتسھيل ما يصعب منه بما يمكنھا، وعلى ما تھتدي إلى معرفة عسرهٍ 
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وتلك الوصلة عضو فضلي . الجنين بقيت بينة وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منھا متصلة من سرته بمعاه

ة المولود خاصة، فتقطعھا القابلة من حيث ال تتعدى مكان الفضيلة وال تضر بمعاه وال برحم أمه، ثم تدمل لتغذي

ثم أن الجنين عند خروجه من ذلك المنفذ الضيق، وھو . مكان الجراحة منه بالكي أو بما تراه من وجوه االندمال

ه وأوضاعھا لقرب التكوين ورطوبة المواد، رطب العظام سھل االنعطاف واالنثناء، فربما تتغير أشكال أعضائ

فتتناوله القابلة بالغمز واإلصالح، حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه المقدر له، ويرتد خلقه 

 ً ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيھا بالغمز والمالينة لخروج أغشية الجنين، ألنھا ربما تتأخر عن خروجه . سويا

ذلك أن تراجع الماسكة حالھا الطبيعية قبل استكمال خروج األغشية، وھي فضالت، فتتعفن ويخشى عند . قليالً 

ويسري عفنھا إلى الرحم فيقع الھالك، فتحاذر القابلة ھذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج تلك األغشية أن 

ة، لتشده، وتجفف رطوبات كانت قد تأخرت، ثم ترجع إلى المولود فتمرخ أعضاءه باألدھان والذرورات القابض

الرحم، وتحنكه لرفع لھاته، وتسعطه الستفراغ نطوف دماغه، وتغرغره باللعوق لدفع السدد من معاه وتجويفھا 

ثم تداوي النفساء بعد ذلك من الوھن الذي أصابھا بالطلق، وما لحق رحمھا من ألم االنفصال، إذ . عن االلتصاق

لة التكوين في الرحم صيرته بااللتحام كالعضو المتصل، فلذلك كان في المولود وأن لم يكن عضوا طبيعيا فحا

وتداوي مع ذلك ما يلحق الفرج من ألم، من جراحة التمزيق عند الضغط في . انفصاله ألم يقرب من ألم القطع

اء وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدو. وھذه كلھا أدواء نجد ھؤالء القوابل أبصر بدوائھا. الخروج

وما ذاك إال ألن بدن اإلنسان في تلك الحالة إنما . في بدنه إلى حين الفصال نجدھن أبصر بھا من الطبيب الماھر

ً بالفعل، فكانت حاجته حينئٍذ إلى الطبيب أشد. ھو بدن أنسأني بالقوة فقط ً إنسانيا . فإذا جاوز الفصال صار بدنا

وقد .وع اإلنساني، ال يتم كون أشخاصه في الغالب دونھاضرورية في العمران للن -كما تراه -فھذه الصناعة

أما بخلق هللا ذلك لھم معجزة وخرقاً للعادة، كما في : يعرض لبعض أشخاص النوع االستغناء عن ھذه الصناعة

حق األنبياء صلوات هللا وسالمه عليھم، أو بإلھام وھداية، يلھم لھا المولود ويفطر عليھا، فيتم وجودھم من دون 

ولد مسروراً مختوناً،  ρومنه ما روي أن النبي . فأما شأن المعجزة من ذلك، فقد وقع كثيراً . الصناعة ھذه

ً ببصره إلى السماء ً يديه على األرض شاخصا وأما شأن . وكذلك شأن عيسى في المھد وغير ذلك. واضعا

لنحل وغيرھا، فما ظنك باإلنسان وإذا كانت الحيوانات العجم تختص بغرائب من اإللھامات كا. اإللھام فال ينكر

ثم اإللھام العام للمولودين في اإلقبال على الثدي أوضح شاھد .وخصوصاً من اختص بكرامة هللا. المفضل عليھا

ومن ھنا يفھم بطالن رأي الفارابي . فشأن العناية اإللھية أعظم من أن يحاط به. على وجود اإللھام العائم لھم

ً في النوع . جوا به لعدم انقراض األنواع، واستحالة انقطاع المكوناتوحكماء األندلس، فيما احت وخصوصا

لو انقطعت أشخاص الستحال وجودھا بعد ذلك، لتوقفه على وجود ھذه الصناعة التي ال يتم : وقالوا. اإلنساني

ووجود . بقاؤه أصالً  إذ لو قدرنا مولوداً دون ھذه الصناعة وكفالتھا إلى حين الفصال لم يتم. كون اإلنسان إال بھا

وتكفف ابن سينا في الرد على ھذا الرأي لمخالفته إياه، وذھابه . الصنائع دون الفكر ممتنع ألنھا ثمرته وتابعة له

ً القتضاءات فلكية وأوضاع غريبًة تندر في  إلى إمكان انقطاع األنواع، وخراب عالم التكوين، ثم عوده ثانيا

ً األحقاب بزعمه، فتقتضي تخمير طين ثم يقيض له حيوان . ة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسبة، فيتم كونه أنسانا

وأطنب في بيان ذلك في الرسالة التي سماھا . يخلق فيه إلھاماً لتربيته والحنو عليه، إلى أن يتم وجوده وفصاله

غير ما استدل وھذا االستدالل غير صحيح، وأن كنا نوافقه على انقطاع األنواع، لكن من . رسالة حي بن يقظان

ودليل القول بالفاعل المختار يرد عليه، وال واسطة . فأن دليله مبني على إسناد األفعال إلى العفة الموجبة. به
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على القول بالفاعل المختار بين األفعال والقدرة القديمة، وال حاجة إلى ھذا التكلف ثم لو سلمناه جدالً، فغاية ما 

وما الضرورة الداعية لذلك، . بخلق اإللھام لتربيته في الحيوان األ عجم ينبني عليه اطراد وجود ھذا الشخص

وخلق اإللھام في . وإذا كان اإللھام يخلق في الحيوان األعجم، فما المانع من خلقه للمولود نفسه، كما قررناه أوالً 

البطالن في شخص لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيره، فكال المذھبين شاھدان على أنفسھما ب

 .وهللا تعالى أعلم. مناحيھما لما قررته لك

  الفصل التاسع والعشرون
  في صناعة الطب وأنھا محتاج إليھا في الحواضر واألمصار دون البادية

ھذه الصناعة ضرورية في المدن واألمصار لما عرف من فائدتھا، فأن ثمرتھا حفظ الصحة لألصحاء، ودفع 

واعلم أن أصل األمراض كلھا إنما ھو . حتى يحصل لھم البرء من أمراضھم المرض عن المرضى بالمداواة،

: من األغذية، كما قال  في الحديث الجامع للطب كما ينقل بين أھل الصناعة، وأن طعن فيه العلماء، وھو قوله

فھو ظاھر، المعدة بيت الداء، : فأما قوله. >>رأس الدواء، واصل كل داء البردة المعدة بيت الداء والحمية<<

والمعنى أن الجوع ھو الدواء العظيم . وأما قوله الحمية رأس الدواء، فالحمية الجوع وھو االحتماء عن الطعام

أصل كل داء البردة، فمعنى البردة إدخال الطعام على الطعام في المعدة، قبل : الذي ھو أصل األدوية، وأما قوله

خلق اإلنسان وحفظ حياته بالغذاء يستعمله باألكل، وينفذ فيه وشرح ھذا أن هللا سبحانه . أن يتم ھضم األول

ثم تأخذه النامية فينقلب لحماً . القوى الھاضمة والغاذية إلى أن يصير دماً مالئماً ألجزاء البدن من اللحم والعظم

 ً . دنومعنى الھضم طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طوراً بعد طور حتى يصير جزءاً بالفعل من الب. وعظما

وتفسيره أن الغذاء، إذا حصل في الفم والكته األشداق، أثرت فيه حرارة الفم طبخاً يسيراً، وقلبت مزاجه بعض 

ثم يحصل في . الشيء، كما تراه في اللقمة إذا تناولتھا طعاماً، ثم أجدتھا مضغاً، فترى مزاجھا غير مزاج الطعام

 ً وھو صفو ذلك المطبوخ، وترسله إلى الكيد وترسل ما المعدة فتطبخه حرارة المعدة إلى أن يصير كيموسا

ثم تطبخ حرارة الكيد ذلك الكيموس إلى أن يصير دما عبيطاً . رسب منه في المعى ثفالً، ثم ينفذ إلى المخرجين

وترسب منه أجزاء يابسة ھي السوداء، ويقصر الحار الغريزي . وتطفو عليه رغوة من الطبخ ھي الصفراء

ثم ترسلھا الكيد كلھا في العروق والجداول، ويأخذھا طبخ الحار . الغليظ منه فھو البلغمبعض الشيء عن طبخ 

وتأخذ النامية مأخذھا في الدم . الغريزي ھناك، فيكون عن الدم الخالص بخار حار رطب يمد الروح الحيواني

 ً تلفة من العرق ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك فضالت مخ. فيكون لحماً، ثم غليظه عظاما

ً . واللعاب والمخاط والدمع ثم أن اصل األمراض ومعظمھا .ھذه صورة الغذاء وخروجه من القوة إلى الفعل لحما

ھذه، فيبقى  وسببھا أن الحار الغريزي قد يضعف عن إتمام النضج في طبخه في كل طور من. ھي الحميات

ً كثرة الغذاء في المعد. ذلك الغذاء دون نضج ة، حتى يكون أغلب على الحار الغريزي، أو إدخال وسببه غالبا

أو يتوزع عليھما . الطعام إلى المعدة قبل أن تستوفي طبخ األول، فيشتغل به الحار الغريزي ويترك األول بحاله

ً على إنضاجه. فيقصر عن تمام الطبخ والنضج . وترسله المعدة كذلك إلى الكبد، فال تقوى حرارة الكبد أيضا

وترسل الكبد جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما . الكبد من الغذاء األول فضلة غير ناضجة وربما بقي في

. فإذا أخذ البدن حاجته المالئمة أرسله مع الفضالت األخرى من العرق والدمع واللعاب أن اقتدر على ذلك. ھو

وكل ذي رطوبة من . ياموربما يعجز عن الكثير منه، فيبقى في العروق والكبد والمجدة، وتتزايد مع األ

وكل متعفن . الممتزجات إذا لم يأخذه الطبخ والنضج يعفن، فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج وھو المسمى بالخلط

اعتبر ذلك بالطعام إذا ترك حتى يتعفن وفي .ففيه حرارة غريبة، وتلك ھي المسماة في بدن اإلنسان بالحمى
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فھذا معنى الحميات في األبدان وھي رأس . رارة وتأخذ مأخذھاالزبل إذا تعفن أيضاً، كيف تنبعث فيه الح

ولھذه الحميات عالجات بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة ثم . األمراض، وأصلھا كما وقع في الحديث

وكذلك في حال الصحة له عالج في التحفظ من ھذا المرض وغيره، . تناوله األغذية المالئمة حتى يتم برؤه

وقد يكون ذلك العفن في عضو مخصوص، فيتولد عنه مرض في ذلك العضو، أو . وقع في الحديثوأصله كما 

وقد يمرض العضو ويحدث عنه مرض . أما في األعضاء الرئيسة، أو في غيرھا: تحدث جراحات في البدن

ى ھذه كلھا جماع األمراض، وأصلھا في الغالب من األغذية، وھذا كله مرفوع إل. القوى الموجودة له

ووقوع ھذه األمراض في أھل الحضر واألمصار أكثر، لخصب عيشھم، وكثرة مآكلھم، وقلة اقتصارھم .الطبيب

وكثيراً ما يخلطون باألغذية من التوابل والبقول والفواكه، . لتناولھا على نوع واحٍد من األغذية، وعدم توقيتھم

فربما عددنا في اللون الواحد . على نوع أو أنواع رطباً ويابساً، في سبيل العالج بالطبخ، وال يقتصرون في ذلك

وربما يكون بعيداً عن مالءمة . من ألوان الطبخ أربعين نوعاً من النبات والحيوان، فيصير للغذاء مزاج غريب

واألھوية منشطة . ثم أن األھوية في األمصار تفسد بمخالطة األبخرة العفنة من كثرة الفضالت. البدن وأجزائه

ثم الرياضة مفقودة ألھل األمصار، إذ ھم في الغالب . مقوية بنشاطھا ألثر الحار الغريزي فم الھضملألرواح و

وادعون ساكنون، ال تأخذ منھم الرياضة شيئاً، وال تؤثر فيھم أثراً، فكان وقوع األمراض كثيراً في المدن 

فمأكولھم قليل في الغالب،  وأما أھل البدو.واألمصار، وعلى قدر وقوعه كانت حاجتھم إلى ھذه الصناعة

ثم األدم قليلة . وربما يظن أنھا جبلة الستمرارھا. والجوع أغلب عليھم لقفة الحبوب،حتى صار لھم ذلك عادة

لديھم أو مفقودة بالجملة وعالج الطبخ بالتوابل والفواكه إنما يدعو إليه ترف الحضارة الذين ھم بمعزل عنه، 

وأما أھويتھم فقليلة العفن، لقلة . عما يخالطھا ويقرب مزاجھا من مالءمة البدنفيتناولون أغذيتھم بسيطة بعبدة 

ثم أن الرياضة موجودة فيھم من .الرطوبات والعفونات ، أن كانوا آھلين، أو الختالف األھوية أن كانوا ظواعن

بدلك كله كثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب الحاجات أو مھنة أنفسھم في حاجاتھم، فيحسن 

فتكون أمزجتھم أصلح وأبعد عن األمراض، فتقل حاجتھم إلى . الھضم ويجود ويفقد إدخال الطعام على الطعام

ألنه يكون له . وما ذاك إال لالستغناء عنه، إذ لو احتيج إليه لوجد. ولھذا ال يوجد الطبيب في البادية بوجه. الطب

  ). التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة هللا تبديالً سنة هللا. (بدلك في البدو معاش يدعوه إلى سكناه

  الفصل الثالثون
  في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية

فھو ثاني رتبة عن الداللة .وھو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس

وأيضاً فھي تطلع على . سان التي يميز بھا عن الحيواناللغوية، وھو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص اإلن

ما في الضمائر وتتأدى بھا األغراض إلى البلد البعيد، فتقضى الحاجات، وقد دفعت مؤنة المباشرة لھا، ويطلع 

بھا على العلوم والمعارف وصحف األولين، وما كتبوه في علومھم وأخبارھم، فھي شريفة بجميع ھذه الوجوه 

خروجھا في اإلنسان من القوة إلى الفعل إنما يكون بالتعليم، وعلى قدر االجتماع والعمران والتناغي و. والمنافع

وقد قدمنا أن ھذا شأنھا وأنھا . في الكماالت والطلب لذلك، تكون جودة الخط في المدينة إذ ھو من جملة الصنائع

ون ، ومن قرأ منھم أو كتب فيكون خطه قاصراً تابعة للعمران، ولھذا نجد أكثر البدو أميين ال يكتبون وال يقرأ

ونجد تعليم الخط في األمصار الخارج عمرانھا عن الحد أبلغ وأحسن وأسھل طريقاً، . وقراءته غير نافذة

كما يحكى لنا عن مصر لھذا العھد، وأن بھا معلمين منتصبين لتعليم الخط يلقون على . الستحكام الصنعة فيھا

اً في وضع كل حرف، ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه، فتعتضد لديه رتبة العلم المتعلم قوانين وأحكام
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وإنما أتى ھذا من كمال الصنائع ووفورھا بكثرة العمران .والحس في التعليم، وتأتي ملكته على أتم الوجوه

نفراده، على قوانين وليس الشأن في تعليم الخط باألندلس والمغرب كذلك في تعلم كل حرف با.وانفساح األعمال

ويكون ذلك من المتعلم ومطالعة المعلم . يلقيھا المعلم للمتعلم، وإنما يتعلم بمحاكاة الخط من كتابة الكلمات جملة

ً مبالغه من . له، إلى أن يحصل له اإلجادة ويتمكن في بنانه الملكة، فيسمى مجيداً  وقد كان الخط العربي بالغا

. دولة التبابعة، لما بلغت من الحضارة والترف، وھو المسمى بالخط الحميرياألحكام واإلتقان والجودة في 

وأنتقل منھا إلى الحيرة لما كان بھا من دولة آل المنذر نسباء التبابعة في العصبية، والمجددين لفلك العرب 

فكانت . عندھم من اإلجادة كما كان عند التبابعة، لقصور ما بين الدولتين ولم يكن الخط. بأرض العراق

. ومن الحيرة لقنه أھلى الطائف وقريش فيما ذكر. الحضارة وتوابعھا من الصنائع وغيرھا قاصرة عن ذلك

وھو . أن الذي تعلم الكتابة من الحيرة ھو سفيان بن أمية وبقال حرب بن أمية، وأخذھا من أسلم بن سدرة: ويقال

 :العراق لقول شاعرھمقول ممكن، وأقرب ممن ذھب إلى أنھم تعلموھا من أياد أھل 

 قوم لھم ساحة العراق، إذا              سارواً جميعاً، والخط والقلم

والخط من الصنائع . وھو قول بعيد، ألن إياداً ، وأن نزلوا ساحة العراق، فلم يزالوا على شأنھم من البداوة

لعرب، لقربھم من ساحة وإنما معنى قول الشاعر أنھم أقرب إلى الخط والقلم من غيرھم من ا. الحضرية

األمصار وضواحيھا، فالقول بأن أھل الحجاز إنما لقنوھا من الحيرة، ولقنھا أھل الحيرة من التبابعة وحمير ھو 

ورأيت في كتاب التكملة البن األبار ، عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي األندلسي، . األليق من األقوال

قلت : أسمه عبد هللا بن فروخ بن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبيه قالمن أصحاب مالك رضي هللا عنه، و

يا معشر قريش خبروني عن ھذا الكتاب العربي، ھل كنتم تكتبونه قبل أن يبعث هللا محمداً ، : لعبد هللا بن عباس

وممن : قلت نعم،:تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق، مثل األلف والالم، والميم والنون، قال

وممن أخذه عبد : قلت. من عبد هللا بن جدعان: وممن أخذه حرب، قال: قلت. من حرب بن أمية: أخذتموه، قال

. من طارئ  طرأ عليه من أھل اليمن: وممن أخذه أھل األنبار، قال: قلت. هللا بن جدعان، قال من أھل األنبار

وھو الذي . قسم كاتب الوحي لھود النبي عليه السالممن الخلجان بن ال: وممن أخذه ذلك الطارئ ؟ قال: قلت

 :يقول

 أفي كل عام سنة تحدثونھـــا              ورأي على غير الطريق يعبـر

  وللموت خير من حياة تسبناً              بھا جرھم فيمن يسب وحميـــر

بكر بن أبي حميرة في كتابه عن أبي  حدثني بذلك أبو: وزاد في آخره. إنتھى ما نقله ابن األبار في كتاب التكملة

ومن خطه نقلته عن . بحر بن العاص عن أبي الوليد الو قشي عن أبي عمر الطلمنكي ابن أبي عبد هللا بن مفرح

أبي سعيد بن يونس عن محمد بن موسى بن النعمان عن يحيى بن محمد بن حشيش بن عمر بن أيوب المعافري 

 .أنتھى. عن عبد هللا بن فروخالتونسي عن بھلول بن عبيدة الحمي 

ومن حمير تعلمت . وكان لحمير كتابة تسمى المسند حروفھا منفصلة، وكانوا يمنعون من تعلمھا إال بإذنھم

مضر الكتابة العربية، إال أنھم لم يكونوا مجيدين لھا شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو، فال تكون محكمة المذاھب 

لبون ما بين البدو والصناعة واستغناء البدو عنھا في األكثر، فكانت كتابة العرب  وال مائلة إلى اإلتقان والتنميق

ً من كتابتھم لھذا العھد، أو نقول أن كتابتھم لھذا العھد أحسن صناعة، ألن ھؤالء  يدوية مثل كتابتھم أو قريبا

عن الحضر من أھل  وأما مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد. أقرب إلى الحضارة ومخالطة األمصار والدول
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اليمن وأھل العراق وأھل الشام ومصر، فكان الخط العربي ألول اإلسالم غير بالغ إلى الغاية من األحكام 

وأنظر ما وقع ألجل .واإلتقان واإلجادة، وال إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدھم عن الصنائع

ھم، وكانت غير مستحكمة في اإلجادة، فخالف الكثير ذلك في رسمھم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوط

ثم اقتفي التابعون من السلف رسمھم فيھا تبركاً . من رسومھم ما اقتضته أقيسه رسوم صناعة الخط عند أھلھا

، وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب هللا وكالمه، كما يقتفي لھذا  ρبما رسمه أصحاب رسول هللا 

ً  العھد خط ولي وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه، فاتبع ذلك . أو عالم تبركاً، ويتبع رسمه خطأً أو صوابا

وال تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنھم كانوا .واثبت رسما، ونبه العلماء بالرسم على مواضعه

. كما يتخيل، بل لكلھا وجه من مخالفة خطوطھم أصول الرسم ليس محكمين لصناعة الخط، وأن ما يتخيل

أنه تنبيه " بأييد"أنه تنبيه على أن الذبح لم يقع، وفي زيادة الياء في : ويقولون في مثل زيادة األلف في ال اذبحنه

وما حملھم على ذلك إال اعتقادھم أن . على كمال القدرة الربانية، وأمثال ذلك مما ال أصل له إال التحكم المحض

وحسبوا أن الخط كمال، فنزھوھم عن نقصه، . ابة عن توھم النقص في قلة إجادة الخطفي ذلك تنزيھا للصح

واعلم أن الخط . ونسبوا إليھم الكمال بإجادته، وطلبوا تعليل ما خالف اإلجادة من رسمه، وذلك ليس بصحيح

ال في الصنائع والكم. ليس بكمال في حقھم، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما رأيته فيما مر

إضافي، وليس بكمال مطلق، إذ ال يعود نقصه على الذات في الدين وال في الخالل، وإنما يعود على أسباب 

وقد كان النبي  أمياً، وكان ذلك كماال . المعاش، وبحسب العمران والتعاون عليه ألجل داللته على ما في النفوس

. الصنائع العملية، التي ھي أسباب المعاش والعمران كلھافي حقه، وبالنسبة إلى مقامه، لشرفه وتنزھه عن 

وليست األمية كماالً في حقنا نحن، إذ ھو منقطع إلى ربه، ونحن متعاونون على الحياة الدنيا، شأن الصنائع 

  .فأن الكمال في حقه ھو تنزھه عنھا جملة بخالفنا. كلھا، حتى العلوم االصطالحية

ا األمصار، وملكوا الممالك ونزلوا البصرة والكوفة، واحتاجت الدولة إلى ثم لما جاء الملك للعرب، وفتحو

الكتابة، استعملوا الخط وطلبوا صناعته وتعلموه وتداولوه، فترقت اإلجادة فيه، واستحكم، وبلغ في الكوفة 

انتشرت ثم .والخط الكوفي معروف الرسم لھذا العھد. والبصرة رتبة من اإلتقان، إال أنھا كانت دون الغاية

العرب في األقطار والممالك، وافتتحوا أفريقية واألندلس، وأختط بنو العباس بغداد وترقت الخطوط فيھا إلى 

الغاية، لما استبحرت في العمران، وكانت دار اإلسالم ومركز الدولة العربية، وخالفت أوضاع الخط ببغداد 

واستحكمت ھذه المخالفة في األمصار إلى . الرواءأوضاعه بالكوفة، في الميل إلى إجادة وجمال الرونق وحسن 

أن رفع رأيتھا ببغداد علي بن مقلة الوزير ثم تاله في ذلك علي بن ھالل، الكاتب الشھير بابن البواب، ووقف 

وبعدت رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن الكوفة، حتى أنتھى . سند تعليمھا عليه في المائة الثالثة وما بعدھا

ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفنن الجھابذة في أحكام رسومه وأوضاعه، حتى انتھت إلى . ةإلى المباين

ووقف سند تعليم الخط عليھم، وأنتقل ذلك إلى مصر، وخالفت . المتأخرين مثل ياقوت والولي علي العجمي

  .باينةطريقة العراق بعض الشيء، ولقنھا العجم ھنالك، فظھرت مخالفة لخط أھل مصر أو م

وتميز ملك األندلس . وكان الخط األفريقي المعروف رسمه القديم لھذا العھد يقرب من أوضاع الخط المشرقي 

باألمويين ، فتميزوا بأحوالھم من الحضارة والصنائع والخطوط، فتميز صنف خطھم األندلسي، كما ھو 

وعظم الملك ونفقت . سالمية في كل قطروطما بحر العمران والحضارة في الدول اإل. معروف الرسم لھذا العھد

أسواق العلوم وانتسخت الكتب وأجيد كتبھا وتجليدھا، وملئت بھا القصور والخزائن الملوكية بما ال كفاء له، 
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ثم لما أنحل نظام الدولة اإلسالمية وتناقصت تناقص ذلك أجمع، .وتنافس أھل األقطار في ذلك وتناغوا فيه

لخالفة، فأنتقل شأنھا من الخط والكتابة، بل والعلم إلى مصر والقاھرة، فلم تزل ودرست معالم بغداد بدروس ا

وأشكالھا متعارفة . وللخط بھا معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعھا. أسواقه بھا نافقة لھذا العھد

ً وحذق فيھا دربة وقد لقنھا حس. فال يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك األوضاع. بينھم نا

وأما أھل األندلس، فافترقوا في األقطار، عند تالشي ملك .وكتاباً، وأخذھا قوانين عملية، فتجيء أحسن ما يكون

العرب بھا ومن خلفھم من البربر، وتغلبت عليھم أمم النصرانية، فانتشروا في عدوة المغرب وأفريقية، من لدن 

ركوا أھل العمران بما لديھم من الصنائع، وتعلقوا بأذيال الدولة، فغلب خطھم وشا. الدولة اللمتونية إلى ھذا العھد

وصارت خطوط . ونسي خط القيروان والمھدية بنسيان عوائدھما وصنائعھما. على الخط اإلفريقي وعفي عليه

رق أھل أفريقية كلھا على الرسم األندلسي بتونس وما إليھا، لتوفر أھل األندلس بھا عند الجالية من ش

إنما كانوا يفدون . وبقي منه رسم ببالد الجريد الذين لم يخالطوا كتاب األندلس وال تمرسوا بجوارھم.األندلس

على دار الملك بتونس، فصار خط أھل أفريقية من أحسن خطوط أھل األندلس، حتى إذا تقلص ظل الدولة 

نقص حينئٍذ حال الخط وفسدت الموحدية بعض الشيء، وتراجع أمر الحضارة والترف بتراجع العمران، 

وبقيت فيه آثار الخط األندلسي، تشھد بما . رسومه، وجھل فيه وجه التعليم بفساد الحضارة وتناقص العمران

وحصل في دولة بني مرين . كان لھم من ذلك، لما قدمناه من أن الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوھا

ألندلسي، لقرب جوارھم وسقوط من خرج منھم إلى فاس قريباً، من بعد ذلك بالمغرب األقصى لون من الخط ا

فصارت الخطوط . ونسي عھد الخط فيما بعد عن سدة الملك وداره كأنه لم يعرف. واستعمالھم إياھم سائر الدولة

بأفريقية والمغربيين مائلة إلى الرداءة بعبدة عن الجودة، وصارت الكتب إذا انتسخت فال فائدة تحصل 

منھا، إال العناء والمشقة لكثرة ما يقع فيھا من الفساد والتصحيف وتغيير األشكال الخطية عن الجودة، لمتصفحھا 

وهللا يحكم ال . ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع، بنقص الحضارة وفساد الدول. حتى ال تكاد تقرأ إال بعد عسر

 .معقب لحكمه

الشھير بابن البواب قصيدة من بحر البسيط على روي الراء وألستاذ أبي الحسن علي بن ھالل الكاتب البغدادي 

رأيت إثباتھا في ھذا الكتاب من ھذا الباب لينتفع . يذكر فيھا صناعة الخط وموادھا من أحسن ما كتب في ذلك

 :وأولھا. بھا من يريد تعلم ھذه الصناعة

  ويروم حسن الخط والتصويـر    إجادة التحريـــــــــــريا من يريد 

  فارغب إلى موالك في التيسير    ان عزمك في الكتابة صادقاأن ك

  صلب يصوغ صناعة التحبيـر    أعدد من األقالم كل مثقـــــــــف

  عند القياس بأوسط التقديــــــر    وإذا عمدت لبريه فتوخــــــــــــه

  من جانب التدقيق والتخضيــر    أنظر إلى طرفيه فاجعل بريــــة

  خلوا عن التطويل والتقصيـــر    ـــــــادالواجعل لجلفته قواما عـ

  من جانبيه مشاكل التقديــــــــر    والشق وسطه ليبقى بريـــــــــه

 فالقط فيه جملة التدبيــــــــــــر              حتى إذا اتقنت ذلك كلــــــــــــه

 ال تطمعن في أن أبوح بســـــره           أني اضن بسره المستــــــــور

 كن جملة ما أقول بأنـــــــــــــه            ما بين تحريف إلى تدويــــــرل

 المعصور وألق دواتك بالدخان مدبـــــــرا            بالخل أو بالحصرم
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 وأضف إليه مغرة قد صولـــت            مع أصفر الزرنيخ والكافـــور

 ي الناعم المخبـــورحتى إذا ما خمرت فاعمد إلــى            الورق النق

 فاكبسه بعد القطع بالمعصاركي           ينأى عن التشعيث والتغييـــــر

 ثم اجعل التمثيل دأبك صابـــرا            ما أدرك المأمول مثل صبــور

  أبدأ به في اللوح منتفحـا لـــــه             عزما تجرده عن التشميـــــــر

  ه             في أول التمثيل والتسطيـــــــرال تخجلن من الردى تختطــــ

 فاألمر يصعب ثم يرجع ھينــا             ولرب سھل جاء بعد عسيــــــر

 حتى إذا أدركت ما أملتـــــــــه            أضحيت رب مسرة وحبــــــور

 فاشكر إلھك واتبع رضوانــــه             أن اإلله يجيب كل شكـــــــــور

 ب لكفك أن تخط بنانھــا              خيرا تخلفه بدار غـــــــــــروروارغ

 فجميع فعل المرء بلقاه غــــدا              عند الشقاء كتابة المنشـــــــــور

واعلم بأن الخط بيان عن القول والكالم، كما أن القول والكالم بيان عما في النفس والضمير من المعاني، فال بد 

وھو يشتمل ] 3،4الرحمن آية [}خلق اإلنسان، علمه البيان{ : قال هللا تعالى. ما أن يكون واضح الداللةلكل منھ

فالخط المجرد كماله أن تكون داللته واضحة، بإبانة حروفه المتواضعة وإجادة وضعھا . بيان األدلة كلھا

إيصال حرف الكلمة الواحدة  ورسمھا كل وأحد على حدة متميز عن اآلخر، إال ما اصطلح عليه الكتاب من

بعضھا ببعض، سوى حروف اصطلحوا على قطعھا، مثل األلف المتقدمة في الكلمة، وكذا الراء والزاى والدال 

ثم أن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على . والذال وغيرھا، بخالف ما إذا كانت متأخرة، وھكذا إلى آخرھا

عندھم، ال يعرفھا إال أھل مصطلحھم فتستعجم أعلى  وصل كلمات، بعضھا ببعض، وحذف حروف معروفة

وھؤالء كتاب دواوين السلطان وسجالت القضاة، كأنھم انفردوا بھذا االصطالح عن غيرھم، لكثرة . غيرھم

فأن كتبوا ذلك لمن ال خبرة له . موارد الكتابة عليھم، وشھرة كتابتھم وإحاطة كثير من،دونھم بمصطلحھم

دلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعوه، وإال كان بمثابة الخط األعجمي، ألنھما بمنزلة بمصطلحھم فينبغي أن يع

وليس بعذر في ھذا القدر، إال كتاب األعمال السلطانية في األموال والجيوش، . واحدة من عدم التواضع عليه

فيبالغون في رسم  ألنھم مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس، فأنه من األسرار السلطانية التي يجب إخفاؤھا،

وھو االصطالح على العبارة عن الحروف بكلمات من أسماء . اصطالح خاص بھم، ويصير بمثابة المعمى

الطيب والفواكه والطيور أو األزاھر، ووضع أشكال أخرى غير أشكال الحروف المتعارفة يصطلح عليھا 

عثور على ذلك، وأن لم يضعوه أوالً، قوانين وربما وضع الكتاب لل. المتخاطبون لتأدية ما في ضمائرھم بالكتابة

  .وهللا العليم الحكيم. وللناس في ذلك دواوين مشھورة. بمقاييس استخرجوھا لذلك بمداركھم يسمونھا فك المعّمى

  الفصل الحادي والثالثون
  في صناعة الوراقة

وكان سبب . ا بالرواية والضبطكانت العناية قديماً بالدواوين العلمية والسجالت، في نسخھا وتجليدھا وتصحيحھ

وقد ذھب ذلك لھذا العھد بذھاب الدولة وتناقص العمران، بعد . ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة

أن كان منه  في الملة اإلسالمية بحر زاخر بالعراق واألندلس، إذ ھو كله من توابع العمران واتسع نطاق الدولة 

ثرت التآليف العلمية والدواوين، وحرص الناس على تناقلھما في اآلفاق واإلعصار فك. ونفاق أشواق ذلك لديھما

وجاءت صناعة الوراقين المعانين لالنتساخ والتصحيح والتجليد وسائر األمور الكتبية . فانتسخت وجلدت
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ائل وكانت السجالت أوالً النتساخ العلوم، وكتب الرس. والدواوين، واختصت باألمصار العظيمة العمران

السلطانية واإلقطاعات، والصكوك في الرقوق المھيأة بالصناعة من الجلد، لكثرة الرفه وقفة التآليف صدر الملة 

ً للمكتوبات  كما نذكره، وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك، فاقتصروا على الكتاب في الرق تشريفا

وين، وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ثم طما بحر التآليف والتد.وميالً بھا إلى الصحة واإلتقان

واتخذه الناس من . فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد، وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه. ذلك

ً لمكتوباتھم السلطانية والعلمية ثم وقفت عناية أھل العلوم . وبلغت اإلجادة في صناعته ما شاء ت. بعده صحفا

ى ضبط الدواوين العلمية وتصحيحھا بالرواية المسندة إلى مؤلفيھا وواضعيھا، ألنه الشأن وھمم أھل الدول، عل

. األھم من التصحيح والضبط، فبذلك تسند األقوال إلى قائلھا، والفتيا إلى الحاكم بھا المجتھد في طريق استنباطھا

وھكذا كان شأن أھل العلم . وال فتياوما لم يكن تصحيح المتون بإسنادھا إلى مدونھا، فال يصح إسناد  قول لھم 

  .وحملته في العصور واألجيال واآلفاق

حتى لقد قصرت فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على ھذه فقط، إذ ثمرتھا الكبرى من معرفة صحيح 

األحاديث وحسنھا ومسندھا ومرسلھا ومقطوعھا وموقوفھا من موضوعھا، قد ذھبت وتمخضت زبدة في تلك 

ولم تبق ثمرة الرواية واالشتغال بھا، . المتلقاة بالقبول عند األمة وصار القصد إلى ذلك لغواً من العمل األمھات

إال في تصحيح تلك األمھات الحديثية، وسواھا من كتب الفقه الفتيا، وغير ذلك من الدواوين والتأليف العلمية، 

وكانت ھذه الرسوم بالمشرق واألندلس معبدة الطرق . واتصال سندھا بمؤلفيھا، ليصح النقل عنھم واإلسناد إليھم

. ولھذا نجد الدواوين المنسخة لذلك العھد في أقطارھم على غاية من اإلتقان واإلحكام والصحة. واضحة المسالك

وأھل اآلفاق يتناقلونھا إلى . ومنھا لھذا العھد بأيدي الناس في العالم أصول عتيقة تشھد ببلوغ الغاية لھم في ذلك

ولقد ذھبت ھذه الرسوم لھذا العھد جملة بالمغرب وأھله، النقطاع صناعة الخط . ن ويشدون عليھا يد الضنانةاآل

وصارت األمھات والدواوين تنسخ بالخطوط البدوية، . والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أھله

حيف، فتستغلق على متصفحھا، وال ينسخھا طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد والتص

وأيضا فقد دخل الخلل من ذلك في الفتيا ؛ فإن غالب األقوال المعزوة غير .يحصل منھا فائدة إال في األقل النادر

وتبع ذلك أيضا ما يتصدى إليه بعض . مروية عن أئمة المذاھب، وإنما تتلقى من تلك الدواوين على ما ھي عليه

ولم يبق من ھذا الرسم باألندلس، إال . بصرھم بصناعته، وعدم الصنائع الوافية بمقاصدهأئمتھم من التأليف لقلة 

. ، هللا غالب على أمره.فقد كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب. إثارة خفية باإلنحاء، وھي على االضمحالل

بدلك سھل على مبتغيه،  ويبلغنا لھذا العھد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق، وتصحيح الدواوين لمن يرومه

في االنتساخ ھنالك إنما ھو  إال أن الخط الذي بقي من اإلجادة. لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكره بعد

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق. وأما النسخ بمصر ففسد كما فسد بالمغرب وأشد. للعجم، وفي خطوطھم

  الفصل الثاني والثالثون
  الغناءفي صناعة 

ھذه الصناعة ھي تلحين األشعار الموزونة، بتقطيع األصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع على كل صوب 

ثم تؤلف تلك النغم بعضھا إلى بعض على نسب متعارفة فيلذ سماعھا ألجل . منھا توقيعاً عند قطعه فيكون نغمة

أنه تبين في علم الموسيقى أن األصوات  وذلك. ذلك التناسب، وما يحدث عنه من الكيفية في تلك األصوات

واختالف ھذه . صوت، نصف صوت، وربع آخر، وخمس آخر، وجزء من أحد عشر من آخر: تتناسب، فيكون

وليس كل تركيب منھا ملذوذاً عند السماع، . النسب، عند تأديتھا إلى السمع، يخرجھا من البساطة إلى التركيب
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. ھا أھل علم الموسيقى، وتكلموا عليھا كما ھو مذكور في موضعهبل للملذوذ تراكيب خاصة ھي التي حصر

وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات، أما بالقرع أو بالنفخ في آالت 

وھي  منھا المزمار ويسمونه الشبابة،: فمنھا لھذا العھد بالمغرب أصناف. تتخذ لذلك، فتزيدھا لذة عند السماع

ويخرج الصوت من جوفھا على سدادة من تلك . قصبة جوفاء بأبخاش في جوانبھا معدودة، ينفخ فيھا فتصوت

ً متعارفاً، حتى تحدث . األبخاش ً على تلك األبخاش وضعا ويقطع الصوت بوضع األصابع من اليدين جميعا

ومن جنس ھذه . ذكرناه ناسب الذيالنسب بين األصوات فيه، وتتصل كذلك متناسبة، فيلتذ السمع بإدراكھا للت

اآللة المزمار الذي يسمى الزالمي، وھو شكل القصبة منحوتة الجانبين من الخشب، جوفاء من غير تدوير ألجل 

ائتالفھا من قطعتين منفوذتين كذلك بأبخاش معدودة، ينفخ فيھا بقصبة صغيرة توصل، فينفذ النفخ بواسطتھا 

فيھا من تقطيع األصوات من تلك األبخاش باألصابع مثل ما يجري في ويجري . إليھا، وتصوت بنغمة حادة

ومن أحسن آالت الزمر لھذا العھد البوق، وھو بوق من نحاس، أجوف في مقدار الذراع، يتسع إلى أن .الشبابة

وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤّدي الريح من الفم . يكون انفراج مخرجه في مقدار دور الكف في شكل بري القلم

ً معدودةإل ً دوياً، وفيه أبخاش أيضا وتقطع نغمة منھا كذلك باألصابع على التناسب، . يه، فيخرج الصوت ثخينا

أما على شكل قطعة من الكرة، مثل المربط والرباب، أو : ومنھا آالت األوتار وھي جوفاء كلھا. فيكون ملذوذاً 

رأسھا إلى دسر جائلة ليتأتى شد األوتار على شكل مربع كالقانون، توضع األوتار على بسائطھا مشدودة في 

ثم تقرع األوتار أما بعود آخر أو بوتر مشدود بين طرفي قوس يمر عليھا . ورخوھا عند الحاجة إليه بإدارتھا

واليد . ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر. بعد أن يطلى بالشمع والكندر

الت األوتار توقع بأصابعھا على أطراف األوتار، فيما يقرع أو يحك بالوتر، فتحدث اليسرى مع ذلك في جميع آ

وقد يكون القرع في الطسوت بالقضبان أو في األعواد بعضھا ببعض، على توقيع . األصوات متناسبة ملذوذة

للذة كما تقرر في وذلك أن ا. ولنبين لك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء. متناسب يحدث عنه التذاذ بالمسموع

فإذا كانت مناسبة للمدرك ومالئمة كانت ملذوذة، . موضعه ھي إدراك المالئم، والمحسوس إنما تدرك منه كيفية

فالمالئم من الطعوم ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق في مزاجھا، وكذا . وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة

. المدرك، وإليه تؤديه الحاسة اسب مزاج الروح القلبي البخاري ألنه المالئم من الملموسات، وفي الروائح، ما ن

ولھذا كانت الرياحين واألزھار العطريات أحسن رائحة وأشد مالءمة للروح، لغلبة الحرارة فيھا، التي ھي 

أنسب  وأما المرئيات والمسموعات فالمالئم فيھا تناسب األوضاع في أشكالھا وكيفياتھا، فھو.مزاج الروح القلبي

ً في أشكاله وتخاطيطه التي له بحسب مادته، بحيث ال . عند النفس وأشد مالءمة لھا فإذا كان المرئي متناسبا

يخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة والوضع، وذلك ھو معنى الجمال والحسن في كل مدرك، 

ولھذا تجد العاشقين المستھترين في المحبة يعبرون . كان ذلك حينئذ مناسباً للنفس المدركة فتلتذ بإدراك مالئمھا

وفي ھذا سر تفھمه أن كنت من أھله، وھو اتحاد . عن غاية محبتھم وعشقھم بامتزاج أرواحھم بروح المحبوب

. المبدأ، وأن كل ما سواك إذا نظرته وتأملته رأيت بينك وبينه اتحاداً في البداية، يشھد لك به اتحادكما في الكون

فتود أن تمتزج بما شاھدت فيه . من وجه آخر أن الوجود يشرك بين الموجودات كما تقوله الحكماءومعناه 

ولما كان . الكمال لتتحد به، بل تروم النفس حينئذ الخروج عن الوھم إلى الحقيقة التي ھي اتحاد المبدأ والكون

ھو شكله اإلنساني، فكان إدراكه أنسب األشياء إلى اإلنسان وأقربھا إلى مدرك الكمال في تناسب موضوعھا 

للجمال والحسن في تخاطيطه وأصواته من المدارك التي ھي أقرب إلى فطرته، فيلھم كل أنسأن بالحسن في 

وذلك أن . والحسن في المسموع أن تكون األصوات متناسبة ال متنافرة. المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة
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رخاوة والشدة والقلقلة والضغط وغير ذلك، والتناسب فيھا ھو الذي األصوات لھا كيفيات من الھمس والجھر وال

أن ال يخرج من الصوت إلى مده دفعة بل بتدريج، ثم يرجع كذلك وھكذا إلى المثل، بل . فأوالً .يوجب لھا الحسن

أو  افتتاح أھل، اللسان التراكيب من الحروف المتنافرة وتأمل ھذا من. ال بد من توسط المغاير بين الصوتين

ً .المتقاربة المخارج، فأنه من بابه تناسبھا في األجزاء كما مر أول الباب، فيخرج من الصوت إلى نصفه : وثانيا

ً على ما حصره أھل صناعة الموسيقى فإذا . أو ثلثه أو جزء من كذا منه، على حسب ما يكون التنقل مناسبا

ومن ھذا التناسب ما . ناعة كانت مالئمة ملذوذةكانت األصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أھل تلك الص

يكون بسيطاً، ويكون الكثير من الناس مطبوعين عليه، ال يحتاجون فيه إلى تعليم وال صناعة، كما نجد 

وكثير . وتسمي العامة ھذه القابلية بالمضمار. المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وأمثال ذلك

ة، يقرأون القرآن، فيجيدون في تالحين أصواتھم كأنھا المزامير فيطربون بحسن مساقھم من القراء بھذه المثاب

ومن ھذا التناسب ما يحدث بالتركيب، وليس كل الناس يستوي في معرفته وال كل الطبائع . وتناسب نغماتھم

شرحه بعد عند ذكر وھذا ھو التلحين الذي يتكفل به علم الموسيقى، كما ن.توافق صاحبھا في العمل به إذا علم

وليس المراد . وقد أنكر مالك رحمه هللا تعالى القراءة بالتلحين، وأجازھا الشافعي رضي هللا تعالى عنه. العلوم

تلحين الموسيقى الصناعي، فإنه ال ينبغي أن يختلف في حظره، إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه، ألن 

لصوت لتعيين أداء الحروف من حيث إتباع الحركات في مواضعھا، القراءة واألداء تحتاج إلى مقدار من ا

والتلحين أيضاً يتعين له مقدار من الصوت ال يتم إال به من . ومقدار المد عند من يطلقه أو يقصره، وأمثال ذلك

متعين  وتقديم التالوة. فاعتبار أحدھما قد يخل باآلخر إذا تعارضا. اجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين

وإنما . بوجه فراراً من تغيير الرواية المنقولة في القرآن، فال يمكن اجتماع التلحين واألداء المعتبر في القرآن

المراد من اختالفھم التلحين البسيط الذي يھتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه، فيردد أصواته ترديداً 

والظاھر . ھذا ھو محل الخالف. ينبغي ذلك بوجه كما قاله مالكعلى نسب يدركھا العالم بالغناء وغيره، وال 

تنزيه القرآن عن ھذا كله كما ذھب إليه اإلمام رحمه هللا تعالى، ألن القرآن ھو محل خشوع بذكر الموت وما 

وھكذا كانت قراءة الصحابة رضي هللا عنھم كما في . بعده، وليس مقام التذاذ بإدراك الحسن من األصوات

فليس المراد به الترديد والتلحين، إنما معناه >> لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود<<: وأما قوله.مأخبارھ

وإذ قد ذكرنا معنى الغناء، فاعلم أنه . حسن الصوت وأداء القراءة واإلبانة في مخارج الحروف والنطق بھا

الكمالي، وتفننوا فيه، فتحدث ھذه يحدث في العمران، إذا توفر وتجاوز حد الضروري إلى الحاجي، ثم إلى 

أنه ال يستدعيھا إال من فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمھمة من المعاش والمنزل وغيره، فال . الصناعة

وكان في سلطان العجم قبل الملة منھا بحر . يطلبھا إال الفارغون عن سائر أحوالھم تفنناً في مذاھب الملذوذات

كان ملوكھم يتخذون ذلك ويولعون به، حتى لقد كان لملوك الفرس اھتمام بأھل و. زاخر في أمصارھم ومدنھم

وھذا شأن العجم لھذا . ھذه الصناعة، ولھم مكان في دولتھم، وكانوا يحضرون مشاھدھم ومجامعھم ويغنون فيھا

فيه الكالم أجزاء وأما العرب فكان لھم أوالً فن الشعر، يؤلفون .العھد في كل أفق من آفاقھم، ومملكة من ممالكھم

ويفصلون الكالم في تلك األجزاء تفصيالً يكون . متساوية على تناسب بينھا، في عدة حروفھا المتحركة والساكنة

فيالئم الطبع بالتجزئة أوالً، ثم بتناسب . ويسمونه البيت. كل جزء منھا مستقالً باإلفادة، ال ينعطف على اآلخر

فلھجوا به، فامتاز من بين . أدية المعنى المقصود وتطبيق الكالم عليھااألجزاء في المقاطع والمبادئ، ثم بت

وجعلوه ديواناً ألخبارھم وحكمھم وشرفھم . كالمھم بحظ من الشرف ليس لغيره، ألجل اختصاصه بھذا التناسب

جزاء وھذا التناسب الذي من أجل األ.واستمروا على ذلك. ومحكاً لقرائحھم في إصابة المعاني وإجادة األساليب
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إال . والمتحرك والساكن من الحروف، قطرة من بحر من تناسب األصوات، كما ھو معروف في كتب الموسيقى

ثم تغنى . وكانت البداوة أغلب نحلھم. أنھم لم يشعروا بما سواه، ألنھم حينئذ لم ينتحلوا علماً وال عرفوا صناعةً 

وكانوا يسمون الترنم إذا . فرجعوا األصوات وترنموا الحداة منھم في حداء إبلھم، والفتيان في قضاء خلواتھم،

وعللھا أبو إسحق . كان بالشعر غناء، وإذا كان بالتھليل أو نوع القراءة تغبيراً بالغين المعجمة والباء الموحدة

ة، وربما ناسبوا في غنائھم بين النغمات مناسبة بسيط. الزجاج بأنھا تذكر بالغابر وھو الباقي، أي بأحوال اآلخرة

وكانوا يسمونه السناد، وكان أكثر ما يكون منھم في الخفيف الذي . كما ذكره ابن رشيق آخر كتاب العمدة وغيره

وكانوا يسفون ھذا الھزج، وھذا البسيط، كله . يرقص عليه ويمشي بالدف والمزمار، فيطرب ويستخف الحلوم

ولم يزل .غير تعليم شأن البسائط كلھا من الصنائعمن التالحين ھو من أوائلھا، وال يبعد أن تتفطن له الطباع من 

فلما جاء اإلسالم، واستولوا على ممالك الدنيا، وحازوا سلطان العجم، . ھذا شأن العرب في بداوتھم وجاھليتھم

وغلبوھم عليه، وكانوا من البداوة والغضاضة على الحال التي عرفت لھم مع غضارة الدين وشدته في ترك 

ً ماوم. أحوال الفراغ ولم يكن الملذوذ عندھم إال ترجيع . ا ليس بنافع في دين وال معاش، فھجروا ذلك شيئا

فلما جاءھم الترف وغلب عليھم الرفه بما حصل لھم من . القراءة والترنم بالشعر الذي كان ديدنھم ومذھبھم

ن من الفرس والروم وافترق المغنو. غنائم األمم صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحالء الفراغ

والمعازف المزامير، وسمع العرب  فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب، وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير

وظھر بالمدينة نشيط الفارسي وطويس وسائب وحائر مولى عبد هللا .تلحينھم لألصوات ولحنوا عليھا أشعارھم

ثم أخذ عنھم معبد وطبقته وابن شريج . ه وطار لھم ذكربن جعفر، فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجادوا في

وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني العباس عند ابراھيم بن المھدي، وإبراھيم . وأنظاره

وكان من ذلك في دولتھم ببغداد، ما تبعه الحديث بعده به وبمجالسه لھذا . الموصلي وابنه إسحق وابنه حماد

. نوا في اللھو واللعب، واتخذت آالت الرقص في الملبس والقضبان واألشعار التي يترنم بھا عليهالعھد، وأمع

ً وحده، واتخذت آالت أخرى للرقص تسمى بالكرج، وھي تماثيل خيل مسرجة من الخشب، معلقة  وجعل صنفا

وأمثال ذلك من اللعب  بأطراف أقبية يلبسھا النسوان، ويحاكين بھا امتطاء الخيل فيكرون ويفرون ويتثاقفون،

وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وأنتشر منھا إلى .المعد للوالئم واألعراس وأيام األعياد ومجالس الفراغ واللھو

وكان للموصليين غالم اسمه زرياب، أخذ عنھم الغناء فأجاد، فصرفوه إلى المغرب غيرة منه، فلحق . غيرھا

فبالغ في تكرمته، وركب للقائه وأسنى له الجوائز . أمير األندلسبالحكم بن ھشام بن عبد الرحمن الداخل 

فأورث باألندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى . واإلقطاعات والجرايات، وأحله من دولته وندمائه بمكان

وطما منھا بإشبيلية بحر زاخر، وتناقل منھا بعد ذھاب غضارتھا إلى بالد العدوة بإفريقية . أزمان الطوائف

وھذه الصناعة . وأنقسم على أمصارھا، وبھا اآلن منھا صبابة على تراجع عمرانھا وتناقص دولھا. والمغرب

. آخر ما يحصل في العمران من الصنائع ألنھا كمالية في غير وظيفة من الوظائف، إال وظيفة الفراغ والفرح

  .وهللا اعلم. وھي أيضا أول ما ينقطع من العمران عند اختالله وتراجعه

  الفصل الثالث والثالثون
  في أن الصنائع تكسب صاحبھا عقالً وخصوصاً الكتابة والحساب

وأن خروجھا من القوة إلى الفعل إنما ھو . قد ذكرنا في الكتاب أن النفس الناطقة لإلنسان، إنما توجد فيه بالقوة

لنظرية إلى أن يصير إدراكاً بالفعل بتجدد العلوم واإلدراكات عن المحسوسات أوالً، ثم ما يكتسب بعدھا بالقوة ا

ً روحانية وتستكمل حينئذ وجودھا فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر . وعقالً محضاً، فتكون ذاتا
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فلھذا كانت . يفيدھا عقالً فريداً، والصنائع أبداً يحصل عنھا وعن ملكتھا قانون علمي مستفاد من تلك الملكة

قالً، والملكات الصناعية تفيد عقالً،والحضارة الكاملة تفيد عقالً، ألنھا مجتمعة من الحنكة في التجربة تفيد ع

صنائع في شأن تدبير المنزل، ومعاشرة أبناء الجنس، وتحصيل اآلداب في مخالطتھم، ثم القيام بأمور الدين 

لكتابة من بين الصنائع وا.وھذه كلھا قوانين تنتظم علوماً، فيحصل منھا زيادة عقل. واعتبار آدابھا وشرائطھا

وبيانه أن في الكتابة انتقاالً من الحروف . أكثر إفادة لذلك، ألنھا تشتمل على العلوم واألنظار بخالف الصنائع

الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال، ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس، فھو ينتقل 

ً أبداً من دليل إلى دليل، م فيحصل لھا ملكة االنتقال من األدلة إلى . ا دام ملتبساً بالكتابة وتتعود النفس ذلك دائما

المدلوالت، وھو معنى النظر العقلي الذي يكتسب به العلوم المجھولة، فتكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة 

لذلك قال كسرى في كتابه، لما و. ويحصل به مزيد فطنة وكيس في األمور، لما تعودوه من ذلك االنتقال. عقل

وذلك أصل اشتقاق الديوان ألھل : قالوا". ديوانه، أي شياطين أو جنون : "رآھم بتلك الفطنة والكيس، فقال

  .الكتابة

ويلحق بذلك الحساب فأن في صناعة الحساب نوع تصرفي في العدد بالضم والتفريق، يحتاج فيه إلى استدالل 

وهللا أخرجكم من بطون أمھاتكم ال تعلمون شيئاً، . ل والنظر، وھو معنى العقلكثير، فيبقى متعوداً لالستدال

 .وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة، قليالً ما تشكرون

  من الكتاب األول الباب السادس
  وسائر وجوھه وما يعرض في ذلك كله من األحوال وفيه مقدمة ولواحقفي العلوم وأصنافھا والتعليم وطرقه 

ة في الفكر اإلنساني، الذي تميز به البشر عن الحيوانات واھتدى به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء فالمقدم

جنسه والنظر في معبوده، وما جاءت به الرسل من عنده، فصار جميع الحيوانات في طاعته وملك قدرته 

 .وفضله به على كثير خلقه

  الفصل األول
  مران البشريفي أن العلم والتعليم طبيعي في الع

وإنما . وذلك أن اإلنسان قد شاركته جميع الحيوانات، في حيوانيته من الحّس والحركة والغذاء والكن وغير ذلك

 تميز عنھا بالفكر الذي يھتدي به، لتحصيل معاشه، والتعاون عليه بأبناء جنسه، واالجتماع المھيء لذلك التعاون

فھو مفكر في ذلك كله دائماً، ال يفتر . والعمل به واتباع صالح أخراه وقبول ما جاءت به األنبياء عن هللا تعالى،

وعن ھذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من . عن الفكر فيه طرفة عين، بل اختالج الفكر أسرع من لمح البصر

الفكر  ثم ألجل ھذا الفكر وما جبل عليه اإلنسان بل الحيوان من تحصيل ما تستدعيه الطباع، فيكون. الصنائع

ً في تحصيل ما ليس عنده من اإلدراكات، فيرجع إلى من سبقه بعلم، أو زاد عليه بمعرفة أو إدراك، أو  راغبا

ثم أن فكره . أخذه ممن تقدمه من األنبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه، فيلقن ذلك عنھم ويحرص على أخذه وعلمه

له لذاته واحداً بعد آخر، ويتمرن على ذلك حتى  ونظره يتوجه إلى واحد واحد من الحقائق، وينظر ما يعرض

 ً ً مخصوصا . يصير إلحاق العوارض بتلك الحقيقة ملكة له، فيكون حينئذ علمه بما يعرض لتلك الحقيقة علما

فقد تبين . وتتشوف نفوس أھل الجيل الناشئ إلى تحصيل ذلك، فيفزعون إلى أھل معرفته ويجيء التعليم من ھذا

  .وهللا اعلم. عليم طبيعي في البشربدلك أن العلم والت
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  الفصل الثاني
  في أن تعليم العلم من جملة الصنائع

وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه واالستيالء عليه، إنما ھم بحصول ملكة في اإلحاطة بمبادئه وقواعده 

ذق في ذلك الفن وما لم تحصل ھذه الملكة لم يكن الح. والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله

ألنا نجد فھم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيھا، . وھذه الملكة ھي في غير الفھم والوعي. المتناول حاصالً 

ً بين من شدا في ذلك الفن، وبين من ھو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علماً، وبين العالم  مشتركا

ادي في الفنون دون من سواھما، فدل على أن ھذه الملكة غير الفھم والملكة إنما ھي للعالم أو الش. النحرير

. كلھا جسمانية، سواء كانت في البدن أو في الدماغ، من الفكر وغيره، كالحساب والملكات. والوعي

ولھذا كان السند في التعليم في كل علم أو صناعة يفتقر إلى . والجسمانيات كلھا محسوسة، فتفتقر إلى التعليم

ً على أن تعليم العلم صناعة اختالف . ر المعلمين فيھا معتبراً عند كل أھل أفق وجيلمشاھي ويدل أيضا

فلكل أمام من األئمة المشاھير اصطالح في التعليم يختص به، شأن الصنائع كلھا، فدل على . االصطالحات فيه

إال ترى إلى علم الكالم كيف . أن ذلك االصطالح ليس من العلم، إذ لو كان من العلم لكان وحداً عند جميعھم

تخالف في تعليمه اصطالح المتقدمين والمتأخرين، وكذا أصول الفقه وكذا العربية، وكذا كل علم يتوجه إلى 

وإذا . والعلم واحد في نفسه. مطالعته، تجد االصطالحات في تعليمه متخالفة، فدل على أنھا صناعات في التعليم

العلم لھذا العھد قد كاد أن ينقطع عن أھل المغرب، باختالل عمرانه وتناقص تقرر ذلك، فاعلم أن سند تعليم 

وذلك أن القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي . وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانھا كما مر. الدول فيه

فيھما ورسخ . المغرب واألندلس، استبحر عمرانھا، وكان فيھما للعلوم والصنائع أسواق نافقة وبحور زاخرة

فلما خربتا أنقطع التعليم من المغرب إال قليالً، كان في . التعليم المتداد عصورھما، وما كان فيھما من الحضارة

ولم ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة الموحدية في أولھا، وقرب . دولة الموحدين بمراكش مستفاداً منھا

وبعد انقراض الدولة بمراكش، ارتحل إلى .ھا إال في األقلعھد انقراضھا بمبدئھا، فلم تتصل أحوال الحضارة في

المشرق من أفريقية، القاضي أبو القاسم بن زيتون، لعھد أواسط المائة السابعة، فأدرك تلميذ اإلمام ابن 

. وحذق في العقليات والنقليات ، ورجع إلى تونس بعلم كثير وتعليم حسن. الخطيب، فأخذ عنھم، ولقن تعليمھم

كان ارتحل إليه من المغرب، فأخذ عن مشيخة . أثره من المشرق أبو عبد هللا ابن شعيب الدكالي وجاء على

واتصل سند تعليمھما في . ھل تونس وكان تعليمه مفيداً، فأخذ عنھما. مصر ورجع إلى تونس واستقر بھا

حاجب، وتلميذه، وأنتقل تالميذھما جيالً بعد جيل، حتى أنتھى إلى الماضي محمد بن عبد السالم، شارح ابن ال

فأنه قرأ مع ابن عبد السالم، على مشيخة واحدة، وفي مجالس . من تونس إلى تلمسان في ابن اإلمام وتلميذه

بأعيانھا، وتلميذ ابن عبد السالم بتونس، وابن اإلمام بتلمسان لھذا العھد، إال أنھم من القفة بحيث يخشى انقطاع 

المائة السابعة أبو علي ناصر الدين المشد إلى المشرق وأدرك تلميذ أبي ثم ارتحل من زواوة في آخر .سندھم

وقرأ مع شھاب الدين القرافي في مجالس واحدة، وحذق في . عمرو بن الحاجب، وأخذ عنھم ولقن تعليمھم

. ورجع إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد، ونزل بجاية واتصل سند تعليمه في طلبتھا. العقليات والنقليات

وتلميذه لھذا العھد ببجاية وتلمسان . وربما أنتقل إلى تلمسان عمران المشد إلى تلميذه وأوطنھا وبث طريقته فيھا

وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلوا من حسن التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة .قليل أو أقل من القليل

وأيسر طرق ھذه الملكة . الملكة والحذق في العلوموالقيروان، ولم يتصل سند التعليم فيھم، فعسر عليھم حصول 

فتجد طالب العلم . قوة اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية، فھو الذي يقرب شأنھا ويحصل مرامھا
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ً ال ينطقون وال يفاوضون، وعنايتھم  منھم، بعد ذھاب الكثير من أعمارھم في مالزمة المجالس العلمية، سكوتا

ثم بعد تحصيل من . من ملكة التصرف في العلم والتعليم. فال يحصلون على طائل. ر من الحاجةبالحفظ أكث

يرى منھم أنه قد حصل، تجد ملكته قاصرة في علمه أن فاوض أو ناظر أو علم، وما أتاھم القصور إال من قبل 

نھم أنه المقصود من الملكة وإال فحفظھم أبلغ من حفظ من سواھم، لشدة عنايتھم به، وظ. التعليم وانقطاع سنده

ومما يشھد بذلك في المغرب، أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندھم ست . العلمية وليس كذلك

ھي أقل ما يتأتى فيھا لطالب العلم  وھذه المدة بالمدارس، على المتعارف. عشرة سنة، وھي بتونس خمس سنين

أس من تحصيلھا، فطال أمدھا في المغرب لھذه العصور ألجل عسرھا حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو الي

وأما أھل األندلس، فذھب رسم التعليم من بينھم، وذھبت . من قلة الجودة في التعليم خاصة، ال مما سوى ذلك

عربية ولم يبق من رسم العلم عندھم إال فن ال. عنايتھم بالعلوم، لتناقص عمران المسلمين بھا منذ مئين من السنين

. وأما الفقه بينھم فرسم خلو وأثر بعد عين. واألدب، اقتصروا عليه، وانحفظ سند تعليمه بينھم، فانحفظ بحفظه

وأما العقليات فال أثر وال عين وما ذاك إال النقطاع سند التعليم فيھا بتناقص العمران، وتغلب العدو على 

وأما المشرق .وهللا غالب على أمره. من شغلھم بما بعدھاعامتھا، إال قليالً بسيف البحر شغلھم بمعايشھم أكثر 

وأن . فلم ينقطع سند التعليم فيه، بل أسواقه نافقة وبحوره زاخرة، التصال العمران الموفور واتصال السند فيه

ال كانت األمصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت، مثل بغداد والبصرة والكوفة، إال أن هللا تعالى قد أد

وأنتقل العلم منھا إلى عراق العجم بخراسان، وما وراء النھر من المشرق، ثم إلى . منھا بأمصار أعظم من تلك

 ً فأھل المشرق على . القاھرة وما إليھا من المغرب، فلم تزل موفورة وعمرانھا متصالً وسند التعليم بھا قائما

حتى أنه ليظن كثير من رحالة أھل المغرب إلى . عالجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم، بل وفي سائر الصنائ

المشرق في طلب العلم، أن عقولھم على الجملة أكمل من عقول أھل المغرب، وأنھم أشد نباھة وأعظم كيساً 

ويعتقدون التفاوت بيننا وبينھم في . وأن نفوسھم الناطقة أكمل بفطرتھا من نفوس أھل المغرب. بفطرتھم األولى

وليس بين .ويتشيعون لذلك، ويولعون به، لما يرون من كيسھم في العلوم والصنائع وليس كذلك حقيقة اإلنسانية

قطر المشرق والمغرب تفاوت بھذا المقدار الذي ھو تفاوت في الحقيقة الواحدة، اللھم إال األقاليم المنحرفة مثل 

المشرق أھل   نما الذي فضل به أھلوإ. األول والسابع، فإن األمزجة فيھا منحرفة والنفوس على نسبتھا كما مر

المغرب، ھو ما يحصل في النفس من آثار الحضارة، من العقل، المزيد، كما تقدم في الصنائع، ونزيده اآلن 

 ً ً وتحقيقا وذلك أن الحضر لھم آداب في أحوالھم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنيا، وكذا . شرحا

فلھم في ذلك كله آداب يوقف عندھا في جميع ما . مالتھم، وجميع تصرفاتھمسائر أعمالھم وعاداتھم ومعا

وھي مع ذلك صنائع يتلقاھا اآلخر عن األول . يتناولونه ويتلبسون به من أخذ وترك، حتى كأنھا حدود ال تتعدى

ل صناعة وال شك أن كل صناعة مرتبة يرجع منھا إلى النفس أثر يكسبھا عقالً جديداً، تستعد به لقبو. منھم

ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أھل مصر غايات ال تدرك، .أخرى، ويتھيأ بھا العقل بسرعة اإلدراك للمعارف

مثل أنھم يعلمون الحمر اإلنسية والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكالم واألفعال يستغرب 

وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر األحوال  .ندورھا، ويعجز أھل المغرب عن فھمھا فضالً عن تعليمھا

العادية، تزيد اإلنسان ذكاء في عقله وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس، إذ قدمنا أن النفس إنما 

ً لما يرجع إلى النفس من اآلثار العلمية،  تنشأ باإلدراكات وما يرجع إليھا من الملكات، فيزدادون بدلك كيسا

ً في الحقيقة اإلنسانية وليس كذلك فيظنه إال ترى إلى أھل الحضر مع أھل البدو، كيف تجد . العامي تفاوتا

ً من الكيس، حتى أن البدوي ليظنه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله، وليس  ً بالذكاء ممتلئا الحضري متحليا
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. د واألحوال الحضرية، ما ال يعرفه البدويوما ذاك إال إلجادته من ملكات الصنائع واآلداب، في العوائ. كذلك

فلما امتأل الحضري من الصنائع وملكاتھا وحسن تعليمھا، ظن كل من قصر عن تلك الملكات أنھا لكمال في 

فأنا نجد من أھل البدو من ھو في . عقله، وأن نفوس أھل البدو قاصرة بفطرتھا وحبلتھا عن فطرته، وليس كذلك

الصنائع   مال في عقله وفطرته، وإنما الذي ظھر على أھل الحضر من ذلك فھو رونقأعلى رتبة من الفھم والك

وكذا أھل المشرق لما كانوا في التعليم والصنائع أرسخ . والتعليم، فأن لھما آثاراً ترجع إلى النفس كما قدمناه

ا، ظن المغفلون في بادئ رتبة وأعلى قدماً، وكان أھل المغرب أقرب إلى البداوة، لما قدمناه في الفصل قبل ھذ

وهللا يزيد في . الرأي أنه لكمال في حقيقة اإلنسانية اختصوا به عن أھل المغرب، وليس ذلك بصحيح فتفھمه

 .الخلق ما يشاء، وھو إله السماوات واأل رض

  الفصل الثالث
  في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة

. وقد كنا قدمنا أن الصنائع إنما تكثر في األمصار. ، كما قدمناه، من جملة الصنائعوالسبب في ذلك أن تعليم العلم

وعلى نسبة عمرانھا في الكثرة والقلة والحضارة والترف، تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة، ألنه أمر 

ش من التصرف فمتى فضلت أعمال أھل العمران عن معاشھم، انصرفت إلى ما وراء المعا. زائد على المعاش

ومن تشوف بفطرته إلى العلم، ممن نشأ في القرى واألمصار غير . في خاصية اإلنسان، وھي العلوم والصنائع

المتمدنة، فال يجد فيھا التعليم الذي ھو صناعي، لفقدان الصنائع في أھل البدو كما قدمناه، وال بد له من الرحلة 

واعتبر ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان .في أھل البدو في طلبه إلى األمصار المستبحرة، شأن الصنائع

والبصرة والكوفة، لما كثر عمرانھا صدر اإلسالم، واستوت فيھا الحضارة، كيف زخرت فيھا بحار العلم، 

وتفننوا في اصطالحات التعليم وأصناف العلوم، واستنباط المسائل والفنون، حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا 

ولما تناقص عمرانھا وابذعر سكانھا، أنطوى ذلك البساط بما عليه جملة، وفقد العلم بھا والتعليم، . أخرينالمت

ونحن لھذا العھد نرى أن العلم والتعليم إنما ھو بالقاھرة، من بالد مصر، . وأنتقل إلى غيرھا من أمصار اإلسالم

نين، فاستحكمت فيھا الصنائع وتفننت، ومن لما أن عمرانھا مستبحر وحضارتھا مستحكمة منذ آالف من الس

وأكد ذلك فيھا وحفظه ما وقع لھذه العصور بھا، منذ مائتين من السنين في دولة الترك من . تعليم العلم جملتھا

وذلك أن أمراء الترك في دولتھم يخشون عادية سلطانھم على من . أيام صالح الدين بن أيوب وھلم جرا

فاستكثروا من . له عليھم من الرق أو الوالء، ولما يخشى من معاطب الملك ونكباتهيتخلفونه من ذريتھم، لما 

ً لولدھم، ينظر عليھا أو يصيب  بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليھا األوقاف المغلة يجعلون فيھا شركا

فكثرت األوقاف . األفعالمنھا، مع ما فيھم غالباً من الجنوح إلى الخير والصالح والتماس األجور في المقاصد و

لذلك وعظمت الغالت والفوائد، وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتھم منھا، وارتحل إليھا الناس في طلب 

 .وهللا يخلق ما يشاء. العلم من العراق والمغرب ونفقت بھا أسواق العلوم وزخرت بحارھا

  الفصل الرابع
  عھدفي أصناف العلوم الواقعة في العمران لھذا ال

صنف : ھي على صنفين إعلم أن العلوم التي يخوض فيھا البشر ويتداولونھا في األمصار، تحصيالً وتعليماً،

واألول ھي العلوم الحكمية الفلسفية، وھي . طبيعي لإلنسان يھتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه

البشرية إلى موضوعاتھا ومسائلھا وأنحاء التي يمكن أن يقف عليھا اإلنسان بطبيعة فكره، ويھتدي بمداركه 

. براھينھا ووجوه تعليمھا، حتى يقفه نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فيھا، من حيث ھو إنسان ذو فكر
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إال  وال مجال فيھا للعقل. والثاني ھي العلوم النقلية الوضعية، وھي كلھا مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي

ائلھا بأصول، ألن الجزئيات الحادثة المتعاقبة، ال تندرج تحت النقل الكلي بمجرد في إلحاق الفروع من مس

إال أن ھذا القياس يتفرع عن الخبر، بثبوت الحكم في  األصل، وھو . وضعه، فتحتاج إلى اإللحاق بوجه قياسي

ات، من الكتاب والسنة وأصل ھذه العلوم النقلية كلھا ھي الشرعي. نقلي، فرجع ھذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه

ثم يستتبع ذلك علوم . التي ھي مشروعة لنا من هللا ورسوله، وما يتعلق بدلك من العلوم التي تھيئوھا لإلفادة

وأصناف ھذه العلوم النقلية كثيرة، ألن المكلف يجب عليه . اللسان العربي، الذي ھو لسان الملة وبه نزل القرآن

ضة عليه وعلى أبناء جنسه، وھي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو أن يعرف أحكام هللا تعالى المفرو

ببيان ألفاظه أوالً، وھذا ھو علم التفسير، ثم بإسناد نقله : باإلجماع أو باإللحاق، فال بد من النظر في الكتاب

القراءات ، ثم وروايته إلى النبي الذي جاء به من عند هللا ، واختالف روايات القراءة في قراءته وھذا ھو علم 

بإسناد السنة إلى صاحبھا والكالم في الرواة الناقلين لھا ومعرفة أحوالھم وعدالتھم ليقع الوثوق بأخبارھم بعلم ما 

ثم البد في استنباط ھذه األحكام من أصولھا من وجه . يجب العمل بمقتضاه من ذلك ، وھذه ھى علوم الحديث 

ط وھذا ھو أصول الفقه وبعد ھذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام هللا تعالى في قانونى يفيد العلم بكيفية ھذا االستنبا

ثم إن التكاليف منھا بدنى ومنھا قلبى وھو المختص باإليمان وما يجب أن يعتقد . أفعال المكلفين وھذا ھو الفقه 

عن ھذه باألدلة  مما ال يعتقد وھذه ھى العقائد اإليمانية في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب

العقلية ھو علم الكالم ثم النظر في القرآن والحديث البد أن تتقدمه العلوم اللسانية ألنه متوقف عليھا وھى 

وھذه العلوم النقلية . علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم األدب حسبما نتكلم عليھا ، كلھا  : فمنھا : أصناف 

فيھا من مثل ذلك فھى مشاركة لھا في  ھلھا وإن كانت كل ملة على الجملة البدكلھما مختصة بالملة اإلسالمية وأ

الجنس البعيد من حيث أنھا علوم الشريعة المنزلة من عند هللا تعالى على صاحب الشريعة المبلغ لھا ، وأما على 

ر فيھا محظور فقد الخصوص فمباينة لجميع الملل ألنھا ناسخة لھا وكل ما قبلھا من علوم الملل فمھجور والنظ

ال تصدقوا أھل الكتاب وال << : نھى الشرع عن النظر في الكتب المنزلة غير القرآن قال صلى هللا عليه وسلم 

ا ِبالَِّذي أُْنِزَل إِلَْيَنا َوأُْنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلَُھَنا َوإِلَُھُكْم َواِحدٌ >> {تكذبوھم لى هللا ورأى النبى ص] 46: البقرة[} َوقُولُوا آَمنَّ

ألم << :عليه وسلم في يد عمر رضى هللا عنه ورقة من التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجھه ؛ ثم قال 

ً ما وسعه إال اتباعى  ثم إن ھذه العلوم الشرعية النقلية قد .>> آتكم بھا بيضاء نقية ، وهللا لو كان موسى حيا

فيھا مدارك الناظرين إلى الغاية التى ال فوقھا وھذبت نفقت أسواقھا في ھذه الملة بما ال مزيد عليه وانتھت 

االصطالحات ورتبت الفنون فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق وكان لكل فن رجال يرجع إليھم فيه 

وأوضاع يستفاد منھا التعليم واختص المشرق من ذلك والمغرب بما ھو مشھور منھا حسبما نذكره اآلن عند 

وقد كسدت لھذا العھد أسواقه العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع سند العلم والتعليم  تعديد ھذه الفنون

كما قدمناه في الفصل قبله ، وما أدرى ما فعل هللا بالمشرق والظن به نفاق العلم فيه واتصال التعليم في العلوم 

اإلعانة لطالب العلم بالجراية من  وفى سائر الصنائع الضرورية والكمالية لكثرة عمرانه والحضارة ووجود

 . وهللا سبحانه وتعالى ھو الفعال لما يريد وبيده التوفيق واإلعانة . األوقاف التى اتسعت بھا أرزاقھم 

  الفصل الخامس
  فصل في علوم القرآن من التفسير والقراءات 

بين األمة إال أن الصحابة رووه القرآن ھو كالم هللا المنزل على نبيه المكتوب بين دفتى المصحف وھو متواتر 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائھا وتنوقل ذلك 
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ً بأدائھا واختصت باالنتساب إلى من اشتھر  واشتھر إلى أن استقرت منھا سبع طرق معينة تواتر نقلھا أيضا

القراءات السبع أصوالً للقراءة وربما زيد بعد ذلك قراءات أخر لحقت  بروايتھا من الجم الغفير فصارت ھذه

بالسبع إال أنھا عند أئمة القراءة ال تقوى قوتھا في النقل وھذه القراءات السبع معروفة في كتبھا وقد خالف بعض 

واتر القرآن ، الناس في تواتر طرقھا ألنھا عندھم كيفيات لألداء وھو غير منضبط وليس ذلك عندھم بقادح في ت

وأباه األكثر وقالوا بتواترھا وقال آخرون بتواتر غير األداء منھا كالمد والتسھيل لعدم الوقوف على كيفيته 

ولم يزل القراء يتداولون ھذه القراءات وروايتھا إلى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت فيما .بالسمع وھو الصحيح 

مفرد ،  وتناقله الناس بالمشرق واألندلس في جيل بعد جيل كتب من العلوم وصارت صناعة مخصوصة وعلماً 

إلى أن ملك بشرق األندلس مجاھد من موالى العامريين وكان معتنياً بھذا الفن من بين فنون القرآن لما أخذه به 

مواله المنصور بن أبى عامر واجتھد في تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراء بحضرته فكان سھمه في 

وافراً واختص مجاھد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بھا سوق القراءة لما كان ھو من أنمتھا ذلك 

وبما كان له من العناية بسائر العلوم عموماً وبالقراءات خصوصاً فظھر لعھده أبو عمرو الدانى وبلغ الغاية فيھا 

وعول الناس عليھا وعدلوا عن غيرھا .ت تآليفه فيھا ووقفت عليه معرفتھا وانتھت إلى روايته أسانيدھا وتعدد

ثم ظھر بعد ذلك فيما يليه من العصور واألجيال أبو القاسم بن فيرة من .واعتمدوا من بينھا كتاب التيسير له 

أھل شاطبة فعمد إلى تھذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه فنظم ذلك كله في قصيدة لغز فيھا أسماء القراء 

عليه ما قصده من االختصار ، وليكون أسھل للحفظ ألجل نظمھا  ترتيبا أحكمه ليتيسر) د  أ ب ج( بحروف 

ً وعنى الناس بحفظھا وتلقينھا للولدان المتعلمين وجرى العمل على ذلك في  ً حسنا فاستوعب فيھا الفن استيعابا

ً وھى أوضاع.أمصار المغرب واألندلس  حروف القرآن في  وربما أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضا

المصحف ورسومه الخطية ؛ ألن فيه حروفاً كثيرة وقع رسمھا على غير المعروف من قياس الخط كزيادة الياء 

في باييد  وزيادة األلف في ال أذبحنه  وال أوضعوا والواو في جزاؤ الظالمين ،  وحذف األلفات في مواضع 

وقد مر تعليل . ل فيه مربوط على شكل الھاء وغير ذلك دون أخرى وما رسم فيه من التاءات ممدوداً ، واألص

ھذا الرسم المصحفى عند الكالم في الخط فلما جاءت ھذه مخالفة ألوضاع الخط وقانونه احتيج إلى حصرھا 

فكتب الناس فيھا أيضاً عند كتبھم في العلوم وانتھت بالمغرب إلى أبى عمرو الدانى المذكور فكتب فيھا كتباً من 

تاب المقنع وأخذ به الناس وعولوا عليه ونظمه أبو القاسم الشاطبى في قصيدته المشھورة على روى أشھرھا ك

الراء وولع الناس بحفظھا ثم كثر الخالف في الرسم في كلمات وحروف أخرى ذكرھا أبو داود سليمان بن 

ه ورواية كتبه ثم نقل نجاح من موالى مجاھد في كتبه وھو من تالميذ أبى عمر الدانى والمشتھر بحمل علوم

ً كثيراً ،  بعده خالف آخر ؛  فنظم الخراز من المتأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى زاد فيھا على المقنع خالفا

وعزاه لناقليه واشتھرت بالمغرب واقتصر الناس على حفظھا وھجروا بھا كتب  أبى داود وأبى عمرو الشاطبى 

 .في الرسم 

  التفسير  
أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بالغتھم فكانوا كلھم يفھمونه ويعلمون معانيه في وأما التفسير فاعلم  

مفرداته وتراكيبه وكان ينزل جمالً جمالً وآياٍت آياٍت لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع ومنھا ما 

ً له وكان في العقائد اإليمانية ومنھا ما ھو في أحكام الجوارح ومنھا ما يتقدم و ھو منھا ما يتأخر ويكون ناسخا

النبى صلى هللا عليه وسلم يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول 

ِ َواْلَفْتحُ {اآليات ومقتض الحال منھا منقوالً عنه كما علم من قوله تعالى  ، أنھا ] 1: النصر[} إَِذا َجاَء َنْصُر هللاَّ
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وتداول . نبى صلى هللا عليه وسلم وأمثال ذلك وُنقل ذلك  عن الصحابة رضوان هللا تعالى عليھم أجمعيننعى ال

ولم يزل ذلك متناقالً بين الصدر األول والسلف، حتى صارت . ذلك التابعون من بعدھم، ونقل ذلك عنھم

وأنتھى . فيه عن الصحابة والتابعينالمعارف علوماً، ودونت الكتب، فكتب الكثير من ذلك، ونقلت اآلثار الواردة 

ثم .ذلك إلى الطبري والواقدي  والثعالبي وأمثالھم من المفسرين، فكتبوا فيه ما شاء هللا أن يكتبوه من اآلثار

صارت علوم اللسان صناعية من الكالم في موضوعات اللغة وأحكام اإلعراب والبالغة في التراكيب، فوضعت 

نت ملكات للعرب ال يرجع فيھا إلى نقل وال كتاب، فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من الدواوين في ذلك، بعد أن كا

وصار التفسير . فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن، ألنه بلسان العرب وعلى منھاج بالغتھم. كتب أھل اللسان

سباب النزول تفسير نقلي مستند إلى اآلثار المنقولة عن السلف، وھي معرفة الناسخ والمنسوخ وأ: على صنفين

وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا، إال . وكل ذلك ال يعرف إال بالنقل عن الصحابة والتابعين. ومقاصد اآلي

والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أھل . أن كتبھم ومنقوالً تھم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود

فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية . يةكتاب وال علم، وإنما غلبت عليھم البداوة واألم

في أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أھل الكتاب قبلھم ويستفيد ونه منھم، 

ھم، وال وأھل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثل. من النصارى وھم أھل التوراة من اليھود ومن تبع دينھم

فلما . يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العامة من أھل الكتاب، ومعظمھم من حمير الذين أخذوا بدين اليھودية

أسلموا بقوا على ما كان عندھم، مما ال تعلق له باألحكام الشرعية التي يحتاطون لھا، مثل أخبار بدء الخليقة وما 

. مثل كعب األحبار ووھب بن منبه وعبد هللا بن سالم وأمثالھموھؤالء . يرجع إلى الحدثان والمالحم وأمثال ذلك

فامتألت التفاسير من المنقوالت عندھم، في أمثال ھذه األغراض، أخباراً موقوفة عليھم، وليست مما يرجع إلى 

وتساھل المفسرون في مثل ذلك ومألوا كتب التفسير بھده . األحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بھا العمل

وأصلھا كما قلناه عن أھل التوراة الذين يسكنون البادية، وال تحقيق عندھم بمعرفة ما ينقلونه من . قوالتالمن

ذلك، إال أنھم بعد صيتھم وعظمت أقدارھم، لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة، فتلقيت بالقبول من 

بن عطية من المتأخرين بالمغرب، فلخص تلك  فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص، وجاء أبو محمد. يومئذ

التفاسير كلھا، وتحرى ما ھو أقرب إلى الصحة منھا، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أھل المغرب واألندلس 

 .وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منھاج واحد في كتاب آخر مشھور بالمشرق. حسن المنحى

إلى اللسان من معرفة اللغة واإلعراب والبالغة في تأدية المعنى والصنف اآلخر من التفسير، وھو ما يرجع 

. وھذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن األول، إذ األول ھو المقصود بالذات. بحسب المقاصد واألساليب

ً . وإنما جاء ھذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعات ومن أحسن ما . نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا

عليه ھذا الفن من التفسير، كتاب الكشاف للزمخشري من أھل خوارزم العراق، إال أن مؤلفه من أھل  اشتمل

. مذاھبھم الفاسدة، حيث تعرض له في أي القرآن من طرق البالغة االعتزال في العقائد، فيأتي بالحجاج على

مع إقرارھم برسوخ قدمه فيما فصار بدلك للمحققين من أھل السنة انحراف عنه وتحذير للجمھور من مكامنه، 

وإذا كان الناظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاھب السنية، محسناً للحجاج عنھا، فال جرم . يتعلق باللسان والبالغة

ولقد وصل إلينا في ھذه العصور تأليف لبعض .أنه مأمون من غوائله، فليغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان

ن الطيبي، من أھل توريز من عراق العجم، شرح فيه كتاب الزمخشري ھذا، وتتبع العراقيين، وھو شرف الدي

ويبين أن البالغة إنما تقع في اآلية على ما يراه أھل السنة، . ألفاظه وتعرض لمذاھبه في االعتزال بأدلة تزيفھا

 .وق كل ذي علم عليموف. ال علي ما يراه المعتزلة، فأحسن في ذلك ما شاء، مع إمتاعه في سائر فنون البالغة
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  الفصل السادس
  علوم الحديث

وأما علوم الحديث فھي كثيرة ومتنوعة، ألن منھا ما ينظر في ناسخه ومنسوخه،وذلك بما ثبت في شريعتنا من 

َما {: قال تعالى. جواز النسخ ووقوعه لطفاً من هللا بعباده وتخفيفاً عنھم، باعتبار مصالحھم التي تكفل هللا لھم بھا

ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأن كان عاماً ].[ 106: البقرة[} ْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَھا َنأِْت بَِخْيٍر ِمْنَھا أَْو ِمْثلَِھاَننسَ 

ً إلى  ً بالحديث راجعا للقرآن والحديث، إال أن الذي في القرآن منه أندرج في تفاسيره، وبقي ما كان خاصا

ثبات، وتعذر الجمع بينھما ببعض التأويل، وعلم تقدم أحدھما، تعين أن علومه، فإذا تعارض الخبر أن بالنفي واإل

الفقھاء وأعجزھم أن يعرفوا ناسخ  أعيا: "قال الزھري. وھو من أھم علوم الحديث وأصعبھا]. المتأخر ناسخ

ي أومن علوم الحديث النظر ف. وكان للشافعي رضي هللا عنه فيه قدم راسخة". من منسوخه  ρحديث رسول هللا 

األسانيد ، ومعرفة ما يجب العمل به من األحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط، ألن العمل إنما وجب بما 

، فيجتھد في الطريق التي تحصل ذلك الظن، وھو بمعرفة رواة  ρيغلب على الظن صدقه من أخبار رسول هللا

ن بتعديلھم وبراءتھم من الجرح والغفلة، ويكون وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعالم الدي. الحديث بالعدالة والضبط

لنا ذلك دليالً على القبول أو الترك وكذلك مراتب ھؤالء النقلة من الصحابة والتابعين، وتفاوتھم في ذلك 

وكذلك األسانيد تتفاوت باتصالھا وانقطاعھا، بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي . وتميزھم فيه واحداً واحداً 

. بسالمتھا من العلل الموھنة لھا، وتنتھي بالتفاوت إلى طرفين فحكم بقبول األعلى ورد األسفلنقل عنه، و

ولھم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعھا لھذه المراتب . ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشأن

، وغير ذلك من ألقابه المرتبة، مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب

ثم النظر في كيفية . وبوبوا على كل واحد منھا ونقلوا ما فيه من الخالف الئمة اللسان أو الوفاق. المتداولة بينھم

أخذ الرواة بعضھم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة، وتفاوت رتبھا، وما للعلماء في ذلك من 

لك بكالم في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو ثم اتبعوا ذ.الخالف بالقبول والرد

وكانت أحوال نقلة الحديث . ھذا معظم ما ينظر فيه أھل الحديث وغالبه. مفترق منھا أو مختلف، وما يناسب ذلك

من  في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أھل بلده، فمنھم بالحجاز ومنھم بالبصرة والكوفة

وكانت طريقة أھل الحجاز في . أعصارھم والجميع معروفون مشھورون في. العراق، ومنھم بالشام ومصر

أعصارھم في األسانيد أعلى ممن سواھم وأمتن في الصحة، الشتدادھم في شروط النقل من العدالة والضبط، 

لف اإلمام مالك عالم المدينة وسيد الطريقة الحجازية بعد الس. وتجافيھم عن قبول المجھول الحال في ذلك،

رضي هللا تعالى عنه، ثم أصحابه مثل اإلمام أبي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي رضي هللا عنه وابن وھب 

وكان علم .وابن بكير والقصنبي ومحمد بن الحسن ومن بعدھم اإلمام احمد بن حنبل في آخرين من أمثالھم

 ً وكتب مالك رحمه هللا . ، شمر لھا السلف وتحروا الصحيح حتى أكملوھاالشريعة في مبدأ ھذا األمر نقالً صرفا

كتاب الموطأ، أودعه أصول األحكام من الصحيح المتفق عليه، ورتبه على أبواب الفقه، ثم عني الحفاظ بمعرفة 

 وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين، وقد يقع. طرق األحاديث وأسانيدھا المختلفة

ً في أبواب متعددة باختالف المعاني التي اشتمل عليھا وجاء محمد بن إسماعيل البخاري أمام . الحديث أيضا

المحدثين في عصره، فخرج أحاديث السنة على أبوابھا في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين 

، وكرر األحاديث يسوقھا في كل باب، واعتمد منھا ما اجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. والعراقيين والشاميين
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أنه اشتمل على تسعة آالف حديث : بمعنى ذلك الباب الذي تضفنه الحديث، فتكررت لذلك أحاديثه، حتى يقال

ثم جاء اإلمام مسلم بن .ومائتين، منھا ثالثة آالف متكررة، وفرق الطرق واألسانيد عليھا مختلفة في كل باب

لى، فألف مسنده الصحيح، حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه، وحذف الحجاج القشيري رحمه هللا تعا

. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله. وجمع الطرق واألسانيد، وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. المتكرر منھا

من ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرح. وقد استدرك الناس عليھما في ذلك

النسائي، في السنن بأوسع من الصحيح، وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل، أما من الرتبة العالية في 

ً للسنة  األسانيد، وھو الصحيح، كما ھو معروف، وأما من الذي دونه من الحسن وغيره، ليكون ذلك إماما

السنة، فأنھا وأن تعددت ترجع وھذه ھي المسانيد المشھورة في الملة، وھي أمھات كتب الحديث في . والعمل

ومعرفة ھذه الشروط واالصطالحات كلھا ھي علم الحديث، وربما يفرد عنھا الناسخ . إلى ھذه في األغلب

وقد ألف الناس . وللناس فيه تآليف مشھورة، ثم المؤتلف والمختلف. والمنسوخ، فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب

ئه وأئمتھم أبو عبد هللا الحاكم، وتآليفه فيه مشھورة، وھو الذي ھذبه ومن فحول علما. في علوم الحديث وأكثروا

 وأشھر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصالح، كان لعھد أوائل المائة السابعة، وتاله. وأظھر محاسنه

احب والفن شريف في مغزاه ألنه معرفة ما تحفظ به السنن المنقولة عن ص. محيي الدين النووي بمثل ذلك

وقد أنقطع لھذا العھد تخريج شيء من األحاديث واستدراكھا على المتقدمين، إذ العادة تشھد بأن ھؤالء . الشريعة

ً من السنة أو يتركوه حتى  األئمة، على تعددھم وتالحق عصورھم وكفايتھم واجتھادھم، لم يكونوا ليغفلوا شيئا

ناية لھذا العھد إلى تصحيح األمھات المكتوبة، وضبطھا وإنما تنصرف الع. يعثر عليه المتأخر، ھذا بعيد عنھم

بالرواية عن مصنفيھا، والنظر في أسانيدھا إلى مؤلفھا، وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من 

ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من ھذه األمھات . الشروط واألحكام، لتتصل األسانيد محكمة إلى منتھاھا

فأما البخاري، وھو أعالھا رتبة، فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه، من أجل ما .القليلالخمس إال في 

يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالھا من أھل الحجاز والشام والعراق، ومعرفة أحوالھم واختالف 

جمة ويورد فيھا الحديث بسند ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه، ألنه يترجم التر. الناس فيھم

وكذلك . أو طريق، ثم يترجم أخرى ويورد فيھا ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب

ومن شرحه، ولم يستوف . في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث، في أبواب كثيرة، بحسب معانيه واخالفھا

ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا . وابن المھلب وابن التين ونحوھمكابن بطال : ھذا فيه، فلم يوف حق الشرح

شرح كتاب البخاري دين على األمة، يعنون أن أحداً من علماء األمة لم يوف ما يجب له : رحمھم هللا يقولون

وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به، واكبوا عليه واجمعوا على تفضيله .من الشرح بھذا االعتبار

وأملى اإلمام . ى كتاب البخاري، من غير الصحيح، مما لم يكن على شرطه، وأكثر ما وقع له في التراجمعل

اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون ). المعلم بفوائد مسلم(المارزي من فقھاء المالكية عليه شرحاً، وسماه 

الدين النووي، بشرح  وتالھما محيي. علمثم أكمله القاضي عياض من بعده وتممه ، وسماه إكمال الم. من الفقه

 ً  .استوفي ما في الكتابين، وزاد عليھما، فجاء شرحاً وافيا

إال ما يختص بعلم الحديث،  وأما كتب السنن األخرى وفيھا معظم مأخذ الفقھاء، فأكثر شرحھا في كتب الفقه،

وعاتھا، واألسانيد التي اشتملت على فكتب الناس عليھا، واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم الحديث وموض

واعلم أن األحاديث قد تميزت مراتبھا لھذا العھد، بين صحيح وحسن وضعيف .األحاديث المعمول بھا في السنة

ولم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل، ولقد . ومعلول وغيرھا، تنزلھا أئمة الحديث وجھابذته وعرفوھا
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حاديث بطرقھا وأسانيدھا، بحيث لوروي حديث بغير سنده وطريقه يفطنون كان األئمة في الحديث يعرفون األ

ولقد وقع مثل ذلك لألمام محمد بن إسماعيل البخاري، حين ورد على بغداد، وقصد . إلى أنه قد قلب عن وضعه

بجميع ثم أتى ". ال اعرف ھذه، ولكن حدثني فالن : "المحدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قبلوا أسانيدھا فقال

واعلم أيضا أن األئمة .تلك األحاديث على الوضع الصحيح، ورد كل متن إلى سنده، وأقروا له باإلمامة

المجتھدين تفاوتوا في اإلكثار من ھذه الصناعة واإلقالل،فأبو حنيفة رضي هللا تعالى عنه، يقال بلغت روايته 

ه ما في كتاب الموطأ وغايتھا ثالثمائة حديث أو إلى سبعة عشر حديثاً أو نحوھا، ومالك رحمه هللا إنما صح عند

وقد . نحوھا، وأحمد بن حنبل رحمه هللا تعالى في مسنده خمسون ألف حديث، ولكل ما أداه إليه اجتھاده في ذلك

وال سبيل . تقول بعض المبغضين المتعسفين، إلى أن منھم من كان قليل البضاعة في الحديث، فلھذا قلت روايته

ومن كان قليل البضاعة من الحديث، . تقد في كبار األئمة ألن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنةإلى ھذا المع

فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة، ويتلقٮاألحكام عن صاحبھا 

فيھا والعلل التي تعرض في طرقھا،  الرواية، ألجل المطاعن التي نعترضه وإنما قلل منھم من قلل. المبلغ لھا

سيما والجرح مقدم عند األكثر، فيؤديه االجتھاد إلى ترك األخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من األحاديث وطرق 

ھذا مع أن أھل الحجاز أكثر رواية للحديث من أھل .ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق. األسانيد

واإلمام . وى الصحابة، ومن أنتقل منھم إلى العراق كان شغلھم بالجھاد أكثرالعراق، ألن المدينة دار الھجرة ومأ

أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضھا 

ويدل على . لكال أنه ترك رواية الحديث متعمداً، فحاشاه من ذ. وقلت من أجلھا روايته فقل حديثة. الفعل النفسي

وأما غيره من . أنه من كبار المجتھدين في علم الحديث اعتماد مذھبه بينھم، والتعويل عليه واعتباره رداً وقبوالً 

وقد توسع أصحابه من بعده في . المحدثين وھم الجمھور، فتوسعوا في الشروط وكثر حديثھم، والكل عن اجتھاد

وكتب مسنده، وھو جليل القدر، إال أنه ال يعدل الصحيحين،  وروى الطحطاوي فأكثر.الشروط وكثرت روايتھم

وشروط الطحطاوي . ألن الشروط التي اعتمدھا البخاري ومسلم في كتابيھما مجمع عليھا بين األمة كما قالوه

غير متفق عليھا، كالرواية عن المستور الحال وغيره، فلھذا قدم الصحيحان، بل وكتب السنن المعروفة قدمت 

ومن أجل ھذا قيل في الصحيحين باإلجماع على قبولھما من جھة اإلجماع . أخر شروطه عن شروطھمعليه لت

فال تأخذك ريبة في ذلك، فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بھم، . على صحة ما فيھما من الشروط المتفق عليھا

 .روهللا سبحانه وتعالى اعلم بما في حقائق األمو. والتماس المخارج الصحيحة لھم

  الفصل السابع
  علم الفقه وما يتبعه من الفرائض

الفقه ھو معرفة أحكام هللا تعالى في أفعال المكلفين، بالوجوب والحظر والندب والكراھة واإلباحة، وھي متلقاة 

. من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتھا من األدلة، فإذا استخرجت األحكام من تلك األدلة قيل لھا فقه

فأن األدلة من . وال بد من وقوعه ضرورة. السلف يستخرجونھا من تلك األدلة على اختالف فيھا بينھموكان 

ً األحكام الشرعية اختالف  النصوص وھي بلغة العرب، وفي اقتضاءات ألفاظھا بكثير من معانيھا وخصوصا

ا، فتحتاج إلى الترجيح وأيضا فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في األكثر أحكامھ. بينھم معروف

 ً . فاألدلة من غير النصوص مختلف فيھا، وأيضا فالوقائع المتجددة ال توفي بھا النصوص. وھو مختلف أيضا

وما كان منھا غير ظاھر في النصوص فيحمل على منصوص لمشابھة بينھما، وھذه كلھا مثارات للخالف 

ثم أن الصحابة لم يكونوا كفھم أھل فتيا، .من بعدھم ومن ھنا وقع الخالف بين السلف واألئمة. ضرورية الوقوع
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وال كان الدين يؤخذ عن جميعھم، وإنما كان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابھه 

أو ممن سمعه منھم مع عليتھم ، وكانوا يسمون لذلك القراء، أي  ρومحكمه وسائر دالالته بما تلقوه من النبي 

. يقرأون الكتاب ألن العرب كانوا أمة أمية، فأختص من كان منھم قارئاً للكتاب بھذا االسم لغرابته يومئذالذين 

ثم عظمت أمصار اإلسالم وذھبت األمية من العرب بممارسة الكتاب، وتمكن . وبقي األمر كذلك صدر الملة

ً فبدلوا باسم الفقھاء والعل االستنباط وأنقسم الفقه فيھم إلى . ماء من القراءوكمل الفقه واصبح صناعة وعلما

وكان الحديث . طريقة أھل الرأي والقياس، وھم أھل العراق، وطريقة أھل الحديث، وھم أھل الحجاز: طريقتين

ومقدم جماعتھم الذي . قليالً في أھل العراق كما قدمناه، فاستكثروا من القياس ومھروا فيه، فلذلك قيل أھل الرأي

ثم أنكر القياس .وفي أصحابه أبو حنيفة، وأمام أھل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعدهاستقر المذھب فيه 

وجعلوا مدارك الشرع كلھا منحصرة في النصوص  . وھم الظاھرية. طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به

حكم في جميع واإلجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص، ألن النص على العفة نص على ال

وكانت ھذه المذاھب الثالثة ھي مذاھب . وكان أمام ھذا المذھب داود بن علي وابنه وأصحابھما. محالھا

وشذ أھل البيت بمذاھب ابتدعوھا وفقه انفردوا به، وبنوه على مذھبھم في تناول . الجمھور المشتھرة بين األمة

وشذ . لخالف عن أقوالھم، وھي كلھا أصول واھيةبعض الصحابة بالقدح، وعلى قولھم بعصمة األئمة ورفع ا

ً من . ولم يحفل الجمھور بمذاھبھم بلى أوسعوھا جانب اإلنكار والقدح. بمثل ذلك الخوارج فال نعرف شيئا

فكتب الشيعة في بالدھم وحيث كانت دولھم . مذاھبھم وال نروي كتبھم، وال أثر لشيء منھا إال في مواطنھم

ثم درس . ولكل منھم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة. ق واليمن، والخوارج كذلكقائمة في المغرب والمشر

وربما . مذھب أھل الظاھر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمھور على منتحله، ولم يبق إال في الكتب المجلدة

مذھبھم، فال يحلو يعكف كثير من الطالبين، ممن تكفف بانتحال مذھبھم، على تلك الكتب، يروم أخذ فقھھم منھا و

الباع بتلقيه العلم من الكتب،  وربما عد بھذه النحلة من أھل. بطائل، ويصير إلى مخالفة الجمھور وإنكارھم عليه

وقد فعل ذلك ابن حزم باألندلس، على علو رتبته في حفظ الحديث، وصار إلى مذھب .من غير مفتاح المعلمين

وخالف أمامھم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين، فنقم . والھمأھل الظاھر، ومھر فيه، باجتھاد زعمه في أق

ً وإنكاراً، وتلقوا كتبه باإلغفال والترك، حتى أنھا يحظر بيعھا  الناس ذلك عليه، وأوسعوا مذھبه استھجانا

ولم يبق إال مذھب أھل الرأي من العراق وأھل الحديث من . باألسواق، وربما تمزق في بعض األحيان

فأما أھل العراق فأمامھم الذي استقرت عنده مذاھبھم أبو حنيفة النعمان بن ثابت،ومقامة في الفقه ال .الحجاز

ً مالك والشافعي وأما أھل الحجاز فكان إمامھم مالك بن أنس .يلحق، شھد له بدلك أھل جلدته وخصوصا

ير المدارك المعتبرة عند واختص بزيادة مدرك آخر لألحكام غ. األصبحي أمام دار الھجرة رحمه هللا تعالى

ألنه رأى أنھم، فيما يتفقون عليه، من فعل أو ترك، متابعون لمن قبلھم، ضرورة . غيره، وھو عمل أھل المدينة

وصار ذلك عنده من أصول األدلة . لدينھم واقتدائھم ، وھكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي  اآلخذين ذلك عنه

سائل اإلجماع فأنكره، ألن دليل اإلجماع ال يخص أھل المدينة من سواھم، بل وظن كثير أن ذلك من م. الشرعية

ومالك رحمه هللا تعالى لم . واعلم أن اإلجماع إنما ھو اإلنفاق على األمر الديني عن اجتھاد.ھو شامل لألمة

لى أن ينتھي إلى يعتبر عمل أھل المدينة من ھذا المعنى، وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاھدة للجيل إ

ذكرت في باب اإلجماع ألنھا أليق ] . بعين ذلك يعم الملة[وضرورة اقتدائھم . الشارع صلوات هللا وسالمه عليه

اإلجماع عن نظر  إال أن اتفاق أھل . األبواب بھا، من حيث ما فيھا من االتفاق الجامع بينھا وبين اإلجماع
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ولو ذكرت المسألة في باب . و ترفي مستندين إلى مشاھدة من قبلھمواجتھاد في األدلة، واتفاق ھؤالء في فعل أ

وتقريره، أو مع األدلة المختلف فيھا مثل مذھب الصحابي وشرع من قبلنا واالستصحاب لكان أليق  ρفعل النبي 

رحل إلى العراق من . ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمھما هللا تعالى.بھا

بعد مالك ولقي أصحاب اإلمام أبي حنيفة وأخذ عنھم، ومزج طريقة أھل الحجاز بطريقة أھل العراق، واختص 

ً رحمه هللا تعالى في كثير من مذھبه. بمذھب وكان . وجاء من بعدھما أحمد بن حنبل رحمه هللا. وخالف مالكا

ر بضاعتھم من الحديث، فاختصوا وقرأ أصحابه على أصحاب اإلمام أبي حنيفة مع وفو. من علية المحدثين

وسد الناس باب . ووقف التقليد في األمصار عند ھؤالء األربعة، ودرس المقلدون لمن سواھم. بمذھب آخر

ولما عاق عن الوصول إلى رتبة االجتھاد، ولما خشي . الخالف وطرقه لما كثر تشعب االصطالحات في العلوم

برأيه وال يدينه، فصرحوا بالعجز واإلعواز ، وردوا الناس إلى تقليد من إسناد ذلك إلى غير أھله، ومن ال يوثق 

ولم يبق إال نقل . وحظروا أن يتداول تقليدھم لما فيه من التالعب. ھؤالء، كل من اختص به من المقلدين

وعمل كل مقلد بمذھب من قلده منھم بعد تصحيح األصول واتصال سندھا بالرواية، ال محصول اليوم . مذاھبھم

وقد صار أھل اإلسالم . ومدعي االجتھاد لھذا العھد مردود منكوص على عقبه مھجور تقليده.لفقه غير ھذال

فأما أحمد بن حنبل، فمقلدوه قليل لبعد مذھبه عن االجتھاد وأصالته في . اليوم على تقليد ھؤالء األئمة األربعة

ق من بغداد ونواحيھا، وھم أكثر الناس حفظاً وأكثرھم بالشام والعرا. معاضدة الرواية، ولألخبار بعضھا ببعض

للسنة ورواية الحديث وميالً باالستنباط إليه عن القياس ما أمكن، وكان لھم ببغداد صولة وكثرة، حتى كانوا 

ولم . وعظمت الفتنة من أجل ذلك، ثم أنقطع ذلك عند استيالء التتر عليھا. يتواقعون مع الشيعة في نواحيھا

اليوم أھل العراق ومسلمة الھند والصين، وما وراء النھر  وأما أبو حنيفة فقلده. ھم بالشاميراجع وصارت كثرت

ولما كان مذھبه أخص بالعراق ودار السالم، وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس، . وبالد العجم كلھا

منھا بعلم مستظرف وأنظار فكثرت تآليفھم ومناظراتھم مع الشافعية وحسنت مباحثھم في الخالفيات، وجاءوا 

وبالمغرب منھا شئ قليل نقله إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي في . غريبة وھي بين أيدي الناس

وأما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما سواھا، وقد كان أنتشر مذھبه بالعراق وخراسان وما وراء .رحلتھما

وعظمت مجالس المناظرات بينھم وشحنت . يس في جميع األمصارالنھر، وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدر

وكان اإلمام محمد بن إدريس . ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره. كتب الخالفيات بأنواع استدالالتھم

البويطي والمزني : وكان من تلميذه بھا. الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر، أخذ عنه جماعة منھم

ثم . كان بھا من المالكية جماعة من بني عبد الحكم وأشھب وابن القاسم وابن المواز وغيرھموغيرھم، و

ثم أنقرض فقه أھل السنة والجماعة من .الحارث بن مسكين وبنوه، ثم القاضي أبو إسحق بن شعبان وأصحابه

وارتحل إليھا . مصر بظھور دولة الرافضة، وتداول بھا فقه أھل البيت وكان من سواھم يتالشوا ويذھبوا

فتأذن خلفاء . القاضي عبد الوھاب من بغداد، آخر المائة الرابعة، على ما أعلم، من الحاجة والتقليب في المعاش

ً على بني العباس في إطراح مثل ھذا اإلمام، واالغتباط به فنفقت سوق . العبيديين بإكرامه، وإظھار فضله نعيا

ة العبيديين من الرافضة على يد صالح الدين يوسف بن أيوب، فذھب المالكية بمصر قليالً، إلى أن ذھبت دول

منھا فقه أھل البيت وعاد فقه الجماعة إلى الظھور بينھم ورجع إليھم فقه الشافعي وأصحابه من أھل العراق 

واشتھر فيھم محيي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل . والشام، فعاد إلى أحسن ما كان ونفقت سوقه

الرقعة بمصر وتقي الدين بن دقيق العبد، ثم تقي  لدولة األيوبية بالشام وعز الدين بن عبد السالم أيضا، ثم ابنا
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إلى أن أنتھى ذلك إلى شيخ اإلسالم بمصر لھذا العھد، وھو سراج الدين البلقيني ، فھو . الدين السبكي بعدھما

وأما مالك رحمة هللا تعالى فاختص بمذھبه أھل .العصر اليوم كبير الشافعية بمصر، ال بل كبير العلماء من أھل

وأن كان يوجد في غيرھم، إال أنھم لم يقلدوا غيره إال في القليل، لما أن رحلتھم كانت غالباً . المغرب واألندلس

والمدينة يومئذ دار العلم، ومنھا خرج إلى العراق، ولم يكن العراق في . إلى الحجاز، وھو منتھى سفرھم

وشيخھم يومئذ وأمامھم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من . ، فاقتصروا على األخذ عن علماء المدينةطريقھم

وأيضا فالبداوة كانت . فرجع إليه أھل المغرب واألندلس وقلدوه دون غيره، ممن لم تصل إليھم طريقته. بعده

العراق، فكانوا إلى أھل الحجاز أميل غالبة على أھل المغرب واألندلس، ولم يكونوا يعانون الحضارة التي ألھل 

ً عندھم، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتھذيبھا كما وقع في . لمناسبة البداوة ولھذا لم يزل المذھب المالكي غضا

ولما صار مذھب كل أمام علماً مخصوصاً عند أھل مذھبه، ولم يكن لھم سبيل إلى االجتھاد . غيره من المذاھب

تنظير المسائل في اإللحاق وتفريقھا عند االشتباه، بعد االستناد إلى األصول المقررة من والقياس، فاحتاجوا إلى 

وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة، يقتدر بھا على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة، واتباع . مذھب أمامھم

المغرب جميعا مقلدون لمالك  وأھل. وھذه الملكة ھي علم الفقه لھذا العھد.مذھب أمامھم فيھما ما استطاعوا

وقد كان تالميذه افترقوا بمصر والعراق، فكان بالعراق منھم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن . رحمه هللا

خويزمنداد وابن اللبان والقاضي أبو بكر األبھري، والقاضي أبو الحسين بن القصار والقاضي عبد الوھاب ومن 

ورحل من األندلس . والحارث بن مسكين وطبقتھم  وابن عبد الحكم وكان بمصر ابن القاسم وأشھب. بعدھم

ورحل بعده عبد الملك . وروى عنه كتاب الموطأ، وكان من جملة أصحابه. يحيى بن يحيى الليثي، ولقي مالكا

ثم دون العتبي . بن حبيب، فأخذ عن ابن القاسم وطبقته، وبث مذھب مالك في األندلس ودون فيه كتاب الواضحة

ورحل من إفريقية أسد بن الفرات، فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أوالً، ثم أنتقل إلى . تالمذته كتاب العتبيةمن 

وكتب علي بن القاسم في سائر أبواب الفقه، وجاء إلى القيروان بكتابه وسمي األسدية نسبة إلى . مذھب مالك

ي ابن القاسم وأخذ عنه، وعارضه بمسائل أسد بن الفرات، فقرأ بھا سحنون على أسد ثم ارتحل إلى المشرق ولق

وكتب سحنون مسائلھا ودونھا وأثبت ما رجع عنه منھا، وكتب معه ابن القاسم . األسدية، فرجع عن كثير منھا

إلى أسد أن يمحو من أسديته ما رجع عنه، وأن يأخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك، فترك الناس كتابه واتبعوا 

وعكف أھل . يھا من اختالط المسائل في األبواب فكانت تسمي المدونة والمختلطةمدونة سحنون، على ما كان ف

ثم أختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة . القيروان على ھذه المدونة وأھل األندلس على الواضحة والعتبية

ً أبو سعيد البرادعي من فقھاء القيروان في كتابه الم سمى بالتھذيب، في كتابه المسمى بالمختصر ولخصه أيضا

وكذلك اعتمد أھل األندلس كتاب العتبية وھجروا . واعتمده المشيخة من أھل إفريقية وأخذوا به، وتركوا ما سواه

ولم يزل علماء المذھب يتعاھدون ھذه ا أمھات بالشرح واإليضاح والجمع، فكتب أھل . الواضحة وما سواھا

. ابن يونس واللخمي وابن محرز والتونسي وابن بشير وأمثالھمإفريقية على المدونة ما شاء هللا أن يكتبوا مثل 

وجمع ابن أبي زيد جميع ما في . وكتب أھل األندلس على العتبية ما شاء هللا أن يكتبوا، مثل ابن رشد وأمثاله

فاشتمل عين جميع أقوال المذاھب، وفرع األمھات . األمھات من المسائل والخالف واألقوال في كتاب النوادر،

ونقل ابن يونس فعظمه في كتابه على المدونة، وزخرت بحار المذھب المالكي في األ . ھذا الكتاب لھا في ك

إلى أن جاء كتاب أبي عمرو [ ثم تمسك بھما أھل المغرب بعد ذلك، . فقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان

. كل مسألة ، فجاء كالبرنامج للمذھببن الحاجب، لخص فيه طرق أھل المذھب في كل باب، وتعديد أقوالھم في 

وكانت الطريقة المالكية بقيت في مصر من لدن الحارث بن مسكين، وابن المبشر وابن اللھيث وابن رشيق وابن 
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ولم أدر عمن أخذھا أبو عمرو بن الحاجب، . وكانت باإلسكندرية في بني عوف وبني سند وابن عطاء هللا. شاش

ولما . عبيديين، وذھاب فقه أھل البيت وظھور فقھاء السنة من الشافعية والمالكيةلكنه جاء بعد انقراض دولة ال

ً أھل بجاية، لما ] جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة  عكف عليه الكثير من طلبة المغرب، وخصوصا

ى أصحابه فأنه كان قرا عل. كان كبير مشيختھم أبو علي ناصر الدين الزواوي ھو الذي جلبه إلى المغرب

. بمصر ونسخ مختصره ذلك، فجاء به وأنتشر بقطر بجاية في تلميذه، ومنھم أنتقل إلى سائر األمصار المغربية

. وطلبة الفقه بالمغرب لھذا العھد يتداولون قراءته ويتدارسونه، لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه

رشد وابن ھارون، وكلھم من مشيخة أھل تونس، وسابق  وقد شرحه جماعة من شيوخھم كابن عبد السالم وابن

وهللا يھدي من . حلبتھم في اإلجادة في ذلك ابن عبد السالم، وھم مع ذلك يتعاھدون كتاب التھذيب في دروسھم

 .يشاء إلى صراط مستقيم

  الفصل الثامن
  علم الفرائض

من كم تصخ، باعتبار فروضھا وأما علم الفرائض، وھو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سھام الفريضة، 

وذلك إذا ھلك أحد الورثة وأنكرت سھامه على فروض ورثته، فأنه حينئذ يحتاج إلى . األصول أو مناسختھا

. حسبان يصحح الفريضة األولى حتى يصل أھل الفروض جميعاً في الفريضتين إلى فروضھم من غير تجزئة

وبقدر ما تتعدد تحتاج إلى الحسبان، . تتعدد كذلك بعدد أكثروقد تكون ھذه المناسخات أكثر من واحٍد واثنين، و

وكذلك إذا كانت فريضة ذات وجھين، مثل أن يقر بعض الورثة بوارث وينكره اآلخر فتصحح على الوجھين 

وكل ذلك يحتاج إلى . وينظر مبلغ السھام، ثم تقسم التركة على نسب سھام الورثة من أصل الفريضة. حينئذ

وكان غالباً فيه، وجعلوه فناً . وا ھذا الباب من أبواب الفقه، لما اجتمع فيه إلى الفقه من الحسبانفأفرد  الحسبان

وللناس فيه تآليف كثيرة، أشھرھا عند المالكية من متأخري األندلس كتاب ابن ثابت، ومختصر القاضي . مفرداً 

وأما الشافعية والحنفية .ابلسي وأمثالھمأبي القاسم الحوفي ثم الجعدي ، ومن متأخري إفريقية ابن النمر الطر

والحنابلة، فلھم فيه تآليف كثيرة وأعمال عظيمة صعبة، شاھدة لھم باتساع الباع في الفقه والحساب، وخصوصاً 

وھو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول، . أبا المعالي رضي هللا تعالى عنه وأمثاله من أھل المذھب

. الوراثات، بوجوه صحيحة يقينية، عندما تجھل الحظوظ وتشكل على القاسمين والوصول به إلى الحقوق في

ومن المصنفين من يحتاج فيھا إلى الغلو في الحساب، وفرض المسائل . وللعلماء من أھل األمصار بھا عناية

ذلك، كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور وأمثال : التي تحتاج إلى استخراج المجھوالت من فنون الحساب

وھو وأن لم يكن متداوالً بين الناس، وال يفيد فيما يتداولونه من وراثتھم لغرابته وقلة . فيمألون بھا تآليفھم

وقد يحتج األكثر من أھل ھذا الفن .وقوعه، فھو يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على أكمل الوجوه

ه، أن الفرائض ثلث العلم وأنھا أول ما ينسى، وفي على فضله، بالحديث المنقول عن أبي ھريرة رضي هللا عن

واحتج به أھل الفرائض، بناء على أن المراد بالفرائض فروض . نصف العلم، خرجه أبو نعيم الحافظ: رواية

والذي يظھر أن ھذا المحمل بعبد، وأن المراد بالفرائض إنما ھي الفرائض التكليفية في العبادات . الوراثة

وأما فروض الوراثة فھي أقل من ذلك .وبھذا المعنى يصح فيھا النصفية والثلثية. يث وغيرھاوالعادات والموار

ويعني ھذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على ھذا الفن المخصوص، أو . كله بالنسبة إلى علوم الشريعة كلھا

ولم يكن، صدر . عند حدوث الفنون واالصطالحات تخصيصه بفروض الوراثة، إنما ھو اصطالح ناشئ للفقھاء

وما كان المراد به . اإلسالم، يطلق ھذا اللفظ إال على عمومه مشتقاً من الفرض الذي ھو، لغة، التقدير أو القطع
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في إطالقه إال جميع الفروض كما قلناه، وھي حقيقته الشرعية، فال ينبغي أن يحمل إال على ما كان يحمل في 

 .ه وتعالى أعلم، وبه التوفيقوهللا سبحان. عصرھم فھو أليق بمرادھم منه

  الفصل التاسع
  أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخالفيات

إعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلھا قدراً وأكثرھا فائدًة، وھو النظر في األدلة الشرعية من 

. ھو القرآن، ثم السنة المبينة لهوأصول األدلة الشرعية ھي الكتاب الذي . حيث تؤخذ منھا األحكام والتكاليف

فعلى عھد النبي صلي هللا عليه وسلم كانت األحكام تتلقى منه، بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله، 

ومن بعده صلوات هللا وسالمه عليه تعذر الخطاب . بخطاب شفاھي ال يحتاج إلى نقل وال إلى نظر وقياس

وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان هللا تعالى عليھم على وجوب العمل بما . الشفاھي وانحفظ القرآن بالتواتر

وتعينت داللة الشرع في الكتاب . يصل إلينا منھا، قوالً أو فعالً، بالنقل الصحيح، الذي يغلب على الظن صدقه

وال يكون ذلك إال  .والسنة بھذا االعتبار، ثم تنزل اإلجماع منزلتھما إلجماع الصحابة على النكير على مخالفيھم

عن مستند ألن مثلھم ال يتفقون من غير دليل ثابت، مع شھادة األدلة بعصمة الجماعة، فصار اإلجماع دليالً ثابتاً 

ثم نظرنا في طرق استدالل الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا ھم يقيسون األشباه منھا .في الشرعيات

فأن كثيراً من الواقعات بعده . وتسليم بعضھم لبعض في ذلك جماع منھم،ويناظرون األمثال باألمثال بإ. باألشباه

صلوات هللا وسالمه عليه، لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسموھا بما ثبت، وألحقوھا بما نص عليه، بشروط 

ى فيھما حتى يغلب على الظن أن حكم هللا تعال. في ذلك اإللحاق، تصحح تلك المساواة بين الشبيھين أو المثلين

ً بإجماعھم عليه، وھو القياس، وھو رابع األدلة واتفق جمھور العلماء على أن  واحد، وصار ذلك دليالً شرعيا

وألحق بعضھم بھذه األدلة .ھذه ھي أصول األدلة، وأن خالف بعضھم في اإلجماع والقياس، إال أنه شذوذ

فكان من أول مباحث ھذا الفن . وذ القول فيھااألربعة أدلة أخرى ال حاجة بنا إلى ذكرھا، لضعف مداركھا وشذ

فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه، والتواتر في نقله، فلم يبق فيه مجال . النظر في كون ھذه أدلة

وأما السنة وما نقل إلينا منھا، فاإلجماع على وجوب العمل بما يصح منھا كما قلناه، معتضداً بما كان . لالحتمال

عمل في حياته صلوات هللا وسالمه عليه، من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي باألحكام والشرائع أمراً عليه ال

 ً وأما . وأما اإلجماع فالتفاقھم رضوان هللا تعالى عليھم على إنكار مخالفتھم مع العصمة الثابتة لألمة. وناھيا

ثم أن المنقول من السنة محتاج . أصول األدلة ھذه. القياس فبإجماع الصحابة رضي هللا عنھم عليه كما قدمناه

إلى تصحيح الخبر، بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين، لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه، الذي ھو مناط 

ً من قواعد الفن. وجوب العمل بالخبر ويلحق بذلك، عند التعارض بين الخبرين، وطلب المتقدم .وھذه أيضا

ً وأبوابهمنھما، معرفة الناس ثم بعد ذلك يتعين النظر في دالالت األلفاظ، . خ والمنسوخ، وھي من  فصوله أيضا

وذلك أن استفادة المعاني على اإلطالق، من تراكيب الكالم على اإلطالق، يتوقف على معرفة الدالالت 

كان الكالم ملكة  حينو. والقوانين اللسانية في ذلك ھي علوم النحو والتصريف والبيان. الوضعية مفردة ومركبة

فلما فسدت الملكة في . ألھله لم تكن ھذه علوماً وال قوانين، ولم  يكن الفقه حينئذ يحتاج إليھا، ألنھا جبلة وملكة

لسان العرب، قيدھا الجھابذة المتجردون لذلك، بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة، وصارت علوماً يحتاج 

ثم إن ھناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكالم، وھي استفادة . تعالىإليھا الفقيه في معرفة أحكام هللا 

وال يكفي فيه معرفة الدالالت .األحكام الشرعية بين المعاني من أدلتھا الخاصة بين تراكيب الكالم وھو الفقه

ستفاد الوضعية على اإلطالق، بل ال بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليھا تلك الدالالت الخاصة، وبھا ت
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مثل أن اللغة ال تثبت . األحكام بحسب ما أضل أھل الشرع وجھابذة العلم من ذلك، وجعلوه قوانين لھذه االستفادة

قياساً، والمشترك ال يراد به معنياه معاً، والواو ال تقتضي الترتيب، والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه ھل 

للفور أو التراخي، والنھي يقتضي الفساد أو الصحة، يبقى حجة فيما عداھا، واألمر للوجوب أو الندب و

فكانت كلھا من قواعد . والمطلق ھل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم ال ؟  وأمثال ھذه

ثم أن النظر في القياس من أعظم قواعد ھذا الفن، ألن فيه . ولكونھا من مباحث الداللة كانت لغوية. ھذا الفن

صل والفرع فيما يقاس ويماثل من األحكام وتنقيح الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علق به في تحقيق األ

األصل، من تبين أوصاف ذلك المحل، أو وجود ذلك الوصف في الفرع، من غير معارض يمنع من ترتيب 

من الفنون المستحدثة في واعلم أن ھذا الفن .الحكم عليه إلى مسائل أخرى من توابع ذلك، كلھا قواعد لھذا الفن

الملة، وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من األلفاظ ال يحتاج فيھا إلى أزيد مما عندھم من 

وأما األسانيد . وأما القوانين التي يحتاج إليھا في استفادة األحكام خصوصاً، فعنھم أخذ معظمھا. الملكة اللسانية

فلما أنقرض السلف، وذھب . نظر فيھا، لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتھم بھميحتاجون إلى ال فلم يكونوا

الصدر األولى وانقلبت العلوم كلھا صناعة كما قررناه من قبل، احتاج الفقھاء والمجتھدون إلى تحصيلى ھذه 

ً قائماً برأسه سموه أصول الف وكان أول من كتب . قهالقوانين والقواعد، الستفادة األحكام من األدلة، فكتبوھا فنا

أملى فيه رسالته المشھورة، تكلم فيھا في األوامر والنواھي والبيان والخبر . فيه الشافعي رضي هللا تعالى عنه

. ثم كتب فقھاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيھا. والنسخ وحكم العفة المنصوصة من القياس

أن كتابة الفقھاء فيھا أمس بالفقه وأليق بالفروع، لكثرة األمثلة منھا والشواھد، وكتب المتكلمون أيضاً كذلك، إال 

والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه، ويميلون إلى . وبناء المسائل فيھا على النكت الفقھية

ليد الطولى من االستدالل العقلي ما أمكن، ألنه غالب فنونھم ومقتضى طريقتھم، فكان لفقھاء الحنفية فيھا ا

وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتھم، .الغوص على النكت الفقھية، والتقاط ھذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن

فكتب في القياس بأوسع من جميعھم، وتمم األبحاث والشروط التي يحتاج إليھا فيه، وكملت صناعة أصول الفقه 

وكان من احسن ما كتب فيه . لناس بطريقة المتكلمين فيهبكماله، وتھذبت مسائله وتمھدت قواعده، وعني ا

وكتاب العھد لعبد الجبار، . المتكلمون، كتاب البرھان إلمام الحرمين، والمستصفي للغزالي، وھما من األشعرية

ثم لخص . وكانت األربعة، قواعد ھذا الفن وأركانه. وشرحه المعتمد ألبي الحسين البصري، وھما من المعتزلة

كتب األربعة فحالن من المتكلمين، المتأخرين، وھما اإلمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب المحصول، ھذه ال

فابن الخطيب أميل . واختلفت طرائقھما في الفن بين التحقيق والحجاج. وسيف الدين اآلمدي في كتاب األحكام

المحصول،  وأما كتاب. ريع المسائلإلى االستكثار من األدلة واالحتجاج، واآلمدي مولع بتحقيق المذاھب وتف

. فأختصره تلميذ اإلمام مثل سراج الدين األموي في كتاب التحصيل، وتاج الدين األرموي في كتاب الحاصل

وكذلك فعل البيضاوي . واقتطف شھاب الدين القرافي منھما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه التنقيحات

وأما كتاب األحكام لآلمدي وھو . ين الكتابين، وشرحھما كثير من الناسوعني المبتدئون بھذ. في كتاب المنھاج

ً في المسائل، فلخصه أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير ثم أختصره في . أكثر تحقيقا

وحصلت زبدة طريقة . كتاب آخر تداوله طلبة العلم، وعني أھل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيھا كثيراً، وكان من أحسن كتابة .لمين في ھذا الفن في ھذه المختصراتالمتك

المتقدمين فيھا تأليف أبي زيد الدبوسي، وأحسن كتابة المتأخرين فيھا تأليف سيف اإلسالم البزدوي من أئمتھم، 

األحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين، وجاء ابن الساعاتي من فقھاء الحنفية فجمع بين كتاب . وھو  مستوعب
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 ً وأولع . وسمى كتابه بالبدائع، فجاء من أحسن األوضاع وأبدعھا، وأئمة العلماء لھذا العھد يتداولونه قراءًة وبحثا

ھذه حقيقة ھذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد .والحال على ذلك لھذا العھد. كثير من علماء العجم بشرحه

 .وهللا ينفعنا بالعلم، ويجعلنا من أھله، بمنه وكرمه، أنه على كل شيء قدير.ھذا العھد فيهالتآليف المشھورة ل
  :لخالفاتا

وأما الخالفيات فاعلم أن ھذا الفقه المستنبط من األدلة الشرعية كثر فيه الخالف بين المجتھدين، باختالف 

ً ال بد من وقوعه لما قدمناه ً عظيماً، وكان للمقلدين أن واتسع ذلك . مداركھم وأنظارھم، خالفا في الملة اتساعا

ثم لما أنتھى ذلك إلى األئمة األربعة من علماء األمصار، وكانوا بمكان من حسن الظن . يقلدوا من شاؤوا منھم

بھم، اقتصر الناس على تقليدھم، ومنعوا من تقليد سواھم، لذھاب االجتھاد، لصعوبته وتشعب العلوم التي ھي 

فأقيمت ھذه المذاھب األربعة على . لزمان وافتقاد من يقوم على سوى ھذه المذاھب األربعةمواده، باتصال ا

وأجري الخالف بين المتمسكين بھا، واآلخذين بأحكامھا مجرى الخالف في النصوص الشرعية  أصول الملة

حة وجرت بينھم المناظرات في تصحيح كل منھم مذھب أمامه، تجري على أصول صحي.واألصول الفقھية

و أجريت في مسائل الشريعة كلھا وفي .وطرائق قويمة، يحتج بھا كل على صحة مذھبه الذي قلده وتمسك به

فتارة يكون الخالف بين الشافعي ومالك، وأبو حنيفة يوافق أحدھما، وتارة يكون مالك : كل باب من أبواب الفقه

وكان في ھذه . نيفة، ومالك يوافق أحدھماوأبي حنيفة، والشافعي يوافق أحدھما، وتارة بين الشافعي وأبي ح

كان ھذا الصنف من العلم يسمى . المناظرات بيان مأخذ ھؤالء األئمة، ومثارات اختالفھم ومواقع اجتھادھم

وال بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بھا إلى استنباط األحكام كما يحتاج إليھا المجتھد، . بالخالفيات

ج إليھا لالستنباط، وصاحب الخالفيات يحتاج إليھا لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن إال أن المجتھد يحتا

وھو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مأخذ األئمة وأدلتھم، ومران المطالعين له على .يھدمھا المخالف بأدلته

تآليف المالكية، ألن القياس عند  وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من. االستدالل فيما يرومون االستدالل عليه

وأما المالكية فاألثر أكثر . الحنفية أصل للكثير من فروع مذھبھم كما عرفت، فھم لذلك أھل النظر والبحث

ً فأكثرھم أھل المغرب، وھم بادية غفل من الصنائع إال في األقل. معتمدھم وليسوا بأھل نظر وللغزالي . وأيضا

مأخذ، وألبي بكر العربي من المالكية كتاب التلخيص جلبه من المشرق، وألبي زيد رحمه هللا تعالى فيه كتاب ال

الدبوسي كتاب التعليقة، والبن القصار من شيوخ المالكية عيون األدلة، وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في 

 .ليھا من الخالفياتأصول الفقه جميع ما ينبني عليھا من الفقه الخالفي، مدرجاً في كل مسألة منه ما ينبني ع

  :الجدل
الفقھية وغيرھم، فأنه لما كان باب  وأما الجدل وھو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أھل المذاھب

. المناظرة في الرد والقبول متسعاً، وكل واحد من المتناظرين في االستدالل والجواب يرسل عنانه في االحتجاج

ً ومنه ما يكون خط ً يقف المتناظر أن عند ومنه ما يكون صوابا ً وأحكاما أً، فاحتاج األئمة إلى أن يضعوا آدابا

حدودھا في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والمجيب، وحيث يسوغ له أن يكون مستدالً، وكيف يكون 

ولذلك . مخصوصاً منقطعاً، ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت لخصمه الكالم واالستدالل

قيل فيه أنه معرفة بالقواعد، من الحدود واآلداب، في االستدالل، التي يتوصل بھا إلى حفظ رأي أو ھدمه، كان 

طريقة البزدوي، وھي خاصة باألدلة الشرعية من النص : وھي طريقتان. ذلك الرأي من الفقه أو غيره

. من أي علم كان، وأكثره استدالالً  واإلجماع واالستدالل، وطريقة العميدي ، وھي عامة في كل دليل يستدل به

وإذا اعتبرنا النظر المنطقي كان في الغالب . وھو من المناحي الحسنة، والمغالطات فيه في نفس األمر كثيرة
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إال أن صور األدلة واألقيسة فيه محفوظة مراعاة يتحرى فيھا طرق . أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي

وضع الكتاب المسمي باإلرشاد . عميدي ھو أول من كتب فيھا وبسبت الطريقة إليهوھذا ال. االستدالل كما ينبغي

مختصراً، وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفي وغيره، جاؤوا على أثره وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة 

ية وليست وھي مع ذلك كمال. وھي لھذا العھد مھجورة لنقص العلم والتعليم في األمصار اإلسالمية. التآليف

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. ضرورية

  الفصل العاشر
  علم الكالم

وھو علم يتضمن الحجاج عن العقائد اإليمانية، باألدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في االعتقادات 

ا لطيفة في برھان عقلي يكشف فلنقدم ھن. وسر ھذه العقائد اإليمانية ھو التوحيد. عن مذاھب السلف وأھل السنة

لنا عن التوحيد على أقرب الطرق والمأخذ، ثم نرجع إلى تحقيق علم الكالم وفيما ينظر ونشير إلى حدوثه في 

إعلم أن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من األفعال : الملة، وما دعا إلى وضعه فنقول

وكل واحد . ن أسباب متقدمة عليھا بھا تقع في مستقر العادة، وعنھا يتم كونهالبشرية أو الحيوانية فال بد لھا م

وال تزال تلك األسباب مرتقية حتى تنتھي إلى مسبب . من تلك األسباب حادث أيضاً، فال بد له من أسباب أخرى

والً وعرضاً، وتلك األسباب في ارتقائھا تتضاعف فتنفسح ط.األسباب وموجدھا وخالقھا، ال إله إال ھو سبحانه

فإذا ال يحصرھا إال العلم المحيط، سيما األفعال البشرية والحيوانية، فأن من . ويحار العقل في إدراكھا وتعديدھا

والقصودات . جملة أسبابھا في الشاھد القصود  واالدارات، إذ ال يتم كون الفعل إال بإرادته والقصد إليه

ً واإلرادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب ع وتلك التصورات ھي أسباب . ن تصورات سابقة، يتلو بعضھا بعضا

وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى، وكل ما يقع في النفس من التصورات فمجھول . قصد الفعل

إنما ھي أشياء يلقيھا هللا في الفكر، يتبع . سببه، إذ ال يطلع أحد على مبادئ األمور النفسانية، وال على ترتيبھا

ُ في الغالب باألسباب التي ھي . عضھا بعضاً، واإلنسان عاجز عن معرفة مبادئھا وغاياتھاب وإنما يحيط علما

وأما . وتقع في مداركھا على نظام وترتيب، ألن الطبيعة محصورة للنفس وتحت طورھا طبيعة ظاھرة

كاد النفس تدرك الكثير منھا التصورات فنطاقھا أوسع من النفس، ألنھا للعقل الذي ھو فوق طور النفس، فال ت

وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نھيه عن النظر إلى األسباب والوقوف معھا، فأنة واد يھيم . فضالً عن اإلحاطة

ُ ُثمَّ َذْرُھْم فِي َخْوِضِھْم َيْلَعُبونَ {. فيه الفكر وال يخلو منه بطائل، وال يظفر بحقيقة وربما ]. 91: األنعام[} قُْل هللاَّ

نعوذ با من الحرمان . ع في وقوفه عن االرتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه، وأصبح من الضالين الھالكينأنقط

وال تحسبن أن ھذا الوقوف أو الرجوع عنه فم قدرتك أو اختيارك، بل ھو لون يحصل للنفس .والخسران المبين

ا لتحرزنا منھا، فلنتحرز من ذلك إذ لو علمناھ. وصبغة تستحكم من الخوض في األسباب على نسبة ال نعلمھا

وأيضاً فوجه تأثير ھذه األسباب في الكثير من مسبباتھا مجھول، ألنھا إنما يوقف عليھا . بقطع النظر عنھا جملة

 َوَما أُوِتيُتْم ِمْن اْلِعْلِم إاِلَّ {وحقيقة التأثير وكيفيته مجھولة، . بالعادة، وقضية االقتران الشاھد باالستناد إلى الظاھر

، فلذلك أمرنا بقطع النظر عنھا وإلغائھا جملة، والتوجه إلى مسبب األسباب كلھا وفاعلھا ]85: اإلسراء[} َقلِيالً 

وموجدھا، لترسخ صبغة التوحيد في النفس، على ما علمنا الشارع الذي ھو أعرف بمصالح ديننا، وطرق 

فأن وقف عند . >>ال إله إال هللا دخل الجنةمن مات يشھد أن <<: ρقال .سعادتنا، الطالعه على ما وراء الحس

تلك األسباب، فقد أنقطع وحقت عليه كلمة الكفر، وأن سبح في بحر النظر والبحث عنھا وعن أسبابھا وتأثيراتھا 
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واحداً بعد واحد، فأنا الضامن له أن ال يعود إال بالخيبة فلذلك نھانا الشارع عن النظر في األسباب وأمرنا 

ُ أََحٌد {. لقبالتوحيد المط َمُد . قُْل ُھَو هللاَّ ُ الصَّ وال ]. 4- 1: اإلخالص[} َولَْم َيُكْن لَُه ُكفًُوا أََحدٌ . لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَْد . هللاَّ

  تثقن بما يزعم لك الفكر مع أنه مقتدر على اإلحاطة بالكائنات وأسبابھا، والوقوف على تفصيل الوجود كله

م أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه ال يعدوھا، واألمر واعل. وسفه رأيه في ذلك

إال ترى األصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات األربع . في نفسه بخالف ذلك، والحق من ورائه

ً يسقط من الوجود عنده صنف. والمعقوالت، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات  وكذلك األعمى أيضا

لكنھم يتبعون . المرعيات، ولوال ما يردھم إلى ذلك تقليد اآلباء والمشيخة من أھل عصرھم والكافة، لما اقروا به

الكافة في إثبات ھذه األصناف، ال بمقتضى فطرتھم وطبيعة إدراكھم، ولو سئل الحيوان األعجم ونطق، لوجدناه 

ً من اإلدراك غير مدركاتنا، ألن فإذا علمت ھذا . منكراً للمعقوالت وساقطة لديه بالكلية فلعل ھناك ضربا

والحصر مجھول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك، وهللا . إدراكاتنا مخلوقة محدثة، وخلق هللا أكبر من خلق الناس

فانھم إدراكك ومدركاتك في الحصر، واتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك وعملك، فھو . من ورائھم محيط

وليس . وأعلم بما ينفعك، ألنه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلكأحرص على سعادتك، 

غير أنك ال تطمع أن تزن . ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية ال كذب فيھا

أن ذلك طمع في به أمور التوحيد واآلخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات اإللھية، وكل ما وراء طوره، ف

على . ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذھب، فطمع أن يزن به الجبال، وھذا ال يدرك.محال

أن الميزان في أحكامه غير صادق، لكن للعقل حد يقف عنده وال يتعدى طوره، حتى يكون له أن يحيط با 

من ھذا الغلط من يقدم العقل على السمع في أمثال  وتفطن. وبصفاته، فأنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه

وإذا تبين ذلك، فلعل األسباب إذا . ھذه القضايا، وقصور فھمه واضمحالل رأيه، فقد تبين لك الحق من ذلك

تجاوزت في االرتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا، خرجت عن أن تكون مدركة، فيضل العقل في بيداء األوھام، 

التوحيد ھو العجز عن إدراك األسباب وكيفيات تأثيراتھا، وتفويض ذلك إلى خالقھا المحيط : فإذا. ويحار وينقطع

وكلھا ترتقي إليه وترجع إلى قدرته، وعلمنا به إنما ھو من حيث صدورنا عنة ال . إذ ال فاعل غيره بھا

ر في ھذا التوحيد ثم أن المعتب". العجز عن اإلدراك إدراك : "وھذا ھو معنى ما نقل عن بعض الصديقين.غير

وإنما الكمال فيه حصول صفة منه، . ليس ھو اإليمان فقط، الذي ھو تصديق حكمي، فأن ذلك من حديث النفس

ً حصول ملكة الطاعة واالنقياد، وتفريغ القلب . تتكيف بھا النفس كما أن المطلوب من األعمال والعبادات أيضا

ً عن شواغل ما سوى المعبود، حتى ينقلب المريد الس والفرق بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين . الك ربانيا

وشرحه أن كثيراً من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين، قربة إلى هللا تعالى، مندوب . القول واالتصاف

ن، إليھا، ويقول بدلك ويعترف به وبذكر مأخذه من الشريعة، وھو لو رأى يتيماً أو مسكيناً من أبناء المستضعفي

لفر عنه، واستنكف أن يباشره، فضالً عن التمسيح عليه للرحمة، وما بعد ذاك من مقامات العطف والحنو 

ومن الناس من . فھذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم، ولم يحصل له مقام الحال واالتصاف. والصدقة

 تعالى مقام آخر أعلى من األول، وھو يحصل له مع مقام العلم واالعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى هللا

فمتى رأى يتيماً أو مسكيناً بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة . االتصاف بالرحمة وحصول ملكتھا

وكذا علمك بالتوحيد مع . ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات يده. عليه، ال يكاد يصبر عن ذلك، ولو دفع عنه

وليس . صل عن االتصاف ضرورة، ھو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل االتصافاتصافك به، والعلم الحا

االتصاف بحاصل عبئ مجرد العلم، حتى يقع العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة، فترسخ الملكة ويحصل 
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ى فأن العلم األول المجرد عن االتصاف قليل الجدو. االتصاف والتحقيق، ويجيء العلم الثاني النافع في اآلخرة

واعلم أن الكمال عند الشارع . والنفع، وھذا علم أكثر النظار، والمطلوب إنما ھو العلم الحالي الناشئ عن العادة

فما طلب اعتقاده فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن االتصاف، وما : في كلى ما كلف به إنما ھو في ھذا

ثم أن اإلقبال على العبادات . ف والتحقيق بھاالعبادات، فالكمال فيھا في حصول االتصا طلب عمله من

في رأس العبادات جعلت قرة عيني في <<: ρقال . والمواظبة عليھا ھو المحصل لھذه الثمرة الشريفة

، فأن الصالة صارت له صفة وحاالً يجد فيھا منتھى لذته وقرة عينه، وأين ھذا من صالة الناس ومن >>الصالة

َراَط {اللھم وفقنا، و ]. 5، 4: الماعون[} الَِّذيَن ُھْم َعْن َصاَلِتِھْم َساُھوَن . َصلِّيَن َفَوْيٌل لِْلمُ { لھم بھا،  اْھِدَنا الصِّ

الِّينَ . اْلُمْسَتقِيَم  فقد تبين لك من ].7، 6: الفاتحة[} ِصَراَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِھْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِھْم وال الضَّ

اه، أن المطلوب في التكاليف كلھا حصول ملكة راسخة في النفس، ينشأ عنھا علم اضطرارى  جميع ما قررن

للنفس، ھو التوحيد، وھو العقيدة اإليمانية، وھو الذي تحصل به السعادة، وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية 

أولھا : ه المثابة وأنه ذو مراتبويتفھم منه أن اإليمان الذي ھو أصل التكاليف كلھا وينبوعھا، ھو بھذ. والبدنية

التصديق القلبي الموافق للسان، وأعالھا حصول كيفية، من ذلك االعتقاد القلبي، وما يتبعه من العمل، مستولية 

وتندرج في طاعتھا جميع التصرفات، حتى تنخرط األفعال كلھا في طاعة ذلك . على القلب، فيستتبع الجوارح

مراتب اإليمان، وھو اإليمان الكامل الذي ال يقارف المؤمن معه صغيرة وال وھذا أرفع . التصديق اإليماني

ال <<:قال صلى هللا عليه وسلم. إذ حصول الملكة ورسوخھا مانع من االنحراف عن مناھجه طرفة عين. كبيرة

، وأحواله ρوفي حديث ھرقل، لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي . >>يزني الزاني حين يزني وھو مؤمن 

قال وكذلك اإليمان حين تخالط ! ال: فقال في أصحابه، ھل يرتد أحد منھم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، قال

ومعناه أن ملكة اإليمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتھا، شأن الملكات إذا استقرت، فأنھا . بشاشته القلوب

  . ن اإليمان، وھي في المرتبة الثانية من العصمةوھذه ھي المرتبة العالية م. تحصل بمثابة الجبلة والفطرة

فبھذه الملكة . ألن العصمة واجبة لألنبياء وجوباً سابقاً، وھذه حاصلة للمؤمنين حصوالً تابعاً ألعمالھم وتصديقھم

وفي تراجم البخاري رضي هللا عنه، .ورسوخھا، يقع التفاوت في اإليمان، كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف

أن اإليمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وأن الصالة والصيام من اإليمان، : اإليمان، كثير منه، مثل في باب

والمراد بھذا كله اإليمان الكامل، الذي أشرنا إليه وإلى . وأن تطوع رمضان من اإليمان، والحياء من اإليمان

فمن اعتبر أوائل األسماء، وحمله على . وأما التصديق الذي ھو أول مراتبه فال تفاوت فيه. ملكته، وھو فعلي

التصديق منع من التفاوت، كما قال أئمة المتكلمين، ومن اعتبر أو آخر األسماء، وحمله على ھذه الملكة التي 

وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته األولى التي ھي التصديق، إذ التصديق . ھي اإليمان الكامل ظھر له التفاوت

ألنه أول ما يطلق عليه اسم اإليمان، وھو المخلص من عھدة الكفر، والفيصل بين  موجود في جميع رتبه،

وھو في نفسه حقيقة واحدة ال تتفاوت، وإنما التفاوت في الحال الحاصلة . الكافر والمؤمن، فال يجزي أقل منه

ألولى، الذي ھو عن األعمال كما قلناه، فافھم وإعلم أن الشارع وصف لنا ھذا اإليمان، الذي في المرتبة ا

تصديق، وعين أموراً مخصوصة، كلفنا التصديق بھا بقلوبنا، واعتقادھا في أنفسنا مع اإلقرار بھا بألسنتنا، وھي 

أن تؤمن با ومالئكته وكتبه ورسله <<: ، حين سئل عن اإليمان فقالρقال . العقائد التي تقررت في الدين

ولنشر إليھا . وھذه ھي العقائد اإليمانية المقررة في علم الكالم.>>خيره وشره: واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر

إعلم أن الشارع لما أمرنا باإليمان بھذا الخالق، الذي رد : مجملة لتتبين لك حقيقة ھذا الفن وكيفية حدوثه، فنقول
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حضرنا، لم يعرفنا األفعال كلھا إليه، وأفرده بھا كما قدمناه، وعرفنا أن في ھذا اإليمان نجاتنا عند الموت إذا 

أوالً، اعتقاد تنزيھه في ذاته : فكلفنا. بكنه حقيقة ھذا الخالق المعبود، إذ ذلك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا

المخلوقين، وإال لما صح أنه خالق لھم، لعدم الفارق على ھذا التقدير، ثم تنزيھه عن صفات النقص،  عن مشابھة

ه باالتحاد، وإال لم يتم الخلق للتمانع، ثم اعتقاد أنه عالم، قادر، فبدلك تتم األفعال وإال لشابه المخلوقين، ثم توحيد

شاھد قضيته لكمال اإليجاد والخلق، ومريد وإال لم يخصص شئ من المخلوقات، ومقدر لكل كائن، وإال فاإلرادة 

ف كان عبثاً، فھو للبقاء السرمدي وأنه يعبدنا بعد الموت تكميالً لعنايته باإليجاد، ولو كان للغناء الصر. حادثة

ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء ھذا المعاد، الختالف أحواله بالشقاء والسعادة، وعدم معرفتنا . بعد الموت

ھذه أمھات العقائد . وأن الجنة للنعيم وجھنم للعذاب. بذلك، وتمام لطفه بنا في األنباء بدلك، وبيان الطريقين

وعن تلك األدلة أخذھا السلف وأرشد إليھا . بادلتھا العقلية، وأدلتھا من الكتاب وألسنة كثيرة اإليمانية، معللة

العلماء وحققھا األئمة، إال أنه عرض بعد ذلك خالف في تفاصيل ھذه العقائد، أكثر مثارھا من اآلي المتشابھة، 

ولنبين لك تفصيل .حدث بدلك علم الكالمف. فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر واالستدالل بالعقل زيادة إلى النقل

وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود، بالتنزيه المطلق، الظاھر الداللة من غير تأويل في أي . ھذا المجمل

ووقع في كالم الشارع صلوات هللا عليه وكالم . كثيرة، وھي سلوب كلھا وصريحة في بابھا، فوجب اإليمان بھا

ثم وردت في القرآن آي أخرى قليلة توھم التشبيه، مرة في الذات . ھا على ظاھرھاالصحابة والتابعين تفسير

وقضوا . فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتھا ووضوح داللتھا، وعلموا استحالة التشبيه. وأخرى في الصفات

: ى قول الكثير منھموھذا معن. بأن اآليات من كالم هللا، فآمنوا بھا ولم يتعرضوا لمعناھا، ببحث وال تأويل

وال تتعرضوا لتأويلھا وال تفسيرھا، لجواز أن يكون ابتالء، . إقرأوھا كما جاءت، أي آمنوا بأنھا من عند هللا

ففريق شبھوا : وشذ لعصرھم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من اآليات، وتوغلوا في التشبيه. فيجب الوقف واإلذعان له

ه، عمالً بظواھر وردت بدلك، فوقعوا في التجسيم الصريح ومخالفة أي في الذات باعتقاد اليد والقدم والوج

وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق، التي . التنزيه المطلق، ألن معقولية الجسم تقتضي النقص واالفتقار

ثم . أويلھاھي أكثر موارد وأوضح داللة، أولى من التعلق بظواھر ھذه التي لنا عنھا غنية، وجمع بين الدليلين بت

وليس ذلك يدافع عنھم، ألنه قول متناقض، وجمع بين نفي . يفرون من شناعة ذلك بقولھم جسم ال كاألجسام

أن كانا لمعقولية واحدة من الجسم، وأن خالفوا بينھما ونفوا المعقولية المتعارفة، فقد وافقونا في التنزيه، : وإثبات

ً من أسما وفريق منھم ذھبوا إلى التشبيه في . ويتوقف مثله على اإلذن. ئهولم يبق إال جعلھم لفظ الجسم اسما

وآل قولھم إلى التجسيم، فنزعوا . الصفات، كإثبات الجھة واالستواء والنزول والصوت والحرف وأمثال ذلك

وأندفع .مثل األولين إلى قولھم صوت ال كاألصوات، جھة ال كالجھات، نزول ال كالنزول، يعنون من األجسام

ا أندفع به األول، ولم يبق في ھذه الظواھر إال اعتقادات السلف ومذاھبھم واإليمان بھا كما ھي، لئال يّكر ذلك بم

ولھذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة البن أبي زيد . النفي على معانيھا بنفيھا، مع أنھا صحيحة ثابتة من القرآن

وال تغمض . ھم، فأنھم يحومون على ھذا المعنىوكتاب المختصر له، وفي كتاب الحافظ بن عبد البر وغير

ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين . عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كالمھم

تعميم ھذا التنزيه في أي  والبحث في سائر اإلنحاء، وألف المتكلمون في التنزيه، حدثت بدعة المعتزلة، في

ات المعاني من العلم والقدرة واإلرادة والحياة، زائدة على أحكامھا، لما يلزم ذلك من السلوب، فقضوا بنفي صف

تعدد القديم بزعمھم، وھو مردود بأن الصفات ليست عين الذات وال غيرھا، وقضوا بنفي صفة اإلرادة فلزمھم 

وھو . ارض األجسامنفي القدر ألن معناه سبق اإلرادة للكائنات وقضوا بنفي السمع والبصر لكونھما من عو
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وقضوا بنفي الكالم لشبه . مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول ھذا اللفظ، وإنما ھو إدراك للمسموع أو المبصر

ما فتي السمع والبصر، ولم يعقلوا صفة الكالم التي تقوم بالنفس، فقضوا بأن القرآن مخلوق، وذلك بدعة صرح 

وخالفھم أئمة . نھا بعض الخلفاء عن أئمتھم، فحمل الناس عليھاالسلف بخالفھا وعظم ضرر ھذه البدعة، ولق

وكان ذلك سبباً النتھاض أھل السنة باألدلة العقلية على ھذه .السلف، فاستحل لخالفھم أيسار كثير منھم ودماؤھم

ً في صدور ھذه البدع لطرق وقام بذلك الشيخ أبو الحسن األشعري إمام المتكلمين، فتوسط بين ا. العقائد، دفعا

وشھدت له األدلة المخصصة . وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف. ونفي التشبيه

ورد على . لعمومه، فأثبت الصفات األربع المعنوية والسمع والبصر والكالم القائم بالنفس بطريق العقل والنقل

من القول بالصالح واألصلح والتحسين والتقبيح، وكمل  المبتدعة في ذلك كله، وتكلم معھم فيما مھدوه لھذه البدع

والحق بدلك الكالم في اإلمامة، لما ظھر حينئذ . العقائد في البعثة وأحوال المعاد والجنة والنار والثواب والعقاب

ا لمن عن العھدة فيھ وأنھا يجب على النبي تعيينھا والخروج . من بدعة اإلمامة، في قولھم أنھا من عقائد اإليمان

وقصارى أمر اإلمامة أنھا قضية مصلحية إجماعية، وال تلحق بالعقائد، فلذلك . ھي له، وكذلك على األمة

أما لما فيه من المناظرة على البدع، وھي كالم صرف، : ألحقوھا بمسائل ھذا الفن وسموا مجموعة علم الكالم

وكثر اتباع . عھم في إثبات الكالم النفسيوليست براجعة إلى عمل، وأما ألن سبب وضعه والخوض فيه ھو نناز

وأخذ عنھم القاضي أبو بكر . الشيخ أبي الحسن األشعري، واقتفي طريقته من بعده تلميذه، كابن مجاھد وغيره

الباقالني فتصدر لإلمامة في طريقتھم، وھذبھا ووضع المقدمات العقلية، التي تتوقف عليھا األدلة، واألنظار، 

وأمثال ذلك مما . جوھر الفرد والخالء، وأن العرض ال يقوم بالعرض، وأنه ال يبقى زمانينإثبات ال: وذلك مثل

وجعل ھذه القواعد تبعاً للعقائد اإليمانية في وجوب اعتقادھا، لتوقف تلك األدلة عليھا، وأن . تتوقف عليه أدلتھم

إال . فنون النظرية والعلوم الدينيةفكملت ھذه الطريقة وجاءت من أحسن ال. بطالن الدليل يؤذن ببطالن المدلول

أن صور األدلة فيھا بعض األحيان، على غير الوجه الصناعي لسذاجة القوم، وألن صناعة المنطق التي تسير 

بھا األدلة وتعتبر بھا األقيسة، لم تكن حينئذ ظاھرة في الملة، ولو ظھر منھا بعض الشيء، فلم يأخذ به 

ثم جاء بعد .لسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة، فكانت مھجورة عندھم لذلكالمتكلمون لمالبستھا للعلوم الف

القاضي أبي بكر الباقالني من أئمة األشعرية أمام الحرمين أبو المعالي، فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع 

. عد ذلك علم المنطق في الملةثم انتشر من ب. ثم لخصه في كتاب اإلرشاد واتخذه الناس إماماً لعقائدھم. القول فيه

وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية، بأنه قانون ومعيار لألدلة فقط، يسبر به األدلة منھا كما يسبر من 

ثم نظروا في تلك القواعد والمقدمات في فن الكالم لألقدمين، فخالفوا الكثير منھا بالبراھين التي أدلت . سواھا

فلما سبروھا بمعيار المنطق . ن كثيراً منھا مقتبس من كالم الفالسفة في الطبيعيات واإللھياتوربما أ. إلى ذلك

ردھم إلى ذلك فيھا، ولم يعتقدوا بطالن المدلول من بطالن دليله، كما صار إليه القاضي، فصارت ھذه الطريقة 

فيھا الرد على الفالسفة فيما  وربما ادخلوا. في مصطلحھم مباينة للطريقة األولى، وتسمى طريقة المتأخرين

. خالفوا فيه من العقائد اإليمانية، وجعلوھم من خصوم العقائد، لتناسب الكثير من مذاھب المبتدعة ومذاھبھم

وأول من كتب في طريقة الكالم على ھذا المنحى الغزالي رحمه هللا، وتبعه اإلمام ابن الخطيب وجماعة قفوا 

غل المتأخرون من بعدھم في مخالطة كتب الفلسفة، والتبس عليھم شأن الموضوع ثم تو. أثرھم واعتمدوا تقليدھم

واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر .في العلمين فحسبوه فيھما واحداً، من اشتباه المسائل فيھما

 ً لطبيعي الذي ينظر فالجسم ا. أحوالھم بالكائنات وأحوالھا على وجود الباري وصفاته، وھو نوع استداللھم غالبا

إال أن نظره فيھا مخالف لنظر المتكلم، وھو ينظر في . فيه الفيلسوف في الطبيعيات، ھو بعض من ھذه الكائنات
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وكذا نظر الفيلسوف في اإللھيات . الجسم من حيث يتحرك ويسكن، والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل

. اته، ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجدإنما ھو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذ

وبالجملة فموضوع علم الكالم عند أھله إنما ھو العقائد اإليمانية بعد فروضھا صحيحة من الشرع، من حيث 

حال الفن  وإذا تأملت. يمكن أن يستدل عليھا باألدلة العقلية، فترفع البدع وتزال الشكوك والشبه عن تلك العقائد

في حدوثه، وكيف تدرج كالم الناس فيه صدراً بعد صدر، وكفھم يفرض العقائد صحيحة ويستنھض الحجج 

ولقد اختلطت الطريقتان عند ھؤالء .واألدلة، علمت حينئذ ما قررناه لك في موضوع الفن، وأنه ال يعدوه

وال يحصل عليه . عن اآلخر المتأخرين، والتبست مسائل الكالم، بمسائل الفلسفة، بحيث ال يتميز أحد الفنين

إال أن ھذه . طالبه من كتبھم كما فعله البيضاوي في الطوالع، ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تآليفھم

. الطريقة، قد يعنى بھا بعض طلبة العلم، لالطالع على المذاھب واإلغراق في معرفة الحجاج، لوفور ذلك فيھا

علم الكالم، فإنما ھو في الطريقة القديمة للمتكلمين، وأصلھا كتاب اإلرشاد، وأما محاذاة طريقة السلف بعقائد 

ومن أراد إدخال الرد على الفالسفة في عقائده، فعليه بكتب الغزالي واإلمام ابن الخطيب، فأنھا .وما حذا حذوه

الموضوع، ما في  وأن وقع فيھا مخالفة لالصطالح القديم، فليس فيھا من االختالط في المسائل وااللتباس في

وعلى الجملة، فينبغي أن يعلم أن ھذا العلم الذي ھو علم الكالم غير . طريقة ھؤالء المتأخرين من بعدھم

ضروري لھذا العھد على طالب العلم، إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، واألئمة من أھل السنة كفونا شأنھم 

وأما اآلن، فلم يبق منھا إال كالم تنزه . وا إليھا حين دافعوا ونصروافيما كتبوا ودونوا، واألدلة العقلية إنما احتاج

ولقد سئل الجنيد رحمه هللا، عن قوم مر بھم من المتكلمين يفيضون . البارئ عن الكثير من إيھاماته وإطالقاته

العيب حيث  نفي: "قوم ينزھون هللا باألدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص، فقال: ما ھؤالء، فقيل: فيه، فقال

لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة، إذ ال يحسن بحامل السنة الجھل ". يستحيل العيب عيب

  .وهللا ولي المؤمنين. بالحجج النظرية على عقائدھا

  الفصل الحادي عشر
  في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر
حضة، كالعناصر وآثارھا والمكونات الثالثة عنھا، التي ھي المعدن إعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات م

وھذه كلھا متعلقات القدرة اإللھية وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات، واقعة بمقصودھا، . والنبات والحيوان

 مرتب، فمنھا منتظم مرتب، وھي األفعال البشرية، ومنھا غير منتظم وال: متعلقة بالقدرة التي جعل هللا لھا عليھا

وذلك الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع، فإذا قصد أيجاد . وھي أفعال الحيوانات غير البشر

شيء من األشياء، فألجل الترتيب بين الحوادث ال بد من التفطن بسببه أو عفته أو شرطه، وھي جملى الجملة 

ً مبادئه، إذ ال يوجد إال ثانياً عنھا وال يمكن ايقاع ا وذلك المبدأ قد يكون له مبدأ . لمتقدم متأخراً وال المتأخر متقدما

فإذا أنتھى إلى آخر المبادئ في مرتبتين . آخر من تلك المبادئ ال يوجد إال متأخراً عنه، وقد يرتقي ذلك أو ينتھي

يه الفكر، فكان أول أو ثالث أو أزيد، وشرع في العمل الذي يوجد به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ األخير الذي أنتھى إل

ثم تابع ما بعده إلى آخر المسببات التي كانت أول فكرته مثال، لو فكر في أيجاد سقف يكنه انتقل بدھنه . عمله

إلى الحائط الذي يدعمه، ثم إلى األساس الذي يقف عليه الحائط فھو آخر الفكر ثم يبدأ في العمل باألساس، ثم 

 .بالحائط، ثم بالسقف، وھو آخر العمل

أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل، فال يتم فعل اإلنسان في الخارج إال بالفكر : وھذا معنى قولھم

وأول ھذا الفكر ھو المسبب األخير، وھو . ثم يشرع في فعلھا. بعض في ھذه المرتبات لتوقف بعضھا على
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وألجل العثور على ھذا الترتيب . الفكر وأولھا في العمل ھو المسبب األول وھو آخرھا في. آخرھا في العمل

 .يحصل اإلنتظام في األفعال البشرية

وأما األفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيھا انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل، إذ 

ولما كانت الحواس . الفكرالحيوانات إنما تدرك بالحواس ومدركاتھا متفرقة خلية من الربط ألنه ال يكون إال ب

المعتبرة في عالم الكائنات ھي المنتظمة، وغير المنتظمة إنما ھي تبع لھا، اندرجت حينئذ أفعال الحيوانات فيھا، 

وھذا . واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث، بما فيه، فكان كله في طاعته وتسخره. فكانت مسخرة للبشر

فھذا الفكر ھو ] 30: البقرة[} إِنِّي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخلِيَفةً {: قوله تعالىمعنى االستخالف المشار إليه في 

وعلى قدر حصول األسباب والمسببات في الفكر . الخاصة البشرية التي تميز بھا البشر عن غيره من الحيوان

ال يتجاوزھا، ومنھم من  فمن الناس من تتوالى له السببية في مرتبتين أو ثالث، ومنھم من. مرتبة تكون إنسانيته

فإن في الالعبين من يتصور : واعتبر ذلك بالعب الشطرنج. ينتھي إلى خمس أو ست فتكون إنسانيته أعلى

وإن كان ھذا المثال . الثالث حركات والخمس الذي ترتيبھا وضعي، ومنھم من يقصر عن ذلك لقصور ذھنه

والمسببات بالطبع، لكنه مثال يحتذي به الناظر في  غير مطابق، ألن لعب الشطرنج بالملكة، ومعرفة األسباب

  .وهللا خلق اإلنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيالً . تعقل ما يورد عليه من القواعد

  الفصل الثاني عشر
  في العقل التجريبي وكيفية حدوثه

والنسبة فيه . وغيرھا إنك تسمع في كتب الحكماء قولھم أن اإلنسان ھو مدني الطبع، يذكرونه في إثبات النبوات

ومعنى ھذا القول، انه ال تمكن حياة المنفرد من البشر، . إلى المدينة، وھي عندھم كناية عن االجتماع البشري

وذلك لما ھو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فھو محتاج إلى . وال يتم وجوده إال مع أبناء جنسه

. وتلك المعاونة ال بد فيھا من المفاوضة أوالً، ثم المشاركة وما بعدھا .المعاونة في جميع حاجاته أبداً بطبعه

وربما تفضي المعاملة عند اتحاد األعراض إلى المنازعة والمشاجرة فتنشأ المنافرة والمؤالفة، والصداقة 

من  وليس ذلك على أي وجه اتفق، كما بين الھمل. ويؤول إلى الحرب والسلم بين األمم والقبائل. والعداوة

جعل منتظماً فيھم، ويسرھم . الحيوانات؛ بل للبشر بما جعل هللا فيھم من انتظام األفعال وترتيبھا بالفكر، كما تقدم

إليقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكمية، ينكبون فيھا عن المفاسد إلى المصالح، وعن الحسن إلى القبيح، بعد 

عل من ذلك عن تجربة صحيحة؛ وعوائد معروفة بينھم؛ فيفارقون أن يميزوا القبائح والمفسدة، بما ينشأ عن الف

  .الھمل من الحيوان، وتظھر عليھم نتيجة الفكر في انتظام األفعال وبعدھا عن المفاسد

ھذه المعاني التي يحصل بھا ذلك ال تبعد عن الحّس كل البعد وال يتعمق فيھا الناظر؛ بل كلھا تدرك بالتجربة 

ً في الواقع؛ فيستفيد طالبھا وبھا يستفاد، إلنھا م عان جزئية تتعلق بالمحسوسات وصدقھا وكذبھا، يظھر قريبا

ً له بالتجربة بين الواقع . حصول العلم بھا من ذلك ويستفيد كل واحد من البشر القدر الذي يسر له منھا مقتنصا

ً  في معاملة أبناء جنسه، حتى يتعين له ما يجب البسة الملكة في معاملة أبناء وتحصل في م. وينبغي، فعالً وتركا

وقد . وال بد بما تسعه التجربة من الزمن. ومن تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضية. جنسه

يسفل هللا على كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب زمن التجربة، إذ قلد فيھا اآلباء والمشيخة واألكابر، ولقن 

ومن فقد العلم . ول المعاناة في تتبع الوقائع واقتناص ھدا المعنى من بينھاعنھم ووعى تعليمھم؛ فيستغني عن ط

في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه واتباعه، طال غناؤه في التأديب بذلك؛ فيجري في غير 

شه بين مألوف ويدركھا على غير نسبة؛ فتوجد آدابه ومعامالته سيئة األوضاع بادية الخلل، ويفسد حاله في معا
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أي من لم يلقن اآلداب في معاملة ". من لم يؤدبه والده أدبه الزمان: "وھذا معنى القول المشھور. أبناء جنسه

ويتعلم ذلك منھم، رجع إلى تعلمه بالطبع من الواقعات على  - وفي معناھما المشيخة واألكابر -البشر من والديه

 .ذلك بضرورة المعاونة التي في طبعهتوالي االيام؛ فيكون الزمان معلمه ومؤدبه لضرورة 

 وھذا ھو العقل التجريبي، وھو يحصل بعد العقل التمييزي الذي تقع به األفعال

. وبعد ھذين مرتبة العقل النظري الذي تكفل بتفسيره أھل العلوم، فال يحتاج إلى تفسيره في ھذا الكتاب. كما بيناه

 .ما تشكرون -وهللا جعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً 

 الفصل الثالث عشر
 في علوم البشر وعلوم المالئكة

عالم الحّس، ونعتبره بمدارك الحس الذي : أولھا: إنا نشھد في أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثالثة عوالم

 ً  شاركنا فيه الحيوانات باإلدراك، ثم نعتبر الفكر الذي اختص به البشر فنعلم منه وجود النفس اإلنسانية علما

ً آخر فوق ً بما بين جنبينا من مدارك العلمية التي ھي فوق مدارك الحّس؛ فتراه عالما ثم . عالم الحس ضروريا

نستدل على عالم ثالث فوقنا بما نجد فينا من آثاره التي تلقى في أفئدتنا كاإلرادات والوجھات، نحو الحركات 

وفيه ذوات مدركة . ق عالمنا وھو عالم األرواح والمالئكةالفعلية، فنعلم أن ھناك فاعالً يبعثنا عليھا من عالم فو

وربما يستدل على ھذا العالم األعلى الروحاني وذواته بالرؤيا . لوجود آثارھا فينا مع ما بيننا وبينھا من المغايرة

لصحيحة وما نجد في النوم، ويلقى إلينا فيه من األمور التي نحن في غفلة عنھا في اليقظة، وتطابق الواقع في ا

وأما أضغاث األحالم فصور خيالية يخزنھا اإلدراك في الباطن ويجول . منھا؛ فنعلم أنھا حق ومن عالم الحق

ً أوضح من ھذا؛ فنعلمه كذلك على . فيھا الفكر بعد الغيبة عن الحسّ  وال نجد على ھذا العالم الروحاني برھانا

 .الجملة وال ندرك له تفصيالً 

يون في تفصيل ذواته وترتبھا، المسماة عندھم بالعقول، فليس شيء من ذلك بيقيني وما يزعمه الحكماء اإللھ

ألن من شرطه أن تكون قضاياه . الختالل شرط البرھان النظري فيه، كما ھو مقرر في كالمھم في المنطق

رك في تفاصيل وال يبقى لنا مد. وھذه الذوات الروحانية مجھولة الذاتيات، فال سبيل للبرھان فيھا. أولية ذاتية

واعقد ھذه العوالم في مدركنا عالم . ھذه العوالم إال ما نقتبسه من الشرعيات التي يوضحھا اإليمان ويحكمھا

ويشترك في عالم الحّس مع الحيوانات وفي عالم . البشر؛ ألنه وجداني مشھود في مداركنا الجسمانية والروحانية

جنس ذواته، وھي ذوات مجردة عن الجسمانية والمادة، وعقل  العقل واألرواح مع المالئكة الذين ذواتھم من

صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول، وكأنه ذات حقيقتھا اإلدراك والعقل، فعلومھم حاصلة دائما مطابقة 

 .بالطبع لمعلوماتھم ال يقع فيھا خلل البتة

 فھو .وعلم البشر ھو حصول صورة المعلوم في ذواتھم بعد أن ال تكون حاصلة

كله مكتسب، والذات التي يحصل فيھا صور المعلومات وھي النفس مادة ھيوالنية تلبس صور الوجود بصور 

ً شيئاً، حتى فالمطلوبات . تستكمل، ويصح وجودھا بالموت في مادتھا وصورتھا المعلومات الحاصلة فيھا شيئا

فإذا حصل وصار معلوماً . بط بين الطرفينفيھا مترددة بين النفي واإلثبات دائماً، بطلب أحدھما بالوسط الرا

وليس كالمعاينة التي في . افتقر إلى بيان المطابقة، وربما أوضحھا البرھان الصناعي، لكنه من وراء الحجاب

فقد تبين أن البشر جاھل بالطبع . وقد ينكشف ذلك الحجاب فيصير إلى المطابقة بالعيان اإلدراكي. علوم المالئكة

وكشف الحجاب . لمه، وعالم بالكسب والصناعة لتحصيله المطلوب بفكرة الشروط الصناعيةللتردد الذي في ع
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الذي أشرنا إليه إنما ھو بالرياضة باألذكار التي أفضلھا صالة تنھى عن الفحشاء والمنكر، وبالتنزه عن 

 .لم يعلم وهللا علم اإلنسان ما. المتناوالت المھمة ورأسھا الصوم، وبالوجھة إلى هللا بجميع قواه

 الفصل الرابع عشر
  في علوم األنبياء عليھم الصالة والسالم

إنا نجد ھذا الصنف من البشر تعتريھم حالة إلھية خارجة عن منازع البشر وأحوالھم فتغلب الوجھة الربانية 

متنزھين فيھم على البشرية في القوى اإلدراكية والنزوعية من الشھوة والغضب وسائر األحوال البدنية، فتجدھم 

عن األحوال الربانية، من العبادة والذكر  بما يقتضي معرفتھم به، مخبرين عنه بما يوحى إليھم في تلك 

وقد . الحالة، من ھداية األمة على طريقة واحدة وسنن معھود منھم ال يتبدل فيھم كأنه جبلة فطرھم هللا عليھا

وبينا ھنالك أن الوجود كله في عوالمه البسيطة . ين للغيبتقدم لنا الكالم في الوحي أول الكتاب في فصل المدرك

وان الذوات التي في آخر كل . والمركبة على تركيب طبيعي من أعالھا وأسفلھا متصلة كلھا اتصاالً ال ينخرم

أفتى من العوالم مستعدة ألن تنقلب إلى الذات التي تجاورھا من األسفل واألعلى، استعداداً طبيعياً، كما في 

الجسمانية البسيطة، وكما في النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من أفق الحيوان  ناصرالع

وھذا االستعداد الذي في . وكما في القردة التي استجمع فيھا الكيس واإلدراك مع اإلنسان صاحب الفكر والروية

عالم روحاني، شھدت لنا به االثار التي فينا وفوق العالم البشري  جانبي كل أفق من العوالم ھو معنى االتصال

من قوى اإلدراك واإلرادة فذوات العلم العالم إدراك صرف وتعقل محض، وھو عالم المالئكة؛  منه، بما يعطينا

فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس اإلنسانية استعداد لإلنسالخ من البشرية إلى الملكية، لتصير بالفعل من جنس 

 ً ثم تراجع بشريتھا وقد تلقت في عالم الملكية ما كلفت بتبليغه . من األوقات، وفي لمحة من اللمحات المالئكة وقتا

واألنبياء كلھم مفطورون عليه، كأنه جبلة . وھذا ھو معنى الوحي وخطاب المالئكة. إلى أبناء جنسھا من البشر

وعلومھم في تلك الحالة علم شھادة . لھم ويعالجون في ذلك االنسالخ من الشدة والغطيط ما ھو معروف عنھم

وعيان، ال يلحقه الخطأ والزلل، وال يقع فيه الغلط والوھم، بل المطابقة فيه ذاتية لزوال حجاب الغيب وحصول 

الشھادة الواضحة، عند مفارقة ھذه الحالة إلى البشرية، ال يفارق علمھم الوضوح، استصحاباً له من تلك الحالة 

من الذكاء المفضي بھم إليھا، يتردد ذلك فيھم دائما إلى أن تكمل ھداية األمة التي بعثوا األولى، ولما ھم عليه 

فافھم . }إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلھكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه{: لھا، كما في قوله تعالى

لك شرحه وبيانه، فقد بسطناه ھنالك ذلك وراجع ما قدمناه لك أول الكتاب، في أصناف المدركين للغيب، يتضح 

 ً   .وهللا الموفق. بسطاً شافيا

  الفصل الخامس عشر
  في أن اإلنسان جاھل بالذات عالم بالكسب

عنھا بالفكر الذي جعل له، يوقع  قد بينا أول ھذه الفصول أن اإلنسان من جنس الحيوانات، وأن هللا تعالى ميزه

ي أو يقتنص به العلم باآلراء والمصالح والمفاسد من أبناء جنسه، وھو به أفعاله على انتظام وھو العقل التمييز

ً وشاھداً، على ما ھي عليه، وھو العقل النظري . العقل التجريبي؛ أو يحصل به في تصور الموجودات غائبا

لجملة، وھذا الفكر إنما يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه، ويبدأ من التمييز فھو قبل التمييز خلو من العلم با

وما حصل له بعد ذلك فھو بما . معدود من الحيوانات، الحق بمبدئه في التكوين، من النطفة والعلقة والمضغة

وجعل لكم السمع {: قال تعالى في االمتنان علينا. جعل هللا له من مدارك الحس واألفئدة التي ھي الفكر

ثم . التمييز ھيوال فقط، لجھله بجميع المعارففھو في الحالة األولى قبل ] 32:السجدة [}واألبصار واألفئدة
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وانظر إلى قوله تعالى مبدأ الوحي . تستكمل صورته بالعلم الذي يكتسبه بآالته، فكمل ذاته اإلنسانية في وجودھا

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك اكرم الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما {: على نبيه

أي أكسبه من العلم ما لم يكن حاصالً له بعد أن كان علقة ومضغة فقد كشفت لنا ] 5:1العلق اآلية[}لم يعلم 

طبيعته وذاته ما ھو عليه من الجھل الذاتي والعلم الكسبي وأشارت إليه اآلية الكريمة تقرر فيه االمتنان عليه 

وكان هللا عليماً . ول التنزيل ومبدأ الوحيوحالتاه الفطرية والكسبية في أ. بأول مراتب وجوده، وھي اإلنسانية

 ً   .حكيما

  الفصل السادس عشر
وما حدث ألجل ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في  في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة

  االعتقادات

الكتاب الكريم باللسان وأنزل عليه  يدعونا إلى النجاة والفوز بالنعيم، ρإعلم أن هللا سبحانه بعث إلينا نبينا محمداً 

وكان في خالل ھذا الخطاب، ومن ضروراته، ذكر . العربي المبين، يخاطبنا فيه بالتكاليف المفضية بنا إلى ذلك

صفاته سبحانه وأسمائه، ليعرفنا بذاته؛ وذكر الروح المتعلقة بنا؛ وذكر الوحي والمالئكة، الوسائط بينه وبين 

وثبت في ھذا القرآن الكريم حروفاً . إنذاراته ولم يعين لنا الوقت في شيء منهوذكر لنا يوم البعث و. رسله إلينا

وسمى ھذه األنواع كلھا من الكتاب . من الھجاء مقطعة في أوائل بعض سوره، ال سبيل لنا إلى فھم المراد بھا

 ً م الكتاب وأخر ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ھن أ{: وذم على اتباعھا فقال تعالى. متشابھا

متشابھات، فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا،، 

وحمل ] 00آل عمران اآلية[}والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب

ولذا قال الفقھاء . ن ھذه اآلية على أن المحكمات ھي المبينات الثابتة األحكامالعلماء من سلف الصحابة والتابعي

فقيل ھي التي تفتقر إلى نظر . وأنا المتشابھات فلھم فيھا عبارات. المحكم المتضح المعنى: في اصطالحھم

: ال ابن عباسوعلى ھذا ق. وتفسير يصحح معناھا، لتعارضھا مع آية أخرى أو مع العقل، فتخفى داللتھا وتشتبه

وعليه   "كلما سوى آيات األحكام والقصص متشابه : "وقال مجاھد وعكرمة" المتشابه يؤمن به وال يعمل به "

المتشابه، ما لم يكن سبيل : "وقال الثوري والشعبي وجماعة من علماء السلف. القاضي أبو بكر وأمام الحرمين

ھذه أم : (لھجاء في أوائل السور؛ وقوله في اآليةإلى علمه، كشروط الساعة وأوقات اإلنذارات وحروف ا

ثم ذم المتبعين للمتشابه بالتأويل أو بحملھا على . أي معظمه وغالبه والمتشابه اقله، وقد يرد إلى المحكم) الكتاب

وسماھم أھل زيغ، أي ميل عن الحق من الكفار والزنادقة . معان ال تفھم منھا في لسان العرب الذي خوطبنا به

وأن فعلھم ذلك قصد الفتنة التي ھي الشرك أو اللبس على المؤمنين أو قصداً لتأويلھا بما . ة أھل البدعوجھل

 .يشتھونه فيقتدون به في بدعتھم

ثم اثنى على العلماء باإليمان . هللا وما يعلم تأويله إال: ثم أخبر سبحانه بأنه استأثر بتأويلھا وال يعلمه إال ھو فقال

ولھذا جعل السلف والراسخون مستأنفاً، ورجحوه على . الراسخون في العلم يقولون آمنا بهو: فقال. بھا فقط

ً بالشاھد، ألنھم يعلمون التأويل حينئذ فال  العطف ألن اإليمان بالغيب ابلغ في الثناء ومع عطفه إنما يكون إيمانا

 ً . أن التأويل فيھا غير معلوم للبشرويدل على ] آية : سورة[ } كل من عند ربنا{: ويعضد ذلك قوله. يكون غيبا

أن األلفاظ اللغوية إنما يفھم منھا المعاني التي وضعھا العرب لھا، فإذا استحال إسناد الخبر إلى مخبر عنه جھلنا 

مدلول الكالم حينئذ؛ وإن جاءنا من عند هللا فوضنا علمه إليه وال نشغل أنفسنا بمدلول نلتمسه؛ فال سبيل لنا إلى 
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. ، فأحذروھم"إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن، فھم الذين عنى هللا: "الت عائشة رضي هللا عنھاوقد ق. ذلك

وجاء في السنة ألفاظ مثل ذلك محملھا عندھم محمل اآليات ألن المنبع . ھذا مذھب السلف في اآليات المتشابھة

  .واحد

فأما ما يرجع منھا على ما . ف الناس فيھاوإذا تقررت أصناف المتشابھات على ما قلناه، فلنرجع إلى اختال

ذكروه إلى الساعة وأشراطھا وأوقات اإلنذارات وعدد الزبانية وأمثال ذلك، فليس ھذا وهللا أعلم من المتشابه؛ 

لفظ مجمل وال غيره وإنما ھي أزمنة لحادثات أستأثر هللا بعلمھا بنصه في كتابه وعلى لسان  ألنه لم يرد فيه 

وأما الحروف المقطعة في أوائل . والعجب ممن عدھا من المتشابه. >>إنما علمھا عند هللا<<: وقال. نبيه

فيھا إشارة إلى بعد الغاية في : وقد قال الزمخشري. السور فحقيقتھا حروف الھجاء وليس ببعيد أن تكون مرادة

وإن عدل . اللتھا بعد التأليفاإلعجاز، ألن القرآن المنزل مؤلف منھا، والبشر فيھا سواء، والتفاوت موجود في د

عن ھذا الوجه الذي يتضمن الداللة على الحقيقة فإنما يكون بنقل صحيح، كقولھم في طه، إنه نداء من طاھر 

وأما الوحي والمالئكة والروح . والنقل الصحيح متعذر، فيجيء المتشابه فيھا من ھذا الوجه. وھادي وأمثال ذلك

وقد الحق بعض . ھا الحقيقية ألنھا غير متعارفة؛ فجاء التشابه فيھا من أجل ذلكوالجن، فاشتباھھا من خفاء داللت

الناس بھا كل ما في معناھا من أحوال القيامة والجنة والدجال والفتن والشروط، وما ھو بخالف العوائد 

ملھا على ما تراه وسيما المتكلمون فقد عينوا محا. المألوفة، وھو غير بعيد؛ إال أن الجمھور ال يوافقونھم عليه

في كتبھم، ولم يبق من المتشابه إال الصفات التي وصف هللا بھا نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، مما يوھم 

ً أو تعجيزاً  وتنازعوا . وقد اختلف الناس في ھذه الظواھر من بعد السلف الذين قررنا مذھبھم. ظاھره نقصا

وما توفيقي إال با "ھبھم وإيثار الصحيح منه على الفاسد فنقول، فلنشر إلى بيان مذا. وتطرقت البدع إلى العقائد

إعلم أن هللا سبحانه وصف نفسه في كتابه بأنه عالم، قادر، مريد، حي، سميع، بصير متكلم، جليل، كريم، ": 

: لصفاتوكذا أثبت لنفسه اليدين والعينين والوجه والقدم واللسان، إلى غير ذلك من ا. جواد، منعم، عزيز، عظيم

فمنھا ما يقتضي صحة ألوھية، مثل العلم والقدرة واإلرادة، ثم الحياة التي ھي شرط جميعھا، ومنھا ما ھي صفة 

كمال، كالسمع والبصر والكالم؛ ومنھا ما يوھم النقص كاالستواء والنزول والمجيء، وكالوجه واليدين والعينين 

بنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدر، ال نضام في رؤيته كما ثم اخبر الشارع أنا نرى ر. التي ھي صفات المحدثات

 .ثبت في الصحيح

ما يوھم النقض ساكتين عن  فأما السلف من الصحابة والتابعين فاثبتوا له صفات األلوھية والكمال وفوضوا إليه

ً ذھنية مجرد. مدلوله ة؛ ولم يثبتوا صفة ثم اختلف الناس من بعدھم، وجاء المعتزلة فاثبتوا ھذه الصفات أحكاما

ً ألفعاله، وال تتعلق بھا قدرة هللا تعالى، سيما الشرور  تقوم بذاته، وسموا ذلك توحيداً، وجعلوا اإلنسان خالقا

وسموا ذلك عدالً، بعد . وجعلوا مراعاة األصلح للعباد واجبة عليه. والمعاصي منھا؛ إذ يمتنع على الحكيم فعلھا

. در، وان األمر كله مستأنف بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك، كما ورد في الصحيحأن كانوا أوالً يقولون بنفي الق

وانتھى نفي القدر إلى واصل بن عطاء . وإن عبد هللا بن عمر تبرأ من معبد الجھني وأصحابه القائلين بذلك

ورجعوا عن ثم آخراً إلى معمر السلمي، . الغزالي، منھم، تلميذ الحسن البصري، لعھد عبد الملك بن مروان

اخذ الطريقة عن عثمان بن خالد الطويل عن . وكان منھم أبو الھذيل العالف، وھو شيخ المعتزلة. القول به

 .وكان من نفاة القدر، واتبع رأي الفالسفة في نفي الصفات الوجودية لظھور مذاھبھم يومئذ. واصل

فة وشدد في نفي الصفات وقرر قواعد وطالع كتب الفالس. ثم جاء إبراھيم النظام، وقال بالقدر، واتبعوه

أما لما فيھا من الحجاج : ثم جاء الجاحظ والكعبي والجبائي، وكانت طريقتھم تسمى علم الكالم. االعتزال
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حقھم أن : فلھذا كان الشافعي يقول. والجدال، وھو الذي يسمى كالماً؛ وأما أن اصل طريقتھم نفي صلة الكالم

رر ھؤالء طريقتھم وأثبتوا منھا وردوا، إلى أن ظھر الشيخ أبو الحسن وق. يضربوا بالجريد ويطاف بھم

األشعرى  وناظر بعض مشيختھم في مسائل الصالح واألصلح؛ فرفض طريقتھم، وكان على رأي عبد هللا بن 

فأيد . السلف وعلى طريقة السنة سعيد بن كالب وأبي العباس القالنسي والحرث بن أسد المحاسبي من أتباع 

تھم بالحجج الكالمية وأثبت الصفات القائمة بذات هللا تعالى، من العلم والقدرة واإلرادة التي يتم بھا دليل مقاال

وكان من مذھبھم إثبات الكالم والسمع والبصر إلنھا وإن اوھم ظاھراً النقص . التمانع وتصح المعجزات لألنبياء

دلول آخر غير الحروف والصوت، وھو ما يدور بالصوت والحرف الجسمانيين؛ فقد وجد للكالم عند العرب م

وأثبتوا ھذه الصفة قديمة عامة . والكالم حقيقة فيه دون األول؛ فأثبتوھا  تعالى وانتفى إيھام النقص. في الخلد

ً بين القديم بذات هللا تعالى، وھو الكالم النفسي . التعلق بشأن الصفات األخرى ً مشتركا وصار القرآن اسما

فإذا قيل قديم،فالمراد األول؛ وإذا قيل مقروء، . ذي ھو الحروف المؤلفة المقروءة باألصواتوالمحدث ال

وتورع اإلمام أحمد بن حنبل من إطالق لفظ الحدوث عليه، ألنه لم يسمع . مسموع، فلداللة القراءة والكتابة عليه

الجارية على ألسنة قديمة، وھو  ال إنه يقول أن المصاحف المكتوبة قديمة؛ وال أن القراءة: من السلف قبله

. وأما غير ذلك فإنكار للضروريات، وحاشاه منه. وإنما منعه من ذلك الورع الذي كان عليه. شاھدھا محدثة

وأما السمع والبصر، وإن كان يوھم إدراك الجارحة، فھو يدل أيضاً لغة على إدراك المسموع والمبصر، وينتفي 

 -وأما لفظ االستواء والمجيء والنزول والوجه واليدين والعينين. وية فيھماإيھام النقص حينئذ ألنه حقيقة لغ

وأمثال ذلك؛ فعدلوا عن حقائقھا اللغوية فما فيھا من إيھام النقص بالتشبيه إلى مجازاتھا، على طريقة العرب، 

له، طريقة معروفة وأمثا) يريد أن ينقض: (كما في قوله تعالى. حيث تتعذر حقائق األلفاظ؛ فيرجعون إلى المجاز

ً لمذھب السلف في التفويض أن جماعة . لھم غير منكرة وال مبتدعة وحملھم على ھذا التأويل، وإن كان مخالفا

من اتباع السلف وھم المحدثون والمتأخرون من الحنابلة ارتكبوا في محمل ھذه الصفات فحملوھا على صفات 

تثبت له استواء، بحيث مدلول اللفظة، فراراً ) ستوى على العرش ا( فيقولون في. ثابتة  تعالى، مجھولة الكيفية

، ) ليس كمثله شىء: (وال نقول بكيفيته فراراً من القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات السلوب، من قوله. من تعطيله

نھم ولجوا وال يعلمون مع ذلك أ) لم يلد ولم يولد(، )تعالى هللا عما يقول الظالمون(، )سبحان هللا عما يصفون(

من باب التشبيه في قولھم بإثبات استواء، واالستواء عند أھل اللغة إنما موضوعه االستقرار والتمكن، وھو 

وإنما المحذور في تعطيل . وأما التعديل الذي يشنعون بإلزامه، وھو تعطيل اللفظ، فال  محذور فيه. جسماني

ثم يدعون أن . ألن التشابه لم يقع في التكاليف. و تمويهوكذلك يشنعون بإلزام التكليف بما ال يطاق، وھ. اآللة

وإنما مذھب السلف ما قررناه أوالً من تفويض المراد بھا إلى هللا، . ھذا مذھب السلف، وحاشا  من ذلك

وحاشاه من " أن االستواء معلوم الثبوت  : "وقد يحتجون إلثبات االستواء  بقول مالك. والسكوت عن فھمھا

. وإنما أراد أن االستواء معلوم من اللغة، وھو الجسماني، وكيفيتة أي حقيقته. ألنه يعلم مدلول االستواء ذلك،

وكذلك يحتجون على إثبات المكان بحديث السوداء، . ألن حقائق الصفات كلھا كيفيات، وھي مجھولة الثبوت 

لم يثبت لھا  ρوالنبي . >>أعتقھا فإنھا مؤمنة: في السماء، فقال: أين هللا؛ وقالت: وأنھا لما قال لھا النبي<<

؛ بل ألنھا آمنت بما جاء به من ظواھر، أن هللا في السماء، فدخلت في جملة الراسخين  اإليمان بإثباتھا المكان 

. والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النافي لالفتقار. الذين يؤمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه

وھو هللا في السموات وفي : (ومن قوله. وأشباھه) ليس كمثله شيء(لة السلوب المؤذنة بالتنزيه مثل ومن أد
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ثم طردوا ذلك المحمل . ، إذ الموجود ال يكون في مكانين، فليست في ھذا للمكان قطعاً، والمراد غيره)األرض

رف والصوت يجعلون لھا مدلوالت أعم الذي ابتدعوه في ظواھر الوجه والعينين واليدين، والنزول والكالم بالح

وقد درج على ذلك األول . وھذا شىء ال يعرف في اللغة. منھا من الجسمانية وينزھونه عن مدلول الجسماني

ورفضوا عقائدھم في ذلك، ووقع بين . ونافرھم أھل السنة من المتكلمين األشعرية والحنفية. واآلخر منھم

وأما المجسمة ففعلوا مثل ذلك . محمد بن إسماعيل البخاري ما ھو معروف متكلمي الحنفية ببخارى وبين اإلمام

وإنما ّجرأھم عليه إثبات ھذه . ولفظ الجسم له يثبت في منقول الشرعيات. في إثبات الجسمية، وأنھا ال كاألجسام

متناقض  الظواھر؛ فلم يقتصروا عليه، بل توغلوا واثبتوا الجسمية، يزعمون فيھا مثل ذلك وينزھونه بقول

والجسم في لغة العرب ھو العميق المحدود وغير ھذا التفسير من ". جسم ال كاألجسام : "سفساف، وھو قولھم

. أنه القائم بالذات أو المركب من الجواھر وغير ذلك، فاصطالحات للمتكلمين يريدون بھا غير المدلول اللغوي

وا  وصفاً موھماً يوھم النقص لم يرد في كالمه، وال حيث أثبت. فلھذا كان المجسمة أوغل في البدعة بل والكفر

فقد تبين لك الفرق بين مذاھب السلف والمتكلمين السنية والمحدثين والمبتدعة من المعتزلة والمجسمة . كالم نبيه

: وفي المحدثين غالة يسمون المشبه لتصريحھم بالتشبيه، حتى إنه يحكى عن بعضھم أنه قال. بما أطلعناك عليه

وإن لم يتأول ذلك لھم، بأنھم يريدون حصر ما ورد . عفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من سواھماا

وكتب . من ھذه الظواھر الموھمة، وحملھا على ذلك المحمل الذي ألئمتھم؛ وإال فھو كفر صريح والعياذ با

وإنما أومأنا إلى ذلك إيماء . دلة الصحيحةأھل السنة مشحونة بالحجاج على ھذه البدع، وبسط الرد عليھم باأل

 .والحمد  الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا. يتميز به فصول المقاالت وجملھا

وأما الظواھر الخفية األدلة والداللة، كالوحي والمالئكة والروح والجن والبرزخ وأحوال القيامة والدجال والفتن 

ھر متعذر على الفھم أو مخالف للعادات؛ فإن حملناه على ما يذھب إليه األشعرية في والشروط، وسائر ما 

إعلم : أھل السنة، فال تشابه؛ وإن قلنا فيه بالتشابه، فلنوضح القول فيه بكشف الحجاب عنه فنقول تفاصيله، وھم

نسانية فيه فله أطوار أن العالم البشرى أشرف العوالم من الموجودات، وارفعھا، وھو وإن اتحدت حقيقة اإل

 .يخالف كل واحد منھا األخر بأحوال تختص به حتى كان الحقائق فيھا مختلفة

أعطاه إياھا وجوده  عالمه الجسماني بحسه الظاھر وفكره المعاشي وسائر تصرفاته التي: فالطور األول

 .الحاضر

باطنه فيدرك منھا بحواسه الظاھرة عالم النوم، وھو تصور الخيال بإنفاذ تصوراته جائلة في : الطور الثاني

ويحدث للصالح منھا . مجردة عن األزمنة واألمكنة وسائر األحوال الجسمانية، ويشاھدھا في إمكان ليس ھو فيه

وھذان الطوران . البشرى بما يترقب من مسراته الدنيوية واألخروية، كما وعد به الصادق صلوات هللا عليه

 .ما مختلفان في المدارك كما تراهعامان في جميع أشخاص البشر، وھ

معرفته وتوحيده، وتنزل  طور النبوة، وھو خاض بإشراف صنف البشر بما خضھم هللا به من: الطور الثالث

 .مالئكته عليھم بوحيه، وتكليفھم بإصالح البشر في أحوال كلھا مغايرة لألحوال البشرية الظاھرة

وجود قبل القيامة يسمى البرزخ  لبشر فيه حياتھم الظاھرة إلىطور الموت الذي تفارق أشخاص ا: الطور الرابع

يتنعمون فيه ويعذبون على حسب أعمالھم ثم يفضون إلى يوم القيامة الكبرى، وھي دار الجزاء األكبر نعيماً 

  .وعذاباً في الجنة أو في النار

ألحوال المختصة باألنبياء؛ والطوران األوالن شاھدھما وجداني، والطور الثالث النبوي شاھده المعجزة وا 

والطور الرابع شاھده ما تنزل على األنبياء من وحي هللا تعالى في المعاد وأحوال البرزخ والقيامة، مع أن العقل 
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ومن أوضح الداللة على صحتھا أن أشخاص اإلنسان . كما نبھنا هللا عليه، في كثير من آيات البعثة يقتضي به،

ً . الموت غير ھذه المشاھد يتلقى فيه أحواالً تليق به لو لم يكن لھم وجود آخر بعد إذ . لكان إيجاده األول عبثا

ً كان مآل الشخص إلى العدم، فال يكون لوجوده األول حكمة . والعبث على الحكيم محال. الموت إذا كان عدما

فاً بيناً يكشف لك غور وإذا تقررت ھذه األحوال األربعة، فلنأخذ في بيان مدارك اإلنسان فيھا كيف تختلف اختال

وهللا أخرجكم من بطون أمھاتكم ال {: قال هللا تعالى. فأما مداركه في الطور األول فواضحة جلية. المتشابه

فبھذه المدارك يستولي على ملكات ]. 78النحل اآلية [}تعلمون شيئاً، وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة

 .العبادة المفضية به إلى النجاةالمعارف ويستكمل حقيقة إنسانية ويوفي حق 

لكن ليست في . وأما مداركه فني الطور الثاني، وھو طور النوم، فھي المدارك التى في الحس الظاھر بعينھا

لكن الرأي يتيقن كل شيء أدركه في نومه ال يشك فيه وال يرتاب، مع خلو . الجوارح كما ھي في اليقظة

الحكماء، ويزعمون أن الصور : ناس في حقيقة ھذه الحال فريقانوال. الجوارح عن االستعمال العادي لھا

الخيالية يدفعھا الخيال بحركة الفكر إلى الحّس المشترك الذي ھو الفصل المشترك بين الحش الظاھر والحس 

ويشكل عليھم ھذا بأن المرائي الصادقة التي ھي من هللا . الباطن، فتصور محسوسة بالظاھر في الحواس كلھا

أو من الملك أثبت وأرسخ في اإلدراك من المرائي الخيالية الشيطانية، مع أن الخيال فيھا على ما قرروه  تعالى

 .واحد

ھو إدراك يخلقه هللا في الحاسة فيقع كما يقع في اليقظة، : المتكلمون، أجملوا فيھا القول، وقالوا: الفريق الثاني

اك النومي أوضح شاھٍد على ما يقع بعده من المدارك الحسية وھذا اإلدر. وھذا أليق، وإن كنا ال نتصور كيفيته

 .في األطوار

وأما الطور الثالث، وھو طور األنبياء، فالمدارك الحسية فيھا مجھولة الكيفية عند وجدانيته عندھم بأوضح من 

، والعرش والكرسي، فيرى النبي هللا والمالئكة، ويسمع كالم هللا منه أو من المالئكة، ويرى الجنة والنار. اليقين

ويخترق السموات السبع في إسرائه ويركب البراق فيھا، ويلقى النبيين ھنالك، ويصلي بھم، ويدرك أنواع 

المدارك في الحسية، كما يدرك في طوره الجسماني والنومي، بعلم ضروري يخلقه هللا له، ال باإلدراك العادي 

له ابن سينا من تنزيله أمر النبوة على أمر النوم في دفع الخيال للبشر في الجوارح، وال يلتفت في ذلك إلى ما يقو

فإن الكالم عليھم ھنا أشد من الكالم في النوم، ألن ھذا التنزيل طبيعة واحدة كما . صورة إلى الحّس المشترك

علمت  قررناه، فيكون على ھذا حقيقة الوحي والرؤيا من النبي واحدة في يقينھا وحقيقتھا، وليست كذلك على ما

. قبل الوحي ستة أشھر وأنھا كانت بمدة الوحي ومقدمته، ويشعر ذلك بأنه رؤية في الحقيقة ρبن رؤيا النبي 

وكذلك حال الوحي في نفسه فقد كان يصعب عليه ويقاسي منه شدة كما ھي في الصحيح، حتى كان القرآن 

. جملًة واحدًة، وھو يسير على ناقته) بوكت(في غزوة ) براءة(وبعد ذلك نزل عليه . يتنزل عليه آياٍت مقطعاتٍ 

. فلو كان ذلك من تنزل الفكر إلى الخيال فقط، ومن الخيال إلى الحس المشترك، لم يكن بين ھذه الحاالت فرق

وأما الطور الرابع، وھو طور األموات في برزخھم الذي أوله القبر، وھم مجردون عن البدن، أو في بعثتھم 

ام، فمداركھم الحسية موجودة، فيرى الميت في قبره الملكان يسائالنه، ويرى مقعده عندما يرجعون إلى األجس

ويرى شھود الجنازة ويسمع كالمھم وخفق نعالھم في االنصراف عنه، ويسمع  من الجنة أو النار بعيني رأسه،

وقف على قليب  ρوفي الصحيح أن رسول هللا . ما يذكرونه به من التوحيد أو من تقرير الشھادتين، وغير ذلك

: ρأتكلم ھؤالء الجيف؛ فقال ! يا رسول هللا : بدر، وفيه قتلى المشركين من قريش، وناداھم بأسمائھم، فقال عمر
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 - ثم في البعثة يوم القيامة يعاينون بأسمائھم وأبصارھم. >>والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع منھم لما أقول<<

لجنة على مراتبه وعذاب النار على مراتبه، ويرون المالئكة ويرون من نعيم ا - كما كانوا يعاينون في الحياة

وھذه . إنكم ترون ربكم يوم القيامة، كالقمر ليلة البدر ال تضامون في رؤيته: ربھم، كما ورد في الصحيح

كما المدارك لم تكن لھم في الحياة الدنيا وھي حسية مثلھا، وتقع في الجوارح بالعلم الضروري الذي يخلقه هللا 

وسر ھذا أن تعلم أن النفس اإلنسانية ھي تنشأ بالبدن وبمداركه؛ فإذا فارقت البدن بنوٍم أو بموٍت أو صار . قلناه

النبي حالة الوحي من المدارك البشرية إلى المدارك الملكية، فقد استصحبت ما كان معھا من المدارك البشرية 

قاله . دراٍك شاءت منھا، أرفع من إدراكھا، وھي في الجسدمجردًة عن الجوارح، فيدرك بھا في ذلك الطور أي إ

الغزالي رحمه هللا، وزاد على ذلك أن النفس اإلنسانية صورة تبقى لھا، بعد المفارقة فيھا العينان واألذنان 

 .وسائر الجوارح المدركة أمثاالً لھا، كان في البدن وصوراً 

فإذا . من تصريف ھذه الجوارح في بدنھا زيادة على اإلدراكإنما يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة : وأنا أقول

تفطنت لھذا كله علمت أن ھذه المدارك موجودة في األطوار األربعة، لكن ليس على ما كانت في الحياة الدنيا؛ 

ويشير المتكلمون إلى ذلك إشارة مجملة . وإنما ھي تختلف بالقوة والضعف بحسب ما يعرض لھا من األحوال

وھذه نبذة . مدرك كان، ويعنون به ھذا القدر الذي أوضحناه يخلق فيھا علماً ضرورياً بتلك المدارك، أي  بأن هللا

فلنفزع إلى هللا . ولو أوسعنا الكالم فيه لقصرت المدارك عنه. أومأنا بھا إلى ما يوضح القول في المتشابه

في توحيدنا، والظفر بنجاتنا وهللا يھدي من  سبحانه في الھداية والفھم عن أنبيائه وكتابه، بما يحصل به الحق

 .يشاء

  الفصل السابع عشر
  في علم التصوف

لم تزل عند سلف األمة وكبارھا  وأصله أن طريقة ھؤالء القوم،. ھذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة

بادة واالنقطاع إلى هللا من الصحابة والتابعين، ومن بعدھم، طريقة الحق والھداية وأصلھا العكوف على الع

تعالى، واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتھا، والزھد فيما يقبل عليه الجمھور من لذٍة وماٍل وجاٍه، واالنفراد 

فلما فشا اإلقبال على الدنيا في القرن الثاني . عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف

وقال . خالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفةوما بعده، وجنح الناس إلى م

: ومن قال. والظاھر أنه لقب. وال يشھد لھذا االسم اشتقاق من جھة العربية وال قياس: القشيري رحمة هللا

ختصوا وكذلك من الصوف ألنھم لم ي: اشتقاقه من الصفاء، أو من الصفة؛ فبعيد من جھة القياس اللغوي، قال

واألظھر أن قيل باالشتقاق أنه من الصوف، وھم في الغالب مختصون بلبسه، لما كانوا عليه من : قلت.بلبسه

فلما اختص ھؤالء بمذھب الزھد واالنفراد عن الخلق . مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف

ن بما ھو إنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان واإلقبال على العبادة، اختصوا بمآخذ مدركة لھم؛ وذلك أن اإلنسا

إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوھم؛ وإدراك لألحوال القائمة : باإلدراك،وإدراكه نوعان

فالروح العاقل . والبسط والرضى والغضب والصبر والشكر، وأمثال ذلك من الفرح والحزن والقبض

وبعضھا ينشأ من . كاٍت وإراداٍت وأحواٍل، وھي التي يتميز بھا اإلنسانوالمتصرف في البدن تنشأ من إدرا

بعض، كما ينشا العلم عن األدلة، والفرح والحزن عن إدراك المؤلم أو المتلذذ به، والنشاط عن الحمام، والكسل 

. لك المجاھدةوكذلك المريد في مجاھدته وعبادته، ال بد وأن ينشأ له عن كل مجاھدًة حال نتيجة ت. عن اإلعياء

وتلك الحال إما أن تكون نوع عبادٍة، فترسخ وتصير مقاٍم للمريد؛ وإما أن ال تكون عبادًة، وإنما تكون صفًة 
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وال يزال المريد يترقى من مقاٍم . من حزٍن أو سروٍر أو نشاٍط أو كسٍل أو غير ذلك من المقامات. حاصلًة للنفس

من مات يشھد أن <<:  ρقال . معرفة التي ھي الغاية المطلوبة للسعادةإلى مقاٍم، إلى أن ينتھي إلى التوحيد وال

فالمريد ال بد له من الترقي في ھذه األطوار، وأصلھا كلھا الطاعة واإلخالص، . >>ال إله إال هللا دخل الجنة

رى إلى ثم تنشأ عنھا أخرى وأخ. ويتقدمھا اإليمان ويصاحبھا، وتنشأ عنھا األحوال والصفات نتائٍج وثمراتٍ 

. وإذا وقع تقصير في النتيجة أو خلل فنعلم أنه إنما أتى من قبل التقصير في الذي قبله. مقام التوحيد والعرفان

فلذا يحتاج المريد إلى محاسبة نفسه في سائر أعماله، وينظر . وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القلبية

والمريد يجد ذلك بذوقه . ري وقصورھا من الخلل فيھا كذلكفي حقائقھا؛ ألن حصول النتائج عن األعمال ضرو

وغاية .وال يشاركھم في ذلك إال القليل من الناس، ألن الغفلة عن ھذا كأنھا شاملة. ويحاسب نفسه على أسبابه

. أھل العبادات، إذا لم ينتھوا إلى ھذا النوع، انھم يأتون بالطاعات مخلصًة من نظر الفقه في األجزاء واالمتثال

وھؤالء يبحثون عن نتائجھا باألذواق والمواجد، ليطلعوا على أنھا خالصًة من التقصير أوالً؛ فظھر أن أصل 

طريقتھم كفھا محاسبة النفس على األفعال والتروك، والكالم في ھذه األذواق والمواجد التي تحصل عن 

مع ذلك آداب مخصوصة بھم واصطالحات  ثم لھم. إلى غيرھا المجاھدات؛ ثم تستقر للمريد مقاماً، وبترقى منھا

فإذا عرض من المعاني ما ھو غير . في ألفاٍظ تدور بينھم، إذ األوضاع اللغوية إنما ھي للمعاني المتعارفة

فلھذا اختص ھؤالء بھذا النوع من العلم الذي ليس . متعارف، اصطلحنا عن التعبير عنه بلفٍظ يتيسر فھمه منه

صنٍف مخصوٍص بالفقھاء وأھل : وصار علم الشريعة على صنفين. عة الكالم فيهلواحٍد غيرھم من أھل الشري

الفتيا، وھي األحكام العامة في العبادات والعادات والمعامالت؛ وصنٍف مخصوٍص بالقوم في القيام بھذه 

نھا من المجاھدة ومحاسبة النفس عليھا، والكالم في األذواق والمواجد العارضة في طريقھا، وكيفية الترقي م

فلما كتبت العلوم ودونت، وألف الفقھاء في الفقه .ذوٍق إلى ذوٍق، وشرٍح االصطالحات التي تدور بينھم في ذلك

فمنھم من كتب في الورع . وأصوله والكالم والتفسير وغير ذلك، كتب رجال من أھل ھذه الطريقة في طريقتھم

المحاسبي في كتاب الرعاية له؛ ومنھم من كتب في  ومحاسبة النفس على االقتداء في األخذ والترك، كما فعله

آداب الطريقة وأذواق أھلھا ومواجدھم في األحوال كما فعله القشيري في كتاب الرسالة، والسھروردي في 

وجمع الغزالي رحمه هللا بين األمرين في كتاب اإلحياء، فدون فيه أحكام . كتاب عوارف المعارف وأمثالھم

وصار علم التصوف في الملة . بين آداب القوم وسننھم وشرح اصطالحاتھم في عباراتھمالورع واالقتداء، ثم 

علماً مدوناً، بعد أن كانت الطريقة عبادًة فقط وكانت أحكامھا إنما تتلقى من صدور الرجال، كما وقع في سائر 

المجاھدة والخلوة والذكر ثم أن ھذه .العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه واألصول وغير ذلك

ً كشف حجاب الحس، واالطالع على عوالم من أمر هللا، ليس لصاحب الحس إدراك شيء منھا . يتبعھا غالبا

وسبب ھذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاھر إلى الباطن ضعفت أحوال . والروح من تلك العوالم

، وأعان على ذلك الذكر؛ فإنه كالغذاء لتنمية الروح، الروح، وقويت أحوال الروح، وغلب سلطانه وتجدد نشؤه

 ً ويكشف حجاب الحس، ويتم وجود النفس الذي . وال يزال في نمو وتزيد، إلى أن يصير شھوداً بعد أن كان علما

الربانية والعلوم اللدنية والفتح اإللھي، وتقرب ذاته  فيتعرض حينئٍذ للمواھب . لھا من ذاتھا، وھو عين اإلدراك

وھذا الكشف كثيراً ما يعرض ألھل المجاھدة فيدركون من . تحقق حقيقتھا من األفق األعلى، أفق المالئكةفي 

وكذلك يدركون كثيراً من الواقعات قبل وقوعھا ويتصرفون بھممھم وقوى . حقائق الوجود ما ال يدرك سواھم

تبرون ھذا الكشف وال يتصرفون، فالعظماء منھم ال يع. نفوسھم في الموجودات السفلية، وتصيرطوع إرادتھم
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وال يخبرون عن حقيقة شيء لم يؤمروا بالتكلم فيه؛ بل يعدون ما يقع لھم من ذلك محنة، ويتعوذون منه إذا 

وقد كان الصحابة رضي هللا عنھم على مثل ھذه المجاھدة، وكان حطھم من ھذه الكرامات أوفر . ھاجمھم

. فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنھم كثير منھا وفي. الحظوظ؛ لكنھم لم يقع لھم بھا عناية

ثم إن .وتبعھم في ذلك أھل الطريقة، ممن اشتملت رسالة القشيري على ذكرھم، ومن تبع طريقتھم من بعدھم

ً من المتأخرين انصرفت عنايتھم إلى كشف الحجاب والكالم في المدارك التي وراءه، واختلفت طرق  قوما

في ذلك، باختالف تعليمھم في إماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر، حتى يحصل الرياضة عنھم 

فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر في . للنفس إدراكھا الذي لھا من ذاتھا بتمام نشوتھا وتغذيتھا

ھكذا قال الغزالي . شمداركھا حينئٍذ، وأنھم كشفوا ذوات الوجود وتصوروا حقائقھا كفھا من العرش إلى الط

ً كامالً عندھم، إال .رحمه هللا في كتاب اإلحياء بعد أن ذكر صورة الرياضة ثم إن ھذا الكشف ال يكون صحيحا

ً عن االستقامة؛ ألن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة، وإن لم يكن ھناك استقامة  إذا كان ناشئا

ومثاله أن المرآة الصقيلة إذا . الكشف الناشىء عن االستقامةوليس مرادنا إال . كالسحرة وغيرھم من المرتاضين

وإن كانت مسطحة . كانت محدبة أو مقعرة، وحوذي بھا جھة المرئي؛ فإنه يتشكل فيه معوجا على غير صورته

 ً ولما عني . فاالستقامة للنفس، كاالنبساط للمرآة، فيما ينطبع فيھا من األحوال. تشكل فيھا المرئي صحيحا

الموجودات العلوية والسفلية، وحقائق الملك والروح  ون بھذا النوع من الكشف، تكلموا في حقائقالمتأخر

والعرش والكرسي وأمثال ذلك، وقصرت مدارك من لم يشاركھم في طريقھم عن فھم أذواقھم ومواجدھم في 

لطريق، ردأ وقبوالً؛ إذ ھي وليس البرھان والدليل بنافع في ھذه ا. وأھل الفتيا بين منكر عليھم ومسلم لھم. ذلك

 .من قبيل الوجدا نيات

ويقع . هللا تعالى مباين لمخلوقاته يقع كثيراً في كالم أھل العقائد، من علماء الحديث والفقه أن: تفصيل وتحقيق

ويقع للمتأخرين من المتصوفة . ويقع للفالسفة أنه ال داخل العالم وال خارجه. للمتكلمين أنه ال مباين وال متصل

. أما بمعنى الحلول فيھا؛ أو بمعنى أنه ھو عينھا، وليس ھناك غيره جملة وال تفصيالً : أنه متحد بالمخلوقات

 :فلنبين تفصيل ھذه المذاھب ونشرح حقيقة كل واحٍد منھا، حتى تتضح معانيھا فنقول، أن المباينة تقال لمعنيين

أما صريحاً، : ھذه التقيد بالمكان ر ھذه المقابلة علىوتشع. أحدھما المباينة في الحيز والجھة، ويقابله االتصال

ً وھو تشبيه من قبيل القول بالجھة وقد نقل مثله عن بعض علماء السلف من التصريح . وھو تجسيم؛ أو لزوما

ال يقال في البارئ أنه : من أجل ذلك أنكر المتكلمون ھذه المباينة وقالوا. بھذه المباينة، فيحتمل غير ھذا المعنى

وما يقال من أن المحل ال يخلو عن االتصاف . اين مخلوقاته، وال متصل بھا، ألن ذلك إنما يكون للمتحيزاتمب

بالمعنى وضده، فھو مشروط بصحة االتصاف أوالً، وأما مع امتناعه فال؛ بل يجوز الخلو عن المعنى وضده، 

وصحة اإلتصاف بھذه المباينة . وال أميكما يقال في الجماد، ال عالم وال جاھل وال قادر وال عاجز وال كاتب 

ذكره ابن التلمساني في . والبارئ سبحانه منزه عن ذلك. مشروط بالحصول في الجھة على ما تقرر من مدلولھا

. وال يقال في البارئ مباين للعالم وال متصل به، وال داخل فيه وال خارج عنه: "شرح اللمع إلمام الحرمين وقال

 أنكرھا . فالسفة أنه ال داخل العالم وال خارجه، بناًء على وجود الجواھر غير المتحيزةوھو معنى ما يقوله ال

  .المتكلمون لما يلزم من مساواتھا للبارئ في أخص الصفات، وھو مبسوط في علم الكالم

ه ووجوده البارئ مباين لمخلوقاته في ذاته وھويت: وأما المعنى األخر للمباينة، فھو المغايرة والمخالفة؛ فيقال

وھذه المباينة ھي مذھب أھل الحق كلھم من جمھور السلف . ويقابله االتحاد واالمتزاج واالختالط. وصفاته

وذھب جماعة من المتصوفة . وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوفة األقدمين كاھل الرسالة ومن نحا منحاھم
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لى أن البارئ تعالى متحد بمخلوقاته في ھويته المتأخرين الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية، إ

وربما زعموا انه مذھب الفالسفة قبل أرسطو، مثل أفالطون وسقراط؛ وھو الذي يعينه . ووجوده وصفاته

المتكلمون حيث ينقلونه في علم الكالم عن المتصوفة ويحاولون الرد عليه ألنه ذاتان، تنتفي إحداھما، أو تندرج 

وھذا االتحاد ھو الحلول الذي تدعيه النصارى في . لك مغايرة صريحة، وال يقولون بذلكاندراج الجزء؛ فإن ت

وھو أيضاً عين ما تقوله اإلمامية من . المسيح عليه السالم، وھو أغرب ألنه حلول قديم في محدٍث أو اتحاده به

 :وتقرير ھذا االتحاد في كالمھم على طريقين. الشيعة في األئمة

لقديم كائنة في المحدثات محسوسھا ومعقولھا، متحدة بھا في المتصورين، وھي كلھا مظاھر أن ذات ا: األولى

 .له، وھو القائم عليھا، اي المقوم لوجودھا، بمعنى لواله كانت عدما وھو رأي أھل الحلول

االتحاد؛  طريق أھل الوحدة المطلقة وكأنھم استشعروا من تقرير أھل الحلول الغيرية المنافية لمعقول: الثانية

وغالطوا في غيرية المظاھر المدركة بالحس . فنفوھا بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوجود والصفات

وال يريدون الوھم الذي ھو قسيم العلم والظن والشك؛ وإنما . والعقل بأن ذلك من المدارك البشرية، وھي أوھام

وال وجود بالحقيقة إال للقديم، ال في الظاھر . البشري فقط كيريدون أنھا كلھا عديم في الحقيقة، وجود في المدر

والتعويل في تعقل ذلك على النظر واالستدالل، كما في المدارك . وال في الباطن كما نقرره بعد، بحسب اإلمكان

م البشرية، غير مفيٍد؛ ألن ذلك إنما ينقل من المدارك الملكية؛ وإنما ھي حاصلة لألنبياء بالفطرة ومن بعدھ

وربما قصد بعض المصنفين ذلك . وقصد من يتصد الحصول عليھا بالطريقة العلمية ضالل. لألولياء بھدايتھم

 .في كشف الموجودات وترتيب حقائقه على طريق أھل المظاھر فأتى باألغمض فاألغمض

بالنسبة  وربما قصد بعض المصنفين بيان مذھبھم في كشف الوجود وترتيب حقائقه؛ فأتى باألغمض فاألغمض،

كما فعل الفرغاني، شارح قصيدة ابن الفارض، في الديباجة التي كتبھا . إلى أھل النظر واالصطالحات والعلوم

في صدر ذلك الشرح؛ فإنه ذكر في صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه، أن الوجود كله صادر عن صفة 

ً صادران عن الذات ال . كريمة التي ھي عين الوحدة ال غيرالوحدانية، التي ھي مظھر األحدية، وھما معا

وأول مراتب التجليات عندھم تجلي الذات على نفسه، وھو يتضمن الكمال . ويسمون ھذا الصدور بالتجلي

كنت كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق : "بإفاضة اإليجاد والظھور، لقوله في الحديث الذي يتناقلونه

يجاد المتنزل في الوجود وتفصيل الحقائق، وھو عندھم عالم المعاني والحضرة وھذا الكمال في اإل". ليعرفوني

الكمالية والحقيقة المحمدية، وفيھا حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق األنبياء والرسل أجمعين، والكمل من 

في الحضرة  ويصدر عن ھذه الحقائق حقائق أخرى. وھذا كله تفصيل الحقيقة المحمدية. أھل الملة المحمدية

ھذا . الھبائية، وھي مرتبة المثال؛ ثم عنھا العرش، ثم الكرسي، ثم األفالك، ثم عالم العناصر، ثم عالم التركيب

ويسمى ھذا المذھب مذھب أھل التجلي والمظاھر .انتھى. في عالم الفتق في عالم الرتق، فإذا تجلت، فھي

قتضاه لغموضه وانغالقه، وبعد ما بين كالم صاحب والحضرات، وھو كالم ال يقدر أھل النظر على تحصيل م

. وربما أنكر بظاھر الشرع ھذا الترتيب فإنه ال يعرف في شيء من مناحيه. المشاھدة والوجدان وصاحب الدليل

وكذلك ذھب آخرون منھم إلى القول بالوحدة المطلقة، وھو رأي أغرب من األول في تعقله وتفاريعه، يزعمون 

والعناصر إنما كانت بما .قوى في تفاصيله، بھا كانت حقائق الموجودات وصورھا وموادھافيه أن الوجود له 

ثم أن المركبات فيھا تلك القوى متضمنة في . فيھا من القوى، وكذلك مادتھا لھا في نفسھا قوة بھا كان وجودھا

ة القوة المعدنية؛ ثم القوة كالقوة المعدنية فيھا قوى العناصر بھيوالھا، وزياد. القوة التي كان بھا التركيب

الحيوانية تتضمن القوة المعدنية وزيادة قوتھا في نفسھا؛ وكذا القوة اإلنسانية مع الحيوانية؛ ثم الفلك يتضمن 
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وكذا الذوات الروحانية والقوة الجامعة للكل من غير تفصيل، ھي القوة اإللھية التي . القوة اإلنسانية وزيادة

كلية وجزئيًة، وجمعتھا وأحاطت بھا من كل وجه، ال من جھة الظھور وال من جھة  انبثت في جميع الموجودات

الخفاء وال من جھة الصورة، وال من جھة المادة؛ فالكل واحٍد وھو نفس الذات اإللھية، وھي في الحقيقة واحدة 

فتارًة . وكائنة بكونھاإال ترى أنھا مندرجة فيھا . بسيطة، واالعتبار ھو المفضل لھا؛ كاإلنسانية مع الحيوانية

وھم في ھذا . يمثلونھا بالجنس مع النوع، في كل موجود كما ذكرناه؛ وتارًة بالكل مع الجزء، على طريقة المثال

والذي يظھر من كالم . كله يفرون من التركيب والكثرة بوجه من الوجوه، وإنما أوجبھا عندھم الوھم والخيال

حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه بما يقوله الحكماء في األلوان، من أن ابن دھقان في تقرير ھذا المذھب، أن 

وكذا عندھم الموجودات المحسوسة .وجودھا مشروط بالضوء؛ فإذا عدم الضوء لم تكن األلوان موجودة بوجه

ً مشروطة بوجود المدرك  كفھا مشروطة بوجود المدرك الحسي؛ بل والموجودات  المعقولة والمتوھمة أيضا

فلو فرضنا عدم المدرك البشري جملة لم . قلي؛ فإذا، الوجود المفضل كله مشروط بوجود المدرك البشريالع

فالحر والبرد، والصالبة واللين، بل واألرض والماء، والنار . يكن ھناك تفصيل في الوجود، بل ھو بسيط واحد

المدرك من التفصيل، الذي ليس في والسماء والكواكب، إنما وجدت لوجود الحواس المدركة لھا؛ لما جعل في 

فإذا فقدت المدارك المفصلة فال تفصيل، إنما ھو إدراك واحذ، وھو أنا ال . الموجود، وإنما ھو في المدارك فقط

ويعتبرون ذلك بحال النائم؛ فانه إذا نام وفقد الحس الظاھر، فقد كل محسوٍس، وھو في ذلك الحالة؛ إال ما . غيره

فكذلك اليقظان إنما يعتبر تلك المدركات كفھا على التفصيل بنوع مدركه البشري، ولو : لواقا. يفضله له الخيال

ھذا .الوھم، ال الوھم الذي ھو من جملة المدارك البشرية: قدر فقد مدركه فقد التفصيل؛ وھذا ھو معنى قولھم

جود البلد الذي نحن ملخص رأيھم على ما يفھم من كالم ابن دھقان، وھو في غاية السقوط؛ ألنا نقطع بو

واإلنسان . مسافرون إليه يقيناً مع غيبته عن أعيننا، وبوجود السماء المظلة والكواكب وسائر األشياء الغائبة عنا

أن المريد عند : قاطع بذلك، وال يكابر أحد نفسه في اليقين، مع أن المحققين من المتصوفة المتأخرين يقولون

حدة، ويسمى ذلك عندھم مقام الجمع ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الكشف ربما يعرض له توھم ھذه الو

وال بد للمريد عندھم من عقبة الجمع، . الموجودات، ويعبرون عن ذلك بمقام الفرق، وھو مقام العارف المحقق

فقد تبينت مراتب أھل ھذه . وھي عقبة صعبة؛ ألنه يخشى على المريد من وقوفه عندھا، فتخسر صفقته

ثم أن ھؤالء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس، توغلوا في ذلك؛ فذھب .الطريقة

الكثير منھم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه، ومألوا الصحف منه، مثل الھروي، في كتاب المقامات له، 

. ارض والنجم اإلسرائيلي في قصائدھموتبعھم ابن العربي وابن سبعين وتلميذھما ثم ابن العفيف وابن الف. وغيره

المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإلھية األئمة، مذھباً لم يعرف  وكان سلفھم مخالطين لإلسماعيلية

وظھر في كالم . واختلط كالمھم وتشابھت عقائدھم. ألولھم؛ فأشرب كل واحٍد من الفريقين مذھب األخر

يزعمون أنه ال يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة، . ناه راس العارفينالمتصوفة القول بالقطب، ومع

وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب اإلشارات، في . ثم يورث مقامة األخر من أھل العرفان. حتى يقبضه هللا

". بعد الواحدجل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد، أو يطلع عليه إال الواحد : "فصول التصوف منھا، فقال

وھذا كالم ال تقوم عليه حجة عقلية وال دليل شرعي؛ وإنما ھو من أنواع الخطابة، وھو بعينه ما تقوله الرافضة 

ثم قالوا . فانظر كيف سرقت طباع ھؤالء القوم ھذا الرأي من الرافضة ودانوا به. في توارث األئمة عندھم

حتى إنھم لما اسندوا لباس خرقة التصوف، . لشيعة في النقباءبترتيب وجود األبدال بعد ھذا القطب، كما قاله ا

 ً وإال فعلي، رضي . ليجعلوه أصالً لطريقتھم ونحلتھم، رفعوه إلى علي رضي هللا عنه، وھو من ھذا المعنى أيضا
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بل كان أبو بكر وعمر رضي هللا . هللا عنه، لم يختص من بين الصحابة بنحلة وال طريقة في لباس وال حال

ولم يختص أحد منھم في الدين بشيء يؤثر عنه على . وأكثرھم عبادة ρ، أزھد الناس بعد رسول هللا عنھما

 .الخصوص، بل كان الصحابة كفھم أسوًة في الدين والزھد والمجاھدة

نعم أن الشيعة يخيلون بما ينقلون من ذلك اختصاص علي بالفضائل دون من سواه . تشھد بذلك سيرھم وأخبارھم

والذي يظھر أن المتصوفة بالعراق، لما ظھرت اإلسماعيلية . ة ذھاباً مع عقائد التشيع المعروفة لھممن الصحاب

من الشيعة، وظھر كالمھم في اإلمامة وما يرجع إليھا ما ھو معروف؛ فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاھر 

بذلك أن ال يقع اختالف كما تقرر في  والباطن وجعلوا اإلمامة لسياسة الخلق في االنقياد إلى الشرع، وأفردوه

ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة با ألنه راس العارفين، وأفردوه بذلك تشبيھاً باإلمام في الظاھر، وأن . الشرع

فتأفل . عليه، وجعلوا األبدال كالنقباء مبالغًة في التشبيه يكون على وزانه في الباطن وسموه قطباً لمدار المعرفة

  . ذلك

ھد بذلك كالم ھؤالء المتصوفة في أمر الفاطمي، وما شحنوا به كتبھم في ذلك، مما ليس لسلف المتصوفة فيه يش

  .وهللا يھدي إلى الحق. كالم بنفي أو إثبات؛ وإنما ھو مأخوذ من كالم الشيعة والرافضة ومذاھبھم في كتبھم

األولياء باألندلس، أبي مھدي عيسى بن  وقد رأيت أن أجلب ھنا فصالً من كالم شيخنا العارف، كبير: تذييل

الزيات، كان يقع له أكثر األوقات على أبيات الھروي التي وقعت له في كتاب المقامات توھم القول بالوحدة 

 :المطلقة أو يكاد يصرح بھا وھي قوله

  إذ كل من وحده جاحـد    ما وحد الواحد من واحــدٍ 

  حــــــدتثنية أبطلھا الوا    توحيد من ينطق عن نعته

 ونعت من ينعته ألحـــد          توحيده إياه توحيـــــــــــده

استشكل الناس إطالق لفظ الجحود على كل من وخد الواحد ولفظ : "فيقول رحمه هللا على سبيل العذر عنه

لى ونحن نقول ع. واستبشعوا ھذه األبيات وحملوا قائلھا على الكفر واستخفوه. اإللحاد على من نعته ووصفه

رأي ھذه الطائفة أن معنى التوحيد عندھم انتفاء عين الحدوث بثبوت عين القدم وأن الوجود كله حقيقة واحدة 

ويرون أن وقوع . الحق عين ما ظھر وعين ما بطن: وقد قال أبو سعيد الجزار من كبار القوم. وآنية واحدة

. س بمنزلة صور الضالل والصدا والمرأىوھم باعتبار حضرات الح. التعدد في تلك الحقيقة وجود االثنينية

كان هللا؛ وال شيء معه؛ وھو اآلن على ما ھو : وھذا معنى. وأن كل ما سوى عين القدم، إذا استتبع فھو عدم

. >>إال كل شيء، ما خال هللا، باطل<<: في قوله ρومعنى قول لبيد الذي صدقه رسول . عليه، كان عندھم

  .موجد محدث،ٍ ھو نفسه؛ وتوحيد محدٍث ھو فعله، موجٍد قديٍم، ھو معبودقالوا فمن وحد ونعت، فقد قال ب

وقد تقدم معنى التوحيد انتفاء عين الحدوث، وعين الحدوث اآلن ثابتة بل متعددة، والتوحيد مجحود، والدعوى 

يصح ھذا  ال: فيقول األخر بلسان حاله! ليس في البيت غيرك: كمن يقول لغيره، وھما معاً في بيت واحد. كاذبة

، ھذه ألفاظ تناقض أصولھا، ألن خلق "خلق هللا الزمان : "وقد قال بعض المحققين في قولھم!إال لو عدمت أنت

الزمان متقدم على الزمان، وھو فعل ال بد من وقوعه في الزمان؛ وإنما حمل ذلك ضيق العبارة عن الحقائق 

موحد ھو الموحد، وعدم ما سواه جملة، صح التوحيد فإذا تحقق أن ال. وعجز اللغات عن تأدية الحق فيھا وبھا
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وال حرج على من وحد الحق مع بقاء الرسوم واآلثار؛ وإنما ". ال يعرف هللا إال هللا : "وھذا معنى قولھم. حقيقة

ومن ترقى إلى مقام . ألن ذلك الزم التقييد والعبودية والشفعية". حسنات األبرار سيئات المقربين : "ھو من باب

مع كان في حقه نقصاً، مع علمه بمرتبته، وأنه تلبيس تستلزمه العبودية ويرفعه الشھود، ويطھر من دنس الج

ومدار المعرفة بكل اعتباٍر على . وأعرق األصناف في ھذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة. حدوثه عين الجمع

تحريض والتنبيه والتفطين، لمقام أعلى، االنتھاء إلى الواحد؛ وإنما صدر ھذا القول من الناظم على سبيل ال

 ً ً ال خطابا وعبارة فمن سلم استراح، ومن نازعته حقيقة أنس . ترتفع فيه الشفعية ويحصل التوحيد المطلق، عينا

والذي يفيده ھذا كله تحقق أمر فوق ھذا . وإذا عرفت المعاني ال مشاحة في األلفاظ. كنت سمعه وبصره: بقوله

والتعمق في مثل ھذا حجاب، وھو الذي أوقع . وھذا المقدار من اإلشارة كافٍ . ال خبر عنهالطور، ال نطق فيه و

انتھى كالم الشيخ أبى مھدي الزيات، ونقلته من كتاب الوزير ابن الخطيب الذي هللا في ". في المقاالت المعروفة

إال إني رأيت رسوم الكتاب وقد سمعته من شيخنا أبى مھدي مراراً، . المحبة، وسماه التعريف بالحب الشريف

 .وهللا الموفق. أوعى له، لطول عھدي به

المقاالت وأمثالھا، وشملوا بالنكير  ثم أن كثيراً من الفقھاء أھل الفتيا، انتدبوا للرد على ھؤالء المتأخرين في ھذه

أحدھا الكالم : عوالحق أن كالمھم معھم فيه تفصيل، فإن كالمھم في أربعة مواض. سائر ما وقع لھم في الطريقة

على المجاھدات وما يحصل من األذواق والمواجد ومحاسبة النفس على األعمال، لتحصل تلك األذواق، التي 

ً ويترقى منه إلى غيره كما قلناه؛ وثانيھا الكالم في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب، مثل  تصير مقاما

لوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاھد، الصفات الربانية والعرش والكرسي والمالئكة وا

وتركيب األكوان في صدورھا عن موجدھا ومكونھا كما مر؛ وثالثھا التصرفات في العوالم واألكوان بأنواع 

الكرامات؛ ورابعھا ألفاظ موھمة الظاھر صدرت من الكثير من أئمة القوم، يعبرون عنھا في اصطالحھم 

فأما الكالم في المجاھدات والمقامات، وما يحصل من . ھرھا، فمنكر ومحسن ومتأولبالشطحات، تستشكل ظوا

األذواق والمواجد في نتائجھا، ومحاسبة النفس على المصير في أسبابھا، فأمر ال مدفع فيه ألحد، وأذواقھم فيه 

ت وتصريحھم في صحيحة، والتحقق بھا ھو عين السعادة؛ وأما الكالم في كرامات القوم وأخبارھم بالمغيبا

وما احتج به األستاذ . وان مال بعض العلماء إلى إنكارھا فليس ذلك من الحق. الكائنات، فأمر صحيح غير منكر

أبو إسحاق األسفرايني من أئمة األشعرية على إنكارھا، ، اللتباسھا بالمعحزة، فقد فرق المحققون من أھل السنة 

ثم أن وقوعھا على وفق دعوى الكاذب : قالوا. لى وفق ما جاء بهبينھما بالتحدي، وھو دعوى وقوع المعجزة ع

غير مقدور، ألن داللة المعجزة على الصدق عقلية؛ فإن صفة نفسھا التصديق، فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت 

وقد .ھذا مع أن الوجود شاھد بوقوع الكثير من ھذه الكرامات، وإنكارھا نوع مكابرة. صفة نفسھا وھو محال

وأما الكالم في الكشف وإعطاء حقائق العلويات . حابة أكابر السلف كثير من ذلك، وھو معلوم مشھوروقع للص

وترتيب صدور الكائنات؛ فأكثر كالمھم فيه نوع من المتشابه، لما أنه وجداني عندھم؛ وفاقد الوجدان عندھم 

م توضع إال للمتعارف، وأكثره من منه؛ ألنھا ل واللغات ال تعطي داللًة على مرادھم. بمعزل عن أذواقھم فيه

فينبغى أن ال نتعرض لكالمھم في ذلك، ونتركه فيما تركناه من المتشابه، ومن رزقه هللا فھم شيء . المحسوسات

وأما األلفاظ الموھمة التى يعبرون . من ھذه الكلمات، على الوجه الموافق لظاھھر الشريعة؛ فاكرم بھا سعادة

ھا أھل الشرع، فاعلم أن اإلنصات في شان القوم أنھم أھل غيبة عن الحس، عنھا بالشطحات، ويؤاخذھم ب

فمن علم .والواردات تملكھم حتى ينطقوا عنھا بما ال يقصدونه، وصاحب الغيبة غير مخاطب، والمجبور معذور
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لوضع وإن العبارة عن المواجد صعبة لفقدان ا. منھم فضلة واقتداؤه، حمل على القصد الجميل من ھذا وأمثاله

ومن لم يعلم فضلة وال اشتھر، فمؤآخذ بما صدر عنه من ذلك، إذا لم . لھا، كما وقع ألبي يزيد البسطامى وأمثاله

 ً ولھذا أفتى . يتبين لنا ما يحملنا وأما من تكلم بمثلھا، وھو حاضر في حسه، ولم يملكه الحال، فمؤاخذ أيضا

وسلف المتصوفة من .وهللا أعلم. حضور، وھو مالك لحاله الفقھاء أكابر المتصوفة بقتل الحالج، ألنه تكلم في

أھل الرسالة أعالم الملة الذين أشرنا إليھم من قبل، لم يكن لھم حرص على كشف الحجاب، وال ھذا النوع من 

ومن عرض له شيء من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به، بل . اإلدراك؛ إنما ھمھم االتباع واالقتداء ما استطاعوا

ويرون أنه من العوائق والمحن، وأنه إدراك من إدراكات النفس مخلوق حادث، وأن الموجودات ال يفرون منه 

وعلم هللا أوسع وخلقه أكبر، وشريعته بالھداية أملك؛ فلم ينطقوا بشيء مما . تنحصر في مدارك اإلنسان

يه والوقوف بل حظروا الخوض في ذلك ومنعوا من يكشف له الحجاب من أصحابھم من الخوض ف. يدركون

عنده، بل ويلتزمون طريقتھم كما كانوا في عالم الحس قبل الكشف من االتباع واالقتداء، ويأمرون أصحابھم 

  .وهللا الموفق للصواب. وھكذا ينبغي أن يكون حال المريد. بالتزامھا

  الفصل الثامن عشر
  علم تعبير  الرؤيا

وأما الرؤيا . ما صارت العلوم صنائع، وكتب الناس فيھاھذا العلم من العلوم الشرعية وھو حادث في الملة عند

وربما كان في الملوك واألمم من قبل؛ إال أنه لم . والتعبير لھا، فقد كان موجوداً في السلف كما ھو في الخلف

وإال فالرؤيا موجودة في صنف البشر على اإلطالق وال . يصل إلينا لالكتفاء فيه بكالم المعبرين من أھل اإلسالم

وكذلك ثبت في . فلقد كان يوسف الصديق صلوات هللا عليه يعبر الرؤيا، كما وقع في القرآن. بد من تعبيرھا

الرؤيا <<: ρوقال . والرؤيا مدرك من مدارك الغيب. الصحيح، عن النبي ، وعن أبى بكر رضي هللا عنه

رات إال الرؤيا الصالحة، يراھا لم يبق من المبش<<: وقال. >>الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

من الوحي الرؤيا؛  فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل  ρوأول ما بدأ به النبي .>>الرجل الصالح، أو ترى له 

يسألھم " ھل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ : "وكان النبي ، إذا انفتل من صالة الغداة يقول ألصحابه. فلق الصبح

وأما السبب في كون الرؤيا مدركاً للغيب فھو .ذلك، مما فيه ظھور الدين وإعزازهعن ذلك ليستبشر بما وقع من 

أن الروح القلبي، وھو البخار اللطيف المنبعث من تجويف القلب اللحمي، ينتشر في الشريانات ومع الدم في 

ي اإلحساس فإذا أدركه المالل بكثرة التصرف ف. سائر البدن، وبه تكمل أفعال القوى الحيوانية وإحساسھا

بالحواس الخمس، وتصريف القوى الظاھرة، وغشي سطح البدن ما يغشاه من برد الليل، انخنس الروح من 

وذلك ھو معنى  سائر أقطار البدن إلى مركزه القلبي؛ فيستجم بذلك لمعاودة فعله، فتعطلت الحواس الظاھرة كلھا

مطية للروح العاقل من اإلنسان، والروح العاقل  ثم أن ھذا الروح القلبي ھو. النوم كما تقدم في أول الكتاب

وإنما يمنع من تعقله للمدارك الغيبية، ما . مدرك لجميع ما في عالم األمر بذاته، إذ حقيقته وذاته عين اإلدراك

فلو قد خال من ھذا الحجاب وتجرد عنه، لرجع إلى حقيقته . ھو فيه من حجاب االشتغال بالبدن وقواه وحواسه

فإذا تجرد عن بعضھا خفت شواغله؛ فال بد له من إدراك لمحة من عالمه . دراك، فيعقل كل مدركٍ وھو عين اإل

بقدر ما تجرد له، وھو في ھذه الحالة قد خفت شواغل الحس الظاھر كفھا، وھي الشاغل األعظم؛ فاستعذ لقبول 

إذ ھو ما دام في . ع به إلى بدنهوإذا أدرك ما يدرك من عوالمه رج. ما ھنالك من المدارك الالئقة به من عالمه

والمدارك الجسمانية للعلم إنما ھي الدماغية، . بدنه جسماني، ال يمكنه التصرف إال بالمدارك الجسمانية
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فإنه ينتزع من الصور المحسوسة صوراً خيالية، ثم يدفعھا إلى الحافظة تحفظھا له . والمتصرف منھا ھو الخيال

وكذلك تجرد النفس منھا صوراً أخرى نفسانية عقلية؛ فيترقى . ر واالستداللإلى وقت الحاجة إليھا عند النظ

وكذلك إذا أدركت النفس من عالمھا ما تدركه، . التجريد من المحسوس إلى المعقول، والخيال واسطة بينھما

وس؛ فيتنزل ألقته إلى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له، ويدفعه إلى الحس المشترك، فيراه النائم كأنه محس

ً واسطة. المدرك من الروح العقلي إلى الحسي ومن ھذا التقرير يظھر لك .ھذه حقيقة الرؤيا. والخيال أيضا

لكن أن كانت تلك . الفرق بين الرؤيا الصادقة وأضغاث األحالم الكاذبة؛ فإنھا كلھا صور في الخيال حالة النوم

إن كانت مأخوذة من الصور التي في الحافظة التي كان الصور متنزلة من الروح العقلي المدرك فھي رؤيا؛ و

 .الخيال أودعھا إياھا، منذ اليقظة، فھي أضغاث أحالم

الرائي البشارة من هللا بما القى إليه  واعلم أن للرؤيا الصادقة عالمات تؤذن بصدقھا وتشھد بصحتھا؛ فيستشعر

نه يعاجل الرجوع إلى الحس باليقظة، ولو كان فمنھا سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤيا، كأ: في نومه

مستغرقاً في نومه، لحقل ما القي عليه من ذلك اإلدراك فيفر من تلك الحالة إلى حالة الحس التي تبقى النفس فيھا 

منغمسة بالبدن وعوارضه؛ ومنھا ثبوت ذلك اإلدراك ودوامه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلھا في حفظه، فال 

وال . وال يحتاج إلى إحضارھا بالفكر والتذكر، بل تبقى متصورة في ذھنه إذا انتبه.  نسيانيتخللھا سھو وال

. يغرب عنه شيء منھا، الن اإلدراك النفساني ليس بزماني وال يلحقه ترتيب، بل يدركه دفعة في زمن فرد

. الحس المشترك كما قلناه وأضغاث األحالم زمانية، ألنھا في القوى الدماغية يستخرجھا الخيال من الحافظة إلى

ويعرض النسيان العارض للقوى . وأفعال البدن كلھا زمانية فيلحقھا الترتيب في اإلدراك والمتقدم والمتأخر

وما ينطبع فيھا من اإلدراكات . وليس كذلك مدارك النفس الناطقة إذ ليست بزمانية، وال ترتيب فيھا. الدماغية

ً من العمر، . البصر فينطبع دفعة واحدة في أقرب من لمح وقد تبقى الرؤيا بعد االنتباه حاضرًة في الحفظ أياما

التشذ بالغفلة عن الفكر بوجه، إذا كان اإلدراك األول قوياً، وإذا كان إنما يتذكر الرؤيا بعد االنتباه من النوم 

صادقٍة وإنما ھي من بإعمال الفكر والوجھة إليھا، وينسى الكثير من تفاصيلھا حتى يتذكرھا فليست الرؤيا ب

ال تحرك به لسانك لتعجل به، أن {:  ρقال هللا تعالى لنبيه . وھذه العالمات من خواص الوحي. أضغاث األحالم

والرؤيا لھا نسبة من النبوة والوحي كما في } علينا جمعة وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم أن علينا بيانهْ 

فلخواصھا أيضاً نسبة إلى خواص النبوة، >> ٍة وأربعين جزءاً من النبوةالرؤيا جزء من ست<<: قال  . الصحيح

  .وهللا الخالق لما يشاء. وبذلك القدر؛ فال تستبعد ذلك، فھذا وجه الحق

فصوره؛ فإنما يصوره في  وأما معنى التعبير، فاعلم أن الروح العقلي إذا أدرك مدركه وألقاه إلى الخيال،

بعض الشيء، كما يدرك معنى السلطان األعظم، فيصوره الخيال بصورة البحر؛  الصور المناسبة لذلك المعنى

فإذا استيقظ، وھو لم يعلم من أمره، إال أنه رأى البحر أو . أو يدرك العداوة فيصورھا الخيال في صورة الحية

، وھو يھتدي الحية؛ فينظر المعبر بقوة التشبيه، بعد أن يتيقن أن البحر صورة محسوسة، وأن المدرك وراءھا

الن البحر خلق عظيم يناسب أن يشبه به السلطان؛ : بقرائن أخرى تعين له المدرك؛ فيقول مثال ھو السلطان

ومن . وكذلك الحية، يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررھا؛ وكذا األوانى تشبه بالنساء ألنھن أوعية؛ وأمثال ذلك

. لھا ووضوحھا أو لقرب النسبة فيھا بين المدرك وشبھهالمرئي ما يكون صريحاً، ال يفتقر إلى تعبير، لجال

فالرؤيا التي من هللا . رؤيا من هللا ورؤيا من الملك ورؤيا من الشيطان: ولھذا وقع في الصحيح، الرؤيا ثالث

ھي الصريحة التى ال تفتقر إلى تأويل؛ والتي من الملك ھي الرؤيا الصادقة تفتقر إلى التعبير، والرؤيا التي من 
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ً أن الخيال إذا ألقى إليه الروح مدركه، فإنما يصوره في القوالب المعتادة .لشيطان ھي األضغاثا واعلم أيضا

 ً فال يمكن من ولد أعمى أكمه أن يصور له . للحس، وما لم يكن الحس أدركه قط من القوالب فال يصور فيه شيئا

ً من ھذهالسلطان بالبحر، وال العدو بالحية، وال النساء باألواني؛ ألن وإنما يصور له الخيال . ه لم يدرك شيئا

وليتحفظ المعبر من مثل . أمثال ھذه، في شبھھا ومناسبھا من جنس مداركه التي ھي المسموعات والمشمومات

ثم أن علم التعبير، عليم بقوانين كلية ، يبني عليھا المعبر عبارة ما .ھذا، فربما اختلط به التعبير وفسد قانونه

البحر يدل على الغيظ، : البحر يدل على السلطان، وفي موضع آخر يقولون: وتأويله كما يقولون. يقص عليه

الحية تدل على العدو؛ وفي موضع آخر يقولون : ومثل ما يقولون. وفي موضع آخر على الھم واألمر الفادح

ويعبر في كل . الكلية فيحفظ المعبر ھذه القوانين. ھي كاتم سر؛ وأمثال ذلك تدل على الحياة وفي موضع آخر

وتلك القرائن منھا في اليقظة ومنھا . موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من ھذه القوانين ما ھو أليق بالرؤيا

ولم يزل ھذا العلم . في النوم، ومنھا ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت فيه، وكل ميسر لما خلق له

بن سيرين فيه من أشھر العلماء، وكتبت عنه في ذلك قوانين، وتناقلھا الناس  وكان محمد. متناقالً بين السلف

والمتداول بين أھل المغرب . ثم ألف المتكلمون المتأخرون وأكثروا. وألف الكرماني فيه من بعده. لھذا العھد

شارة للسالمي من لھذا العھد كتب ابن أبي طالب القيرواني، من علماء القيروان، مثل الممتع وغيره، وكتاب اإل

وھو علم مضيء بنور . وكذلك كتاب المرقبة العليا البن راشد من مشيختنا بتونس. أنفع الكتب فيه أحضرھا

 .وهللا عالم الغيوب. النبوة للمناسبة التي بينھما ولكونھا كانت من مدارك الوحي، كما وقع في الصحيح

 الفصل التاسع عشر
  العلوم العقلية وأصنافھا

وم العقلية التي ھي طبيعة لإلنسان، من حيث أنه ذو فكر فھي غير مختصة بملة؛ بل يوجد النظر فيھا وأما العل

. وھي موجودة في النوع اإلنساني، منذ كان عمران الخليقة. ألھل الملل كفھم ويستوون في مداركھا ومباحثھا

ول علم المنطق، وھو علم يعصم األ:وتسمى ھذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة، وھي مشتملة على أربعة علوم

الذھن عن الخطإ في اقتناص المطالب المجھولة من األمور الحاصلة المعلومة، وفائدته تمييز الخطإ من 

ً وثبوتاً  الصواب، فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضھا،، ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفيا

ما في المحسوسات من األجسام العنصرية والمكونة عنھا من المعدن ثم النظر بعد ذلك عندھم أ. بمنتھى فكره

أو النفس التي تنبعث عنھا الحركات وغير ذلك، . والنبات والحيوان واألجسام الفلكية والحركات الطبيعية

من وأما أن يكون النظر في ا أمور التي وراء الطبيعة . ويسمى ھذا الفن بالعلم الطبيعي وھو العلم الثاني منھا

والعلم الرابع وھو الناظر في المقادير، ويشتمل على . الروحانيات، ويسمونه العلم اإللھي وھو العلم الثالث منھا

أما المنفصلة من . علم الھندسة، وھو النظر في المقادير على اإلطالق: أولھا.أربعة علوم، وھى تسمى التعاليم

حد وھو الخط، أو ذو بعدين وھو السطح، أو ذو أبعاد حيث كونھا معدودة؛ أو المتصله، وھي أما ذو بعد وا

ينظر في ھذين المقادير وما يعرض لھا، أما من حيث ذاتھا، أومن حيث نسبة . ثالثة وھو الجسم التعليمي

علم األرتماطيقي، وھو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي ھو العدد،ويؤخذ له من : وثانيھا.بعضھا إلى بعض

علم الموسيقى، وھو معرفة نسب األصوات والنغم بعضھا من بعض : وثالثھا.لالحقةالخواص والعوارض ا

علم الھيئة وھو تعيين األشكال لألفالك، وحصر : ورابعھا.وتقديرھا بالعدد، وثمرته معرفة تالحين الغناء

وية المشاھدة أوضاعھا وتعددھا لكل كوكب من السيارة والثابتة، والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات السما
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: فھذه أصول العلوم الفلسفية وھي سبعة.الموجودة لكل واحد منھا، ومن رجوعھا واستقامتھا وإقبالھا وإدبارھا

المنطق وھو المقدم منھا وبعده التعاليم، فاالرتماطيقي أوالً ثم الھندسة ثم الھيئة ثم الموسيقى، ثم الطبيعيات، ثم 

فمن فروع الطبيعيات الطب، ومن فروع علم العدد علم الحساب . ع عنهاإللھيات، ولكل واحد منھا فروع تتفر

والفرائض والمعامالت ومن فروع الھيئة األزياج، وھي قوانين لحساب حركات الكواكب وتعديلھا، للوقوف 

ونحن نتكلم عليھا واحداً . النجوم علم األحكام النجومية  ومن فروع النظر في: على مواضعھا متى قصد ذلك

 .واحٍد إلى آخرھابعد 

واعلم أن أكثر من عني بھا في األجيال الذين عرفنا أخبارھم األمتان العظيمتان في الدولة قبل اإلسالم، وھما 

فارس والروم؛ فكانت أسواق العلوم نافقة لديھم على ما بلغنا لما كان العمران موفوراً فيھم، والدولة والسلطان 

وكان للكلدانيين ومن قبلھم من . العلوم بحور زاخرة في آفاقھم وأمصارھمقبل اإلسالم وعصره لھم؛ فكان لھذه 

وأخذ ذلك عنھم األمم من . السريانيين ومن عاصرھم من القبط عناية بالسحر والنجامة وما يتبعھا من الطالسم

 فارس ويونان؛ فاختص بھا القبط، وطمى بحرھا فيھم، كما وقع في المتلو من خبر ھاروت وماروت، وشأن

ثم تتابعت الملل بحظر ذلك وتحريمه؛ فدرست . السحرة، وما نقلة أھل العلم من شأن البرابي بصعيد مصر

مع أن سيوف الشرع قائمة . هللا أعلم بصحتھا. علومه وبطلت كان لم تكن، إال بقايا يتناقلھا منتحلو ھذه الصنائع

لوم العقلية عندھم عظيماً، ونطاقھا متسعاً، لما وأما الفرس، فكان شأن ھذه الع.على ظھورھا، مانعة من اختبارھا

أن ھذه العلوم، إنما وصلت إلى يونان منھم، حين : ولقد يقال. كانت عليه دولتھم من الضخامة واتصال الملك

إال أن المسلمين لما افتتحوا بالد . على كتبھم وعلومھم قتل اإلسكندر دارا وغلب على مملكة الكينية؛ فاستولى

بوا من كتبھم وصحائف علومھم، مما ال يأخذه الحصر؛ ولماقتحت أرض فارس ووجدوا فيھا كتباً فارس، وأصا

فكتب إليه عمر أن . كثيرًة كتب سعد بن ابي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنھا وتنقيلھا للمسلمين

فطرحوھا . الالً فقد كفاناه هللافإن يكن ما فيھا ھذى، فقد ھدانا هللا بأھدى منه؛ وان يكن ض. اطرحوھا في الماء

وأما الروم فكانت الدولة منھم ليونان أوالً، .في الماء أو في النار، وذھبت علوم الفرس فيھا عن أن تصل إلينا

واختص فيھا . أساطين الحكمة وغيرھم وكان لھذه العلوم بينھم مجال رحب، وحملھا مشاھير من رجالھم مثل

كانوا يقرأون في رواق يظلھم من الشمس والبرد . بطريقة حسنة في التعليمالمشاؤون منھم، أصحاب الرواق 

واتصل فيھا سند تعليمھم على ما يزعمون، من لدن لقمان الحكيم في تلميذه إلى سقراط الدن، . على ما زعموا

وكان . مثم إلى تلميذه أفالطون، ثم إلى تلميذه ارسطو، ثم إلى تلميذه اإلسكندر االفروسي وتامسطيوس وغيرھ

وكان أرسخھم في ھذه . أرسطو معلماً لإلسكندر ملكھم، الذي غلب الفرس علي ملكھم، وانتزع الملك من أيديھم

ً وشھرةً  ً وأبعدھم فيھا صيتا ولما انقرض أمر .وكان يسمى المعلم األول، فطار له في العالم ذكر. العلوم قدما

. ة، ھجروا تلك العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيھااليونان، وصار األمر للقياصرة وأخذوا بدين النصراني

ثم جاء هللا .ثم ملكوا الشام، وكتب ھذه العلوم باقية فيھم. وبقيت في صحفھا ودواوينھا مخلدًة باقيًة في خزائنھم

السذاجة وابتدأ أمرھم ب. باإلسالم، وكان ألھله الظھور الذي ال كفاء له، وابتزوا الروم ملكھم فيما ابتزوه لألمم

والغفلة عن الصنائع؛ حتى إذا تبحبح السلطان والدولة، وأخذوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرھم من 

ثشوفوا إلى االطالع على ھذه العلوم الحكمية، بما سمعوا من األساقفة . األمم، وتفننوا في الصنائع والعلوم

فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك . ار اإلنسان فيھاواألقسة المعاھدين بعض ذكر منھا، وبما تسموا إليه أفك

فقرأھا . الروم ، أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمًة؛ فبعث إليه بكتاب أوقليدس وبعض كتب الطبيعيات
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ً على الظفر بما بقي منھا وجاء المأمون بعد ذلك، وكانت له . المسلمون واطلعوا على ما فيھا،وازدادوا حريصا

لما كان ينتحله، فانبعث لھذه العلوم حرصاً، وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم في العلم رغبة 

وعكف عليھا النظار من . وبعث المترجمين لذلك، فأوعى منه واستوعب. اليونانيين وانتساخھا بالخط العربى

األول،  من آراء المعلم  وخالفوا كثيراً . أھل اإلسالم وحذقوا في فنونھا، وانتھت إلى الغاية أنظارھم فيھا

ودونوا في ذلك الدواوين، وأربوا على من تقدمھم في ھذه . واختصوه بالرد والقبول، لوقوف الشھرة عنده

وكان من أكابرھم في الملة أبو نصر الفارابي، وأبو علي بن سينا بالمشرق، والقاضي أبو الوليد ابن . العلوم

واختص ھؤالء بالشھرة . لس، إلى آخرين بلغوا الغاية في ھذه العلومرشد، والوزير أبو بكر بن الصائغ باالند

ووقفت . والذكر، واقتصر كثيرون على انتحال التعاليم، وما ينضاف إليھا من علوم النجامة والسحر والطلسمات

الشھرة في ھذا المنتحل على جابر بن حيان من أھل المشرق وعلى مسلمة بن احمد المجريطي، من أھل 

ودخل على الملة من ھذه العلوم وأھلھا داخلة، واستھوت الكثير من الناس بما جنحوا إليھا . س وتلميذهاألندل

ثم أن المغرب واألندلس، لما ركدت ريح .ولو شاء ربك ما فعلوه. وقلدوا آراءھا، والذنب في ذلك لمن ارتكبه

من رسومه تجدھا في تفاريق من الناس،  العمران بھما، وتناقصت العلوم بتناقصه، اضمحل ذلك منھما، إال قليالً 

ويبلغنا عن أھل المشرق أن بضائع ھذه العلوم لم تزل عندھم موفورًة، وخصوصاً . وتحت رقبة من علماء السنة

في عراق العجم وما بعده فيما وراء النھر، وأنھم على بح من العلوم العقلية والنقلية، لتوفر عمرانھم واستحكام 

د وقفت بمصر على تآليف في المعقول متعددٍة، لرجٍل من عظماء ھراة، من بالد خراسان، ولق. الحضارة فيھم

. يشتھر بسعد الدين التفتازاني، منھا في علم الكالم أصول الفقه والبيان، تشھد بأن له ملكًة راسخًة في ھذه العلوم

. ا وقدماً عاليًة في سائر الفنون العقليةوفي أثنائھا ما يدل له على أن له اطالعاً على العلوم الحكمية وتضلعاً بھ

وكذلك بلغنا لھذا العھد أن ھذه العلوم الفلسفة ببالد اإلفرنجة، من أرض رومة وما .وهللا يؤيد بنصره من يشاء

متعددة، وداوينھا جامعة  إليھا من العدوة الشمالية نافقة األسواق، وأن رسومھا ھناك متجددة، ومجالس تعليمھا

   .وهللا أعلم بما ھنالك، وھو يخلق ما يشاء ويختار. رون، وطلبتھا متكثرونوحملتھا متوف

  الفصل العشرون
  العلوم العددية

مثل أن . وأولھا األرتماطيقي، وھو معرفة خواص األعداد من حيث التأليف، أما على التوالي أو بالتضعيف

او لجمع كل عددين بعدھما من الطرفين بعد فإن جمح الطرفين منھا مس: األعداد إذا توالت متفاضلة بعدٍد واحدٍ 

واحد، ومثل ضعف الواسطة، أن كانت عدة تلك األعداد فرداً مثل األفراد على تواليھا واألزواج على تواليھا 

ومثل أن األعداد إذا توالت على نسبٍة واحدٍة بان يكون أولھا نصف ثانيھا، وثانيھا نصف . واألفراد على تواليھا

فإن ضرب الطرفين أحدھما في األخر كضرب كل . يكون أولھا ثلث ثانيھا وثانيھا ثلث ثالثھا الخ ثالثھا الخ، أو

ومثل مربع الواسطة أن كانت العدة فرداً، وذلك مثل . عددين بعدھما من الطرفين بعد واحد أحدھما في األخر

ث من الخواص العددية في وضع ومثل ما يحد. أعداد زوج الزوج المتوالية من اثنين فأربعة فثمانية فستة عشر

المثلثات العددية والمربعات والمخمسات والمسدسات إذا وضعت متتاليًة في سطورھا بان تجمع من الواحد إلى 

وتتوالى المثلثات ھكذا بني سطٍر تحت األضالع، ثم تزيد على كل مثلٍث ثلث الضلع . العدد األخير، فتكون مثلثةً 

وتتوالى . د على كل مربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون مخمسة وھلم جراوتزي. الذي قبله، فتكون مربعة

ففي عرضه األعداد على تواليھا، ثم المثلثات . االشكال على توالي األضالع ويحدث جدول ذو طول وعرض
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ً ما بلغ ويحدث في جمعھا . على تواليھا، ثم المربعات، ثم المخمسات الخ، وفي طوله كل عدد وأشكاله بالغا

وكذلك . سمة بعضھا على بعفى طوال وعرضاً خواص غريبة، استقريت منھا، وتقررت في دواوينھم مسائلھاوق

الفرد، وزوج الزوج والفرد؛ فإن لكل منھا خواص مختصة به  ما يحدث للزوج والفرد، وزوج الزوج وزوج

وللحكماء . في براھين الحسابوھذا الفن أول أجزاء التعاليم وأثبتھا، ويدخل .تضمنھا ھذا الفن وليست في غيره

فعل ذلك ابن سينا في .المتقدمين والمتأخرين فيه تآليف، وأكثرھم يدرجونه في التعاليم وال يفردونه بالتأليف

وأما المتأخرون فھو عندھم مھجور إذ ھو غير متداول، ومنفعته في . كتاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين

ه لذلك بعد أن استخلصوا زبدته في البراھين الحسابية، كما فعله ابن البناء في البراھين ال في الحساب، فھجرو

 .كتاب رفع الحجاب وغيره وهللا سبحانه وتعالى أعلم

 :علم الحساب

فالضم يكون . ومن فروع علم العدد صناعة الحساب، وھي صناعة عملية في حسبان األعداد بالضم والتفريق

وبالتضعيف،  تضاعف عدداً بآحاد عدٍد آخر، وھذا ھو الضرب، والتفريق . في األعداد باألفراد وھو الجمع

ً يكون في األعداد، أما باألفراد، مثل إزالة عدٍد من عدٍد ومعرفة الباقي وھو الطرح، أو تفصيل عدد  أيضا

أو وسواء كان ھذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد . بأجزاء متساوية، تكون عدتھا محصلة وھو القسمة

وكذلك يكون الضم والتفريق في الجذور، . ومعنى الكسر نسبة عدٍد إلى عدٍد، وتلك النسبة تسمى كسراً . الكسر

ً به يسمى المنطق، . ومعناھا العدد الذي يضرب في مثله، فيكون منه العدد المربع والعدد الذي يكون مصرحا

أما :  يكون مصرحاً به يسمى األصم ومربعهوالذي ال. ومربعه كذلك، وال يحتاج فيه إلى تكلف عمل بالحسبان

منطق مثل جذر ثالثة الذي مربعه ثالثة، وأما أصم، مثل جذر ثالثة الذي مربعه جذر ثالثة، وھو أصم، ويحتاج 

وھذه الصناعة الحسابية حادثة احتيج إليھا . فإن تلك الجذور أيضاً يدخلھا الضم والتفريق. إلى عمل من الحسبان

ومن أحسن التعليم . عامالت، وألف الناس فيھا كثيراً وتداولوھا في األمصار بالتعليم للولدانللحسبان في الم

عندھم االبتداء بھا إلنھا معارف متضحة وبراھينھا منتظمة؛ فينشأ عنھا في الغالب عقل مضيء درب على 

في الحساب من صحة  وقد يقال من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول أمره، أنة يغلب عليه الصدق لما. الصواب

 ً ومن أحسن التآليف المبسوطة فيھا . المباني ومناقشة النفس؛ فيصير ذلك له خلقاً ويتعوذ الصدق ويالزمه مذھبا

والبن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد، ثم . لھذا العھد بالمغرب كتاب الحصار الصغير

المبتدئ، بما فيه من البراھين الوثيقة المباني، وھو كتاب  ق علىشرحه بكتاب سماه رفع الحجاب وھو مستغل

وساوق فيه المؤلف رحمه هللا كتاب فقه الحساب، . جليل القدر أدركنا المشيخة تعظمه، وھو كتاب جدير بذلك

لألحدب، ولخص براھينھا وغيرھا عن اصطالح الحروف فيھا، إلى علل معنويٍة ظاھرٍة،  البن منعم، والكامل

وھي كلھا مستغلقة؛ وإنما جاءھا االستغالق من طريق البرھان ببيان علوم . سر اإلشارة بالحروف وزبدتھاھي 

وفي . وإذا قصد شرحھا، فإنما ھو إعطاء العلل في تلك األعمال. التعاليم، ألن مسائلھا وأعمالھا واضحة كلھا

وهللا يھدي بنوره؛ من يشاء، وھو القو ي . ذلك من العسر على الفھم، ما ال يوجد في أعمال المسائل، فتأمله

  .المتين

  :علم الجبر

ومن فروعه الجبر والمقابلة، وھي صناعة يستخرج بھا العدد المجھول من قبل المعلوم المفروض، إذا كان 

: فاصطلحوا فيھا على أن جعلوا للمجھوالت مراتب من طريق التضعيف بالضرب. بينھما نسبة تقتضي ذلك
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ه به يتعين المطلوب المجھود باستخراجه من نسبة المجھول إليه؛ وثانيھا الشيء، ألن كل مجھوٍل أولھا العدد ألن

ً جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة الثانية؛ وثالثھا المال وھو أمر  فھو من جھة إبھامه شيء، وھو أيضا

المسالة فيخرج إلى معادلٍة بين  ثم يقع العمل المفروض في. مبھم، وما بعد ذلك فعلى نسبة األس من المضروبين

ً . ويجبرون ما فيھا الكسر. مختلفين أو أكثر من ھذه األجناس؛ فيقابلون بعضھا ببعٍض  . حتى يصير صحيحا

ويحطون المراتب إلى أقل  األسوس أن أمكن، حتى يصير إلى الثالثة التي عليھا مدار الجبر عندھم، وھي العدد 

. ة بين واحٍد وواحٍد، تعين؛ فالمال والجذر يزول إبھامه بمعادلة العدد ويتعينفإن كانت المعادل. والشيء والمال

وإن كانت المعادلة بين واحٍد واثنين أخرجه العمل الھندسي من طريق . والمال إن عادل الجذور فيتعين بعدتھا

. اثنين واثنين وال يمكن المعادلة بين. تفصيل الضرب في االثنين، وھي مبھمة؛ فيعينھا ذلك الضرب المفصل

. وأكثر ما انتھت المعادلة عندھم إلى ست مسائل، ألن المعادلة بين عدد وجذر ومال مفردة أو مركبة تجيء ستة

. وأول من كتب في ھذا الفن أبو عبد هللا الخوارزمي وبعده أبو كامل شجاع بن أسلم وجاء الناس علي أثره فيه

ومن أحسن . وعة فيه، وشرحه كثير من أھل االندلس فأجادواوكتابة في مسائله الست من أحسن الكتب الموض

وقد بلغنا أن بعض أئمة التعاليم من أھل المشرق أنھى المعادالت إلى أكثر من ھذه . شروحاته كتاب القرشي

 وهللا يزيد. الستة األجناس، وبلغھا إلى فوق العشرين، واستخرج لھا كلھا أعماالً وثيقًة وأتبعھا ببراھين ھندسيةٍ 

 .في الخلق ما يشاء، سبحانه وتعالى

  :المعامالن والفرائض

ومن فروعه أيضاً المعامالت، وھو تصريف الحساب، في معامالت المدن، في البياعات والمساحات والزكوات 

وسائر ما يعرض في العدد من المعامالت، تصرف في ذلك صناعتا الحساب في المجھول والمعلوم والكسر 

والغرض من تكثير المسائل المفروضة فيھا حصول المران والدربة بتكرار . يرھاوالصحيح والجذور وغ

وألھل الصناعة الحسابية من أھل االندلس تآليف فيھا متعددة، . العمل، حتى ترسخ الملكة في صناعة الحساب

ومن .ھممن أشھرھا معامالت الزھراوي وابن السمح وأبي مسلٍم بن خلدون من تلميذ مسلمة المجريطي وأمثال

ً الفرائض وھي صناعة حسابية، في تصحيح السھام لذوي الفروض، في الوراثات إذا تعددت، : فروعه أيضا

وھلك بعض الوارثين وانكسرت سھامه على ورثته؛ أو زادت الفروض عند اجتماعھا وتزاحمھا على المال 

في ذلك كله إلى عمل يعين به كله؛ أو كان في الفريضة إقرار أو إنكار من بعض الورثة دون بعض، فيحتاج 

سھام الفريضة إلى كم تصح، وسھام الورثة من كل بطن مصححاً، حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على 

فيدخلھا من صناعة الحساب جزء كبير من صحيحة وكسوره وجذوره . نسبة سھامھم من جملة سھام الفريضة

لتشتمل حينئٍذ ھذه الصناعة على . ض الفقھية ومسائلھاأبواب الفرائ ومعلومة ومجھوله، ويترتب على ترتيب 

جزء من الفقه، وھو أحكام الوراثات في الفروض، والعول واإلقرار واإلنكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من 

وقد يورد . مسائلھا، وعلى جزء من الحساب في تصحيح السھمان باعتبار الحكم الفقھي، وھي من أجل العلوم

وعندي . الفرائض ثلث العلم، وإنھا أول ما يرفع من العلوم، وغير ذلك: نبوية تشھد بفضلھا، مثل أھلھا أحاديث

أن ظواھر تلك األحاديث كلھا إنما ھي في الفرائض العينية كما تقدم ال فرائض الوراثات، فإنھا أقل من أن 

ً وأوعبواوأما الفرائض العينية فكثيرة، وقد ألف الناس . تكون في كميتھا ثلث العلم ً وحديثا . في ھذا الفن قديما

ومن أحسن التآليف فيه على مذھب مالك رحمه هللا تعالى كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي، 

وقد شرحه من . لكن الفضل للحوفي، فكتابه مقدم على جميعھا. وكتاب ابن المذمر والجعدي والصردى وغيرھم
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وإلمام الحرمين فيھا تآليف . سليمان الشطي كبير مشيخة فاس؛ فأوضح وأوعبشيوخنا أبوعبد هللا محمد بن 

ومقامات الناس في . على مذھب الشافعي، تشھد باتساع باعه في العلوم، ورسوخ قدمه، وكذا للحنفية والحنابلة

  .وهللا يھدي من يشاء بمنه وكرمه، ال رب سواه. العلوم مختلفة

  الفصل الحادي والعشرون
  لھندسيةالعلوم ا

أما المتصلة كالخط والسطح والجسم؛ وأما المنفصلة، كاألعداد فيما يعرض لھا : ھذا العلم ھو النظر في المقادير

ومثل أن كل خطيين متوازيين ال يلتقيان في وجٍه . مثل أن كل مثلث فزواياه مثل قائمتين. من العوارض الذاتية

ومثل أن . طعين، فالزاويتان المتقابلتان منھما متساويتانومثل أن كل خطين متقا. لو خرجا إلى غير نھايةٍ 

والكتاب المترجم . األربعة مقادير المتناسبة، ضرب األول منھا في الثالث كضرب الثاني في الرابع، وأمثال ذلك

لليونانيين في ھذه الصناعة كتاب اوقليدس، ويسمى كتاب األصول األركان، وھو أبسط ما وضع فيھا للمتعلمين، 

فمنھا . ول ما ترجم من كتب اليونانيين في الملة أيام أبى جعفر المنصور، ونسخه مختلفة باختالفي المترجمينأ

أربٍع في السطوح، . لحنين بن إسحاق، ولثابت بن قرة، ويوسف بن الحجاج، ويشتمل على خمس عشرة مقالةً 

؛ وثالٍث  في العدد و العاشرة في وواحدٍة في األقدار المتناسبة، وأخرٮفي  نسب السطوح بعضھا إلى بعٍض 

وقد اختصره الناس اختصاراٍت كثيرًة، . المنطقات والقوى على المنطقات ومعناه الجذور وخمٍس في المجسمات

وكذلك ابن أبي الصلت في كتاب االقتصار . افرد له جزءاً منھا اختصه به. كما فعله ابن سينا في تعاليم الشفاء

ً كثيرًة وھو مبدأ العلوم الھندسية بإطالقوشرحه آخرون شروح. وغيرھم واعلم أن الھندسة تفيد صاحبھا .ا

إضاءًة في عقله واستقامًة في فكره؛ ألن براھينھا كلھا بينة االنتظام جلية الترتيب، ال يكاد الغلط يدخل أقيستھا 

وقد زعموا أنه كان . لمھيعلترتيبھا وانتظامھا؛ فيبعد الفكر بممارستھا عن الخطإ وينشأ لصاحبھا عقل على ذلك ا

ً : "مكتوباً على باب أفالطون ممارسة : "وكان شيوخنا رحمھم هللا يقولون". فال يدخلن منزلنا من لم يكن مھندسا

وإنما ذلك ". منه األقذار وينقيه من األوضار واألدران  علم الھندسة للفكر، بمثابة الصابون للثوب الذي يغسل

. ومن فروع ھذا الفن الھندسة المخصوصة باألشكال الكروية والمخروطات. نتظامهلما أشرنا إليه من ترتيبه وا

وكتاب . أما االشكال الكروية، ففيھا كتابان من كتب اليونانيين لثاوذوسيوس وميالوش في سطوحھا وقطوعھا

يريد الخوض وال بد منھما لمن . ثاوذوسيوس مقدم في التعليم على كتاب ميالوش، لتوقف كثير من براھينه عليه

فالكالم في الھيئة كله كالم في الكرات السماوية، وما يعرض فيھا . في علم الھيئة؛ ألن براھينھا متوقفة عليھما

من القطوع والدوائر بأسباب الحركات كما نذكره؛ فقد يتوقف على معرفة أحكام األشكال الكروية سطوحھا 

ً وأما المخروطات، فھو من فروع الھندسة أي. وقطوعھا وھو علم ينظر فيما يقع في األجسام المخروطة من . ضا

. األشكال والقطوع، ويبرھن على ما يعرض لذلك من العوارض، ببراھين ھندسية، متوقفة على التعليم األول

وفائدتھا تظھر في الصنائع العلمية التي موادھا األجسام، مثل النجارة والبناء، وكيف تصنع التماثيل الغريبة 

وقد أفرد بعض . النادرة؛ وكيف يتحيل على جر األثقال ونقل الھياكل بالھندام والمخال وأمثال ذلكوالھياكل 

ً في الحيل العملية؛ يتضمن من الصناعات الغريبة والحيل المستظرفة كل عجيبة . المؤلفين مي ھذا الفن كتابا

وهللا . ناس، ينسبونه إلى بني شاكروربما استغلق على الفھوم لصعوبة براھينه الھندسية، وھو موجود بأيدي ال

  .تعالى أعلم
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  :المساحة

ومن فروع الھندسة المساحة، وھو فن يحتاج إليه في مسح األرض؛ ومعناه استخراج مقدار األرض المعلومة 

في توظيف :ويحتاج إلى ذلك ة. بنسبة شبر أو ذراع أو غيرھما، أو نسي أرض من أرض إذا قويست بمثل ذلك

زارع والفدن وبساتين الغراسة؛ وفى قسمة الحوائط واالراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال الخراج على الم

: المناظرة من فروع الھندسة.وهللا الموفق للصواب بمنه وكرمه. وللناس فيھا موضوعات حسنة وكثيرة. ذلك

لى أن إدراك البصر يكون عليم يتبين به أسباب الغلط في اإلدراك البصري، بمعرفة كيفية وقوعھا، بناًء ع وھو

ثم يقع الغلط كثيراً في رؤية القريب كبيراً والبعيد . بمخروط شعاعي، رأسه نقطة الباصر وقاعدته المرثي

وكذا رؤية األشباح الصغيرة تحت الماء وراء األجسام الشفافة كبيرة ورؤية النقط النازلة من المطر . صغيراً 

فيبتين في ھذا العلم أسباب ذلك وكيفياته بالبراھين الھندسية، ويتبين به . ذلكخطاً مستقيماً، والسلقة دائرة وأمثال 

ً اختالف المنظر في القمم، باختالف العروض الذي ينبني عليه معرفة رؤية األھلة وحصول الكسوفات  أيضا

. ين ابن الھيثموأشھر من ألف فيه من اإلسالمي. وقد ألف في ھذا الفن كثير من اليونانيين. وكثير من أمثال ھذا

 .ولغيره فيه أيضاً تآليف وھو من ھذه العلوم الرياضية وتفاريعھا

 الفصل الثاني والعشرون
 علم الھيئة

ويستدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال . وھو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيرة

كما يبرھن على أن مركز األرض . ھندسية وأوضاع لألفالك، لزمت عنھا ھذه الحركات المحسوسة بطرق

مباين لمركز فلك الشمس، بوجود حركة اإلقبال واإلدبار؛ وكما يستدل بالرجوع واالستقامة للكواكب، على 

وجود أفالك صغيرة، حاملة لھا، متحركة داخل فلكھا األعظم؛ وكمما يبرھن على وجود الفلك الثامن بحركة 

وإدراك الموجود . لى تعاد األفالك للكوكب الواحد بتعداد الميول له، وأمثال ذلكالكواكب الثابتة؛ وكما يبرھن ع

وكذا تركيب . من الحركات وكيفياتھا وأجناسھا إنما ھو بالرصد، فإنا إنما علمنا حركات اإلقبال واإلدبار به

د كثيراً، ويتخذون له وكان اليونانيون يعتنون بالرص.األفالك في طبقاتھا وكذا الرجوع واالستقامة وأمثال ذلك

وصناعة عميھا . وكانت تسمى عدھم ذات الحلق. اآلالت التي توضع ليرصد بھا حركة الكوكب المعين

وأما في اإلسالم فلم تقع به عناية إال في . والبراھين عليه في مطابقة حركتھا بحركة الفلك منقول بأيدي الناس

وشرع في ذلك . ذه اآللة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلقوكان في أيام المأمون شيء منه، وصنع لھ. القليل

ولما مات ذھب رسمه وأغفل، واعتمد من بعده على األرصاد القديمة، وليست بمغنيٍة الختالف . فلم يتم

وإن مطابقة حركة اآللة في الرصد لحركة األفالك والكواكب إنما ھو بالتقريب وال . الحركات باتصال األحقاب

وھذه الھيئة صناعة شريفة؛ وليست على ما يفھم في . يق؛ فإذا طال الزمان ظھر تفاوت ذلك التقريبيعطي التحق

والكواكب بالحقيقة؛ بل إنما تعطي أن ھذه الصور  المشھور أنھا تعطي صورة السماوات وترتيب األفالك

ً لمختلفين، وإن وأنت تعلم انه ال يبعد أن يكون الشيء ال. والھيآت لألفالك لزمت عن ھذه الحركات واحد الزما

قلنا أن الحركات الزمة فھو استدالل بالالزم على وجود الملزوم، وال يعطي الحقيقة بوجه، على أنه علم جليل، 

ً لبطليموس. وھو أحد أركان التعاليم وليس من ملوك اليونان . ومن أحسن التآليف فيه كتاب المجسطي، منسوبا

قه شراح الكتاب وقد اختصره األئمة من حكماء اإلسالم كما فعله ابن سينا، الذين أسماؤھم بطليموس على ما حق

وابن أبي الصلت في كتاب . ولخصه ابن رشد أيضاً من حكماء األندلس، وابن السفح. وأدرجه في تعاليم الشفاء
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سبحانه . يعلم وهللا علم اإلنسان ما لم. والبن الفرغاني ھيئة ملخصة قربھا وحذف براھينھا الھندسية. االقتصار

 .ال إله إال ھو رب العالمين

 :علم ا ألزياج

ومن فروعه علم األزياج، وھو صناعة حسابية على قوانين عدديٍة، فيما يخص كل كوكٍب من طريق حركته، 

الكواكب  وما أدى إليه برھان الھيئة فم وضعه من سرعٍة وبطٍء واستقامٍة ورجوٍع وغير ذلك؛ يعرف به مواضع

ولھذه .ألي وقت فرض من قبل حسبان حركاتھا، على تلك القوانين المستخرجة من كتب الھيئةفي أفالكھا 

الصناعة قوانين؛ كالمقدمات واألصول، لھا في معرفة الشھور واأليام والتواريخ الماضية؛ وأصول متقررة من 

جداول مرتبٍة  معرفة األوج والحضيض والميول وأصاف الحركات، واستخراٍج بعضھا من بعٍض يضعونھا في

ويسمى في استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لھذه الصناعة . تسھيالً على المتعلمين، وتسمى األزياج

 ً وقد عول المتأخرون . وللناس فيه تآليف كثيرة للمتقدمين والمتأخرين، مثل البتاني وابن الكماد. تعديالً وتقويما

ويزعمون أن ابن . حاق من منجمي تونس في أول المائة السابعةلھذا العھد بالمغرب على زيج منسوب البن إس

وأن يھودياً كان بصقلية ماھراً في الھيئة والتعاليم، وكان قد عني بالرصد وكان . إسحاق عول فيه على الرصد

 يبعث إليه بما يقع في ذلك من أحوال الكواكب وحركاتھا؛ فكان أھل المغرب لذلك عنوا به لوثاقة مبناه على ما

ولخصه ابن البناء في آخر سماه المنھاج، فولع به الناس لما سھل من األعمال فيه؛ وإنما يحتاج إلى . يزعمون

لتبنى عليھا األحكام النجومية، وھو معرفة اآلثار التي تحدث عنھا بأوضاعھا في  مواضع الكواكب من الفلك

حادثة كما نبينه بعد، ونوضح فيه أدلتھم أن شاء هللا عالم اإلنسان من الملك والدول والمواليد البشرية والكوائن ال

 .وهللا الموفق لما يحبه ويرضاه، ال معبود سواه. تعالى

  الفصل الثالث العشرون
  علم المنطق

وھو قوانين يعرف بھا الصحيح من الفاسد في الحدود المعروفة للماھيات، والحجج المفيدة للتصديقات؛ وذلك 

وجميع الحيوانات مشتركة في ھذا اإلدراك من . ھو المحسوسات بالحواس الخمس ألن األصل في اإلدراك إنما

وذلك بأن يحصل في . الناطق وغيره؛ وإنما يحس اإلنسان عنھا بإدراك الكليات وھي مجردة من المحسوسات

 ثم ينظر الذھن. الخيال من األشخاص المتفقه صورة منطبقة على جميع تلك األشخاص المحسوسة، وھي الكلي

بين تلك األشخاص المتفقة وأشخاص أخرى، توافقھا في بعض؛ فيحصل له صورة تنطبق أيضاً عليھما باعتبار 

ً . ما اتفقا فيه . وال يزال يرتقي في التجريد إلى الكلي الذي ال يجد كلياً آخر معه يوافقه؛ فيكون ألجل ذلك بسيطا

عليھا، ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد  وھذا مثل ما يجرد  من أشخاص اإلنسان صورة النوع المنطبقة

صورة الجنس المنطبقة عليھما، ثم ينظر بينھما وبين النبات إلى أن ينتھي إلى الجنس العالي، وھو الجوھر؛ فال 

ً يوافقه في شيء؛ فيقف العقل ھنالك عن التجريد ثم أن اإلنسان لما خلق هللا له الفكر الذي به يدرك . يجد كليا

أما تصوراً للماھيات، ويعني به إدراك ساذج من غير حكٍم معه؛ وأما تصديقاً، أي : نائع، وكان العلمالعلوم والص

حكماً بثبوت أمر ألمر؛ فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات أما بأن تجمع تلك الكليات بعضھا إلى بعٍض 

ج، فتكون تلك الصورة الذھنية على جھة التآليف، فتحصل صورة في الذھن كلية منطبقة على أفراد في الخار

 ً وغايته في . مفيدة لمعرفة ماھية تلك األشخاص؛ وأما بأن تحكم بأمر على أمر فيثبت له ويكون ذلك تصديقا

األشياء التي ھي مقتضى العلم  الحقيقة راجعة إلى التصور، ألن فائدة ذلك إذا حصل، فإنما ھي معرفة حقائق
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ون بطريٍق صحيٍح وقد يكون بطريٍق فاٍسد؛ فاقتضى ذلك تمييز الطريق وھذا السعي من الفكر قد يك. الحكمي

وتكلم . المطالب العلمية، ليتميز فيھا الصحيح الفاسد، فكان ذلك قانون المنطق الذي يسعى به الفكر في تحصيل

 ً ً متفرقا حتى ظھر في ولم تھذب طرقه ولم تجمع مسائله، . فيه المتقدمون أول ما تكلموا به جمالً جمالً ومتفرقا

ولذلك يسمى بالمعلم . يونان ارسطو؛ فھذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله، وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتھا

أربعة منھا في صورة القياس، . األول، وكتابه المخصوص بالمنطق يسمى النص، وھو يشتمل على ثمانية كتب

فمنھا ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه، ومنھا ما :وذلك أن المطالب التصديقية على أنحاء. وأربعة في مادته

فينظر في القياس من حيث المطلوب الذي يفيده، وما ينبغي أن . يكون المطلوب فيه الظن، وھو على مراتب

وقد ينظر في القياس، ال باعتبار . تكون مقدماته بذلك االعتبار، ومن أي جنٍس يكون من العلم أو من الظن

ويقال للنظم األول إنه من حيث المادة، ونعني به المادة المنتجة . ل من جھة إنتاجه خاصةً مطلوب مخصوٍص؛ ب

للمطلوب المخصوص من يقين أو ظن؛ ويقال لنظر الثاني إنه من حيث الصورة وإنتاج القياس على اإلطالق، 

المحسوسات في الذھن، وھي  في األجناس العالية التي ينتھي إليھا تجريد: األول:فكانت لذلك كتب المنطق ثمانيةٍ 

في القضايا التصديقية وأصنافھا، ويسمى كتاب : والثاني.التي ليس فوقھا جنٍس، ويسمى كتاب المقوالت

في القياس وصورة إنتاجه على اإلطالق، وسممى كتاب القياس، وھذا آخر النظر من حيث : والثالث.العبارة

. القياس المنتج لليقين، وكيف يجب أن تكون مقدماته يقينية كتاب البرھان، وھو النظر في: ثم الرابع .الصورة

وفي ھذا الكتاب الكالم في . ويختص بشروط أخرى إلفادة اليقين مذكورٍة فيه، مثل كونھا ذاتيًة وأوليًة وغير ذلك

، المطابقة بين الحد والمحدود ال يحتمل غيرھا المعرفات والحدود، إذ المطلوب فيھا إنما ھو اليقين لوجوب

كتاب الجدل وھو القياس المفيد قطع المشاغب وإفحام : والخامس.فلذلك اختصت عند المتقدمين بھذا الكتاب

بشروط أخرى،  الخصم، وما يجب أن يستعمل فيه من المشھورات، ويختص أيضاً من جھة إفادته لھذا الغرض

القياس قياسه، بتمييز الجامع  وفي ھذا الكتاب يذكر المواضع التى يستنبط منھما صاحب. ومن مذكورة ھناك

كتاب السفسطة وھو القياس الذي يفيد : والسادس .بين طرفي المطلوب المسمى بالوسط وفيه عكوس القضايا

. خالف الحق، ويغالط به المناظر صاحبة وھو فاسد، وھذا إنما كتب ليعرف به القياس المغالطي فيحذر منه

ترغيب الجمھور وحملھم على المراد منھم، وما يجب أن يستعمل في كتاب الخطابة وھو القياس المفيد : السابع

كتاب الشعر، وھو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصًة لإلقبال على الشيء أو : والثامن .ذلك من المقاالت

ثم أن . ھذه ھي كتب المنطق الثمانية عند المتقدمين.النفرة عنه، وما يجب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية

حكماء اليونانيين، بعد أن تھذبت الصناعة ورتبت، رأوا أنه ال بد من الكالم في الكليات الخمس المفيدة للتصور 

المطابق للماھيات في الخارج، أو ألجزائھا أو عوارضھا وھي الجنس والفصل والنوع والخاص والعرض 

؛ فصارت مقاالته تسعاً، وترجمت كفھا في الملة العام؛ فاستدركوا فيھا مقالة، تختص بھا مقدمة بين يدي الفن

وكتبھا وتناولھا فالسفة اإلسالم بالشرح والتلخيص، كما فعله الفارابي وابن سينا، ثم ابن رشٍد من . اإلسالمية

ثم جاء المتأخرون فغيروا . والبن سينا كتاب الشفاء، استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلھا. فالسفة األندلس

لمنطق، وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته، وھي الكالم في الحدود والرسوم، نقلوھا من كتاب اصطالح ا

والحقوا في كتاب العبارة الكالم في . البرھان وحذفوا كتاب المقوالت، ألن نظر المنطقي فيه بالعرض ال بالذات

ثم تكلموا . الم في القضايا ببعض الوجوهالعكس، وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدمين لكنه من توابع الك

وحدقوا النظر فيه بحسب المادة، وھي الكتب . في القياس، من حيث إنتاجه للمطالب على العموم، ال بحسب مادة

ً وأغفلوھا كأن لم . البرھان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة: الخمسة وربما يلم بعضھم باليسير منھا إلماما
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ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كالماً مستبحراً ونظروا فيه من حيث إنه فن . معتمد في الفنتكن، وھي المھم ال

ذلك اإلمام فخر الدين ابن الخطيب،  وأول من فعل. برأسه ال من حيث إنه آلة للعلوم، فطال الكالم فيه واتسع

ھذه الصناعة كتاب كشف  وله في. رمن بعده افضل الدين الخونجي، وعلى كتبه معتمد المشارقة لھذا العھد

األسوار وھو طويل، ومختصر الموجز وھو حسن في التعليم، ثم مختصر الجمل في قدر أربعة أوراق، أخذ 

وھجرت كتب المتقدمين وطرقھم كان لم تكن، . لھذا العھد فينتفعون به. بمجامع الفن وأصوله، يتداوله المتعلمون

  .وهللا الھادي للصواب. اهوھي ممتلئة من ثمرة المنطق وفائدته كما قلن

وبالغوا في الطعن عليه والتحذير . إعلم أن ھذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف والمتكلمين

وجاء المتأخرون من بعدھم من لدن الغزالي واإلمام ابن الخطيب؛ فسامحوا في . منه وحظروا تعلمه وتعليمه

تحاله من يومئٍذ إال قليالً، يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين؛ فينفرون عنه وأكب الناس على ان. ذلك بعض الشيء

فلنبين لك نكتة القبول والرد في ذلك، لتعلم مقاصد العلماء في مذاھبھم، وذلك أن المتكلمين . ويبالغون في إنكاره

بأدلٍة خاصٍة وذكروھا  لما وضعوا علم الكالم، لنص،ا لعقائد اإليمانية بالحجج العقلية، كانت طريقتھم في ذلك

في كتبھم كالدليل على حدث العالم بإثبات األعراض وحدوثھا، وامتناع خلو األجسام عنھا، وما ال يخلو عن 

وكإثبات التوحيد بدليل التمانع وإثبات الصفات القديمة بالجوامع األربعة إلحاقاً للغائب بالشاھد، . الحوادث حادث

األدلة بتمھيد قواعد وأصول ھي كالمقدمات لھا مثل  ثم مرروا تلك. كتبھم وغير ذلك من أدلتھم المذكورة في

وأن العرض . إثبات الجوھر الفرد والزمن الفرد والخالء بين األجسام ونفي الطبيعة والتركيب العقلي للماھيات

تي بنوا ال يبقى زمنين وإثبات الحال، وير صفة لموجود، ال موجودة وال معدومة وغير ذلك من تواعدھم ال

ثم ذھب الشيخ أبن الحسن، والقاضي أبو بكر واألستاذ أبو إسحق إلى أن أدلة العقائد . عليھا أدلتھم الخاصة

ولھذا رأى القاضي أبو بكر أني بمثابة العقائد، والقدح فيھا قدح في . منعكسة بمعنى أنھا إذا بطلت بطل مدلولھا

دته كله يدور على التركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي في وإذا تأملت المنطق وج. العقائد البتنائھا عليھا

الخارج لينطبق عليه الكلي الذھني المنقسم إلى الكليات الخمس، التي ھي الجنس والنوع والفصل والخاصة 

والكلي والذاتي عندھم إنما ھو اعتبار ذھني ليس في الخارج ما . والعرض العام، وھذا باطل عند المتكلمين

عليھا والمقوالت العشر، ويبطل  أو حمال عند من يقول بھا فتبطل الكليات الخمس والتعريف المبنييطابقه، 

العرض الذاتي؛ فتبطل ببطالنه القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرھان وتبطل المواضع التي ھي 

. وال يبقى إال القياس الصوريوھي التي يؤخذ منھا الوسط الجامع بين الطرفين في القياس، . لباب كتاب الجدل

ومن التعريفات المساوئ في الصادقية على إفراد المحمود، ال يكون أعم منھا، فيدخل غيرھا، وال أخص فيخرج 

. بعضھا، وھو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنع، والمتكلمون بالطرد والعكس، وتنھدم أركان المنطق جملة

ق أبطلنا كثيراً من مقدمات المتكلمين فيؤذي إلى إبطال أدلتھم على العقائد كما وإن أثبتنا ھذه كما في علم المنط

مر، فلھذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في النكير على انتحال المنطق، وعدوه بدعة أو كفراً على نسبة الدليل 

من بطالن الدليل بطالن والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا انعكاس األدلة، ولم يلزم عندھم . الذي يبطل

في الخارج،  مدلوله، وصح عندھم رأي أھل المنطق في التركيب العقلي ووجود الماھيات الطبيعية وكلياتھا

ً لبعض أدلتھا، بل قد يستدلون على إبطال كثير  قضوا بان المنطق غير مناف للعقائد اإليمانية، وإن كان منافيا

الفرد والخالء وبقاء األعراض وغيرھا، ويستبدلون من أدلة المتكلمين  من تلك المقدمات الكالمية، كنفي الجوھر

ولم يقدح ذلك عندھم في العقائد السنية بوجه، وھذا . على العقائد بأدلٍة أخرى يصححونھا بالنظر والقياس العقلي
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وهللا . بون إليهرأي اإلمام والغزالي وتابعھما لھذا العھد، فتأمل ذلك وأعرف مدارك العلماء ومآخذھم فيما يذھ

 .الھادي والموفق للصواب

  الفصل الرابع والعشرون
  الطبيعيات

وھو علم يبحث عن الجسم من جھة ما يلحقه من الحركة والسكون؛ فينظر في األجسام السماوية والعنصرية 

من وما يتولد عنھا من إنسان وحيوان ونبات ومعدن، وما يتكون في األرض من العيون والزالزل، وفي الجو 

وفي مبدأ الحركة لألجسام وھو النفش على تنوعھا في . السحاب والبخار والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك

وكتب أرسطو فيه موجودة بين أيدي الناس ترجمت مع ما ترجم من علوم الفلسفة، . اإلنسان والحيوان والنبات

وأوعب من ألف في ذلك ابن سينا في كتاب .رحأيام المأمون، وألف الناس على حذوھا مستتبعين لھا بالبيان والش

الشفاء، جمع فيه العلوم السبعة للفالسفة كما قدمنا؛ ثم لخصه في كتاب النجاة وفي كتاب اإلشارات، وكأنه 

ً له . يخالف أرسطو في الكثير من مسائلھا ويقول برأيه فيھا وأما ابن رشٍد فلخص كتب أرسطو وشرحھا متبعا

وألھل . بعده في ذلك كثيراً، لكن ھذه ھي المشھورة لھذا العھد والمعتبرة في الصناعة وألف الناس. غير مخالف

أيضاً  وشرحه. المشرق عناية بكتاب اإلشارات البن سينا، ولإلمام ابن الخطيب عليه شرخ حسن، وكذا اآلمدى

له؛ فأوفى على نصير الدين الطوسي المعروف بخواجه، من أھل المشرق، وبحث مع اإلمام في كثير من مسائ

 .وفوق كل ذي علم عليم؛ وهللا يھدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنظاره وبحوثه

 الفصل الخامس والعشرون
 علم الطب

ومن فروع الطبيعيات صناعة الطب، وھي صناعة تنظر في بدن اإلنسان من حيث يمرض ويصح؛ فيحاول 

ن يبين المرض الذي يخص كل عضو من صاحبھا حفظ الصحة وبرء المرض باألدوية واألغذية ، بعد أ

أعضاء البدن، وأسباب تلك األمراض التي تنشأ عنھا، وما لكل مرض من األدوية؛ مستدلين على ذلك بأمزجة 

في السجية والفضالت والنبض، : األدوية وقواھا، وعلى المرض بالعالمات المؤذنة بنضجه وقبوله للدواء، أوالً 

وإنما الطبيب يحاذيھا ويعينھا بعض . ا المدبرة في حالتي الصحة والمرضمحاذين لذلك قوة الطبيعة، فإنھ

وربما أفردوا . الشيء، بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن، ويسمى العلم الجامع لھذا كله علم الطب

ً خاصاً، كالعين وعالمھا وأكحالھا األعضاء وكذلك الحقوا بالفن منافع . بعض األعضاء بالكالم وجعلوه علما

وإن لم يعن ذلك من موضوع علم . ومعناه المنفعة التي خلق ألجلھا كل عضو من أعضاء البدن الحيوانى

ولجالينوس في ھذا الفن كتاب جليل، عظيم المنفعة، وھو إمام ھذه .الطب، إال أنھم جعلوه من لواحقه وتوابعه

صراً لعيسى عليه السالم، ويقال إنه مات بصقلية الصناعة التي ترجمت كتبه فيھا من األقدمين، يقال إنه كان معا

وكان في . اقتدى بھا جميع األطباء من بعده وتآليفه فيھا ھي األمھات التي. في سبيل تغلب ومطاوعة اغتراب

اإلسالم في ھذه الصناعة أئمة جاءوا من وراء الغاية،مثل الرازي والمجوسي وابن سينا، ومن أھل األندلس 

ً كثير وھي لھذا العھد في المدن اإلسالمية كأنھا نقصت لوقوف العمران وتناقصه، . ھم ابن زھروأشھر. أيضا

وللبادية من أھل العمران طب يبنونه في .وھي من الصنائع التي ال تستدعيھا إال الحضارة والترف كما نبينه بعد

ً عن مشايخ ا لحي وعجائزه؛ وربما غالب األمر على تجربة قاصرة على بعض األشخاص، ويتداولونه متوارثا

وكان عند العرب من ھذا الطب . يصح منه البعض، إال أنه ليس على قانون طبيعي، وال عن موافقة المزاجٍ 
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والطب المنقول في الشرعيات من ھذا القبيل، . كالحرث بن كلدة وغيره: كثير، وكان فيھم أطباء معروفون

، من نوع ذكر أحواله ρووقع في ذكر أحوال النبي . ربھو أمر كان عادياً للع. وليس من الوحي في شي  وإنما

إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم  ρفإنه . التي ھي عادة وجبلة، ال من جھة ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل

أنتم أعلم <<: وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال. يبعث لتعريف الطمث وال غيره من العاديات

فال ينبغي أن يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي وقع في األحاديث الصحيحة المنقولة . >>كمبأمور دنيا

على أنه مشروع، فليس ھناك ما يدل عليه؛ اللھم إال أن استعمل على جھة التبرك وصدق العقد اإليماني؛ فيكون 

اإليمانية، كما سوقع في مداواة  وليس ذلك من الطب المزاجي وإنما ھو من آثار الكلمة. له أثر عظيم في النفع

  .وهللا الھادي إلى الصواب ال رب سواه. المبطون بالعسل ونحوه

  الفصل السادس والعشرون
 الفالحة

ھذه الصناعة من فروع الطبيعيات، وھي النظر في النبات من حيث تنميته ونشؤه بالسقي والعالج وتعھده بمثل 

وكان للمتقدمين بھا عناية . ده بما يصلحه ويتمه من ذلك كلهذلك واستجادة المنبت وصالحية الفصل وتعاق

كثيرة، وكان النظر فيھا عندھم عاماً في النبات من جھة غرسه وتنميته ومن جھة خواصه وروحانيته ومشاكلتھا 

وترجم من . لروحانيات الكواكب والھياكل المستعمل ذلك كله في باب السحر؛ فعظمت عنايتھم به ألجل ذلك

ولما نظر أھل . ونانيين، كتاب الفالحة النبطية، منسوبة لعلماء النبط، مشتملة من ذلك على علم كبيركتب الي

الملة فيما اشتمل عليه ھذا الكتاب، وكان باب السحر مسدوداً،والنظر فيه محظوراً؛ فاقتصروا منه على الكالم 

واختصر . في الفن األخر منه جملة في النبات من جھة غرسه وعالجه وما يعرض له في ذلك، وحذفوا الكالم

ابن العوام كتاب الفالحة النبطية على ھذا المنھاج، وبقي الفن األخر منه مغفالً نقل منه مسلمة في كتبه السحرية 

 .أمھاٍت من مسائله كما نذكره عند الكالم على السحر أن شاء هللا تعالى

الم في الغراس والعالج وحفظ النبات من حوائجه وكتب المتأخرين في الفالحة كثيرة، وال يعدون فيھا الك

 .وعوائقه، وما يعرض في ذلك كله وھي موجودة

  الفصل السابع والعشرون
  علم اإللھيات

فأوالً في األمور العامة للجسمانيات والروحانيات، من الماھيات والوحدة . وھو علم ينظر في الوجود المطلق

ينظر في مبادئ الموجودات وأنھا روحانيات، ثم في كيفية صدور  والكثرة والوجوب واإلمكان وغير ذلك؛ ثم

وھو عندھم علم شريف . الموجودات عنھا ومراتبھا، ثم في أحوال النفس بعد مفارقة األجسام وعودھا إلى المبدإ

وسيأتي الرد . يزعمون أنه يوقفھم على معرفة الوجود على ما ھو عليه، وأن ذلك عين السعادة في زعمھم

وكتب المعلم األول فيه . وھو تاٍل للطبيعيات في ترتيبھم، ولذلك يسمونه علم ما وراء الطبيعية. بعد عليھم

ولخصه ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة، وكذلك لخصھا ابن رشٍد من حكماء . موجودة بين أيدي الناس

لي ما رده منھا، ثم خلط ولما وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا فيھا، ورد عليھم الغزا. األندلس

المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكالم بمسائل الفلسفة الشتراكھما في المباحث؛ وتشابه موضوع علم الكالم 

ً واحدً  ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات . بموضوع اإللھيات ومسائله بمسائلھا، فصارت كأنھا فنا

ً واحداً، قدموا فيه الكالم في األمور العامة؛ ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوابعھا ثم  واإللھيات وخلطوھما فنا
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بالروحانيات وتوابعھا، إلى آخر العلم، كما فعله اإلمام ابن الخطيب في المباحث المشرقية، وجميع من بعده من 

ً بمسائل الحكمة، وكتبه محشوة بھا، كأن الغرض من مو.علماء الكالم ضوعھما وصار علم الكالم مختلطا

الكالم إنما ھي عقائد متلقاة من  والتبس ذلك على الناس، وھو صواب؛ ألن مسائل علم. ومسائلھما واحدٍ 

فإن العقل . الشريعة، كما نقلھا السلف من غير رجوع فيھا إلى العقل وال تعويل عليه، بمعنى أنھا ال تثبت إال به

إقامة الحجج، فليس بحثاً عن الحق فيھا ليعلم بالدليل وما تحدث فيه المتكلمون من . معزول عن الشرع وأنظاره

ً ھو شأن الفلسفة؛ بل إنما ھو التماس حجة عقلية تعضد عقائد اإليمان ومذاھب السلف  بعد أن لم يكن معلوما

وذلك بعد أن تفرض صحيحة باألدلة . فيھا، وتدفع شبة أھل البدع عنھا، الذين زعموا أن مداركھم فيھا عقلية

وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع التساع . ما تلقاھا السلف واعتقدوھا؛ وكثير ما بين المقامينالنقلية ك

نطاقھا عن مدارك األنظار العقلية، فھي فوقھا ومحيطة بھا الستمدادھا من األنوار اإللھية؛ فال تدخل تحت 

ينبغي أن نقدمه على مداركنا ونثق فإذا ھدانا الشارع إلى مدرك، ف. قانون النظر الضعيف والمدارك المحاط بھا

به دونھا، وال ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه؛ بل نعتقد ما أمرنا به اعتقاداً وعلماً، ونسكت عما 

والمتكلمون إنما دعاھم إلى ذلك كالم أھل اإللحاد في .لم نفھم من ذلك ونفوضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه

بالبدع النظرية؛ فاحتاجوا إلى الرد عليھم من جنس معارضتھم، واستدعى ذلك الحجج معارضات العقائد السلفية 

وأما النظر في مسائل الطبيعيات واإللھيات بالتصحيح والبطالن، فليس من . النظرية، ومحاذاة العقائد السلفية بھا

فإنھما مختلطان عند فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين . موضوع علم الكالم، وال من جنس أنظار المتكلمين

وإنما جاء االلتباس . والحق، مغايرة كل منھما لصاحبه بالموضوع والمسائل. المتأخرين في الوضع والتآليف

بل . من اتحاد المطالب عند االستدالل، وصار احتجاج أھل الكالم كأنه إنشاء لطلب االعتقاد بالدليل، وليس كذلك

وكذا جاء المتأخرون من غالة المتصوفة .وض الصدق معلومةإنما ھو رد على الملحدين، والمطلوب مفر

مثل كالمھم في النبوات . المتكلمين بالمواجد أيضاً، فخلطوا مسائل الفنين يفنھم وجعلوا الكالم واحداً فيھا كلھا

الفنون الثالثة متغايرة مختلفة، وأبعدھا من جنس  والمدارك في ھذه. واالتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك

والوجدان بعيد عن المدارك . لفنون والعلوم مدارك المتصوفة، ألنھم يدعون فيھا الوجدان ويفرون عن الدليلا

  .وهللا أعلم بالصواب. وهللا يھدي من يشاء إلى صراط مستقيمٍ . العلمية وأبحاثھا وتوابعھا كما بيناه ونبينه

  الفصل الثامن والعشرون
  علوم السحر والطلسمات

أما بغير معين، أو : استعداداٍت، تقتدر النفوس البشرية بھا على التأثيرات في عالم العناصر ھي علوم بكيفية

ولما كانت ھذه العلوم مھجورًة عند . بمعين من األمور السماوية؛ واألول ھو السحر، والثاني ھو الطلسمات

كب أو غيره، كانت كتبھا الشرائع، لما فيھا من الضرر، ولما يشترط فيھا من الوجھة إلى غير هللا من كو

إال ما وجد في كتب األمم األقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السالم، مثل النبط . كالمفقودة بين الناس

والكلدانيين؛ فإن جميع من تقدمه من األنبياء لم يشرعوا الشرائع وال جاءوا باألحكام؛ إنما كانت كتبھم مواعظ 

وكانت ھذه العلوم في أھل بابل من السريانيين والكلدانيين، وفي أھل مصر . روتوحيداً  وتذكيراً بالجنة والنا

ولم يترجم لنا من كتبھم فيھا إال القليل، مثل الفالحة النبطية . وكان لھم فيھا التآليف واآلثار. من القبط وغيرھم

د ذلك األوضاع، مثل ووضعت بع. البن وحشية من أوضاع أھل بابل؛ فأخذ الناس منھا ھذا العلم وتفننوا فيه

ثم ظھر بالمشرق جابر . مصاحف الكواكب السبعة، وكتاب طمطم الھندي في صور الدرج والكواكب وغيرھا
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بن حيان كبير السحرة في ھذه الملة؛ فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة، وغاص في زبدتھا واستخرجھا 

لسيمياء، ألنھا من توابعھا، وألن إحالة األجسام ا وأكثر الكالم فيھا وفي صناعة. ووضع فيھا عدة من التآليف

النوعية من صور؛ إلى أخرى إنما تكون بالقوة النفسية ال بالصناعة العملية؛ فھو من قبيل السحر كما نذكره في 

ثم جاء مسلمة بن أحمد المجريطي إمام أھل األندلس في التعاليم والسحريات؛ فلخص جميع تلك الكتب .موضعه

ولنقدم ھنا مقدمة يتبين .طرقھا في كتابه الذي سماه غاية الحكيم، ولم يكتب أحد في ھذا العلم بعده وھذبھا، وجمع

وھي . لك منھا حقيقة السحر، وذلك أن النفوس البشرية وإن كانت واحدة بالنوع، فھي مختلفة بالخواص

لك الخواص فطرًة وصارت ت. أصناف، كل صنف مختص بخاصيٍة واحدٍة بالنوع ال توجد في الصنف األخر

فنفوس األنبياء عليھم الصالة والسالم، لھا خاصية تستعد بھا لإلنسالخ من الروحانية البشرية . وجبلًة لصنفھا

ً في تلك اللمحة التي انسلخت فيھا وھذا ھو معنى الوحي كما مر في .إلى الروحانية الملكية، حتى يصير ملكا

ربانية ومخاطبة المالئكة عليھم السالم عن هللا سبحانه وتعالى كما موضعه، وھي في تلك الحالة محلة للمعرفة ال

ونفوس السحرة لھا خاصية التأثير في األكوان واستجالب روحانية . وما يتبع ذلك من التأثير في األكوان. مر

. بانيةفأما تأثير األنبياء فمدد إلھي وخاصية ر. الكواكب، للتصرف فيھا، والتأثير بقوة نفسانية أو شيطانية

وھكذا كل صنف مختص بخاصية ال توجد . ونفوس الكھنة لھا خاصية االطالع على المغيبات بقوى شيطانية

فأوله المؤثرة بالھمة فقط من غير آلة وال معين، : والنفوس الساحرة على مراتب ثالٍث يأتي شرحھا.في األخر

فالك أو العناصر أو خواص األعداد، وھذا ھو الذي تسفيه الفالسفة السحر، والثاني بمعين من مزاج األ

يعمد صاحب ھذا التأثير . ويسمونه الطلسمات، وھو أضعف رتبًة من األول، والثالث تأثير في القوى المتخيلة

ً من الخياالت والمحاكاة وضوراً مما  إلى القوى المتخيلة، فيتصرف فيھا بنوع من التصرف ويلقي فيھا أنواعا

إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه، فينظرھا الراؤن كأنھا في الخارج، ثم ينزلھا " يقصده من ذلك 

وليس ھناك شيء من ذلك، كما يحكى عن بعضھم أنه يري البساتين واألنھار والقصور وليس ھناك شيء من 

ساحر بالقوة ثم ھذه الخاصية تكون في ال. ھذا تفصيل مراتبه.ويسمى ھذا عند الفالسفة الشعوذة أو الشعبذة. ذلك

ورياضة السحر كفھا إنما تكون بالتوجه إلى األفالك . وإنما تخرج إلى الفعل بالرياضة. شأن القوى البشرية كلھا

والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، فھي لذلك وجھة إلى غير هللا 

ولھذا اختلف . لھذا كان السحر كفراً والكفر من مواده وأسبابه كما رأيتف. والوجھة إلى غير هللا كفر. وسجود له

الفقھاء في قتل الساحر، ھل ھو لكفره السابق على فعله، أو لتصرفه باإلفساد وما ينشأ عنه من الفساد في 

األخيرة  ولما كانت المرتبتان ا أوليان من السحر لھا حقيقة في الخارج، والمرتبة. األكوان، والكل حاصل منه

ھل ھو حقيقة أو إنما ھو تخيل؛ فالقائلون بان له حقيقة نظروا إلى : الثالثة ال حقيقة لھا اختلف العلماء في السحر

فليس بينھم اختالف في نفس . المرتبتين األوليين؛ والقائلون بان ال حقيقة له نظروا إلى المرتبة الثالثة األخيرة

واعلم أن وجود السحر ال مرية فيه بين العقالء من .وهللا أعلم. ذه المراتباألمر، بل إنما جاء من قبل اشتباه ھ

ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما {: قال هللا تعالى. أجل التأثير الذي ذكرناه، وقد نطق به القرآن

فال تكفر، فيتعلمون أنزل على الملكين ببابل، ھاروت وماروت، وما يعلمان من أحٍد حتى يقوال إنما نحن فتنة 

وفي الصحيح ]. 102:البقرة[}منھما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما ھم بضارين به من أحد إال بإذن هللا

سحر، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وال يفعله، وجعل سحره في مشٍط ومشاقٍة وجف  ρأن رسول هللا 

]. 4:الفلق[}ومن شر النفاثات في العقد{: يه في المعوذتينطلعة ودفن في بئر ذروان؛ فأنزل هللا عز وجل عل
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وأما وجود السحر .ال يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فيھا إال انحلتكان : قالت عائشة رضي هللا عنھا

وكان للسحر في . في أھل بابل، وھم الكلدانيون من النبط والسريانين فكثير، ونطق به القرآن وجاءت به األخبار

ولھذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون . بابل ومصر أزمان بعثة موسى عليه الصالة أسواق نافقة

ورأينا بالعيان من يصور . ويتناغون فيه وبقي فيه آثار ذلك في البرابي بصعيد مصر شواھد دالة على ذلك

أمثال تلك المعاني من صورة الشخص المسحور بخواص أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موجودة بالمسحور، و

ً أو . أسماء وصفات في التأليف والتفريق ثم يتكلم على تلك الصورة التي أقامھا مقام الشخص المسحور عينا

ثم ينفث من ريقه بعد اجتماعه في فيه بتكرير مخارج تلك الحروف من الكالم السوء، ويعقد على ذلك . معنى

لزام، وأخذ العھد على من أشرك به من الجن في نفثه في فعله ذلك، المعنى في سبب أعده لذلك تفاؤالً بالعقد وال

ولتلك البنية واألسماء السيئة روح خبيثة، تخرج منه مع النفخ، متعلقة بريقه الخارج . استشعاراً للعزيمة بالعزم

ً . من فيه بالنفث، فتنزل عنھا أرواح خبيثة، ويقع عن ذلك بالمسحور ما يحاوله الساحر من  وشاھدنا أيضا

ويشير إلى . المنتحلين للسحر وعمله من يشير إلى كساء أو جلد، ويتكلم عليه في سره، فإذا ھو مقطوع متخرق

وسمعنا أن بأرض الھند . بطون الغنم كذلك في مراعيھا بالبعج، فإذا أمعاؤھا ساقطة من بطونھا إلى األرض

ً وينقب عن قلبه فال يوجد في حشاه؛ ويشير إلى الرمانة  لھذا العھد من يشير إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتا

فيمطر  وكذلك سمعنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر السحاب. وتفتح فال يوجد من حبوبھا شيء

ر ك رف د، أحد : وكذلك رأينا من عمل الطلسمات عجائب في األعداد المتحابة، وھي. األرض المخصوصة

أجزاء كل واحٍد التي فيه من  ائتان وأربعة وثمانون، ومعنى المتحابة أنالعددين مائتان وعشرون، واألخر م

ً للعدد األخر صاحبه، فتسمى ألجل ذلك  نصف وثلٍث وربٍع وسدٍس وخمٍس وأمثالھا، إذا جمع كان مساويا

ا ونقل أصحاب الطلسمات أن لتلك األعداد أثراً في اإللفة بين المتحابين واجتماعھما إذا وضع لھم.المتحابة

أحدھما بطالع الزھرة وھي في بيتھا أو شرفھا، ناظرة إلى القمر نظر مودٍة وقبوٍل، ويجعل طالع الثاني . تمثاالن

ويقصد باألكثر الذي يراد ائتالفه، أعني . سابع األول، ويضع على أحٍد التمثالين أحد العددين واآلخر على األخر

؛ فيكون لذلك من التألف العظيم بين المتحابين ما ال يكاد ينفك المحبوب، ما أدري، األكثر كميًة أو األكثر أجزاء

وكذا طابع األسد، ويسمى .قاله صاحب الغاية وغيره من أئمة ھذا الشأن، وشھدت له التجربة. أحدھما عن األخر

ً طابع الحصى، وھوأن يرسم في قالب  ً على حصاٍة قد قسمھا ) ھند إصبع(أيضا صورة أسٍد شائالً ذنبه، عاضا

ً إلى فيه؛ وعلى ظھره صورة ب نصفين؛ وبين يديه صورة حيٍة منسابٍة من رجليه إلى قبالة وجھه فاغرًة فاھا

ويتحين برسمه حلول الشمس بالوجه األول أو الثالث من األسد، بشرط صالح النيرين وسالمتھما . عقرٍب تدب

ثقال فما دونه من الذھب، وغمس بعد فإذا وجد ذلك وعثر عليه، طبع في ذلك الوقت في مقدار الم. من النحوس

في الزعفران محلوالً بماء الورد، ورفع في خرقة حريٍر صفراء؛ فإنھم يزعمون أن لممسكه من العز على 

وكذلك للسالطين فيه من القوة والعز على من . السالطين في مباشرتھم وخدمتھم وتسخيرھم له ما ال يعبر عنه

ً أھل ھذا وكذلك وفق المسدس . الشأن في الغاية وغيرھا، وشھدت له التجربة تحت أيديھم ذكر ذلك أيضا

المختص بالشمس، ذكروا أنه يوضع عند حلول الشمس في شرفھا وسالمتھا من النحوس، وسالمة القمر، بطالع 

فلوكي يعتبر فيه نظر صاحب العاشر لصاحب الطالع نظر مودٍة وقبوٍل، ويصلح فيه ما يكون في مواليد الملوك 

أثراً في صحابة  له فزعموا أن. ألدلة الشريفة، ويرفع في خرقة حريٍر صفراء بعد أن يغمس في الطيبمن ا

وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد المجريطي ھو مدونة ھذه .وأمثال ذلك كثير. الملوك وخدمتھم، ومعاشرتھم

ً في ذلك وسماه أن اإلمام الفخر بن الخط: وذكر لنا. الصناعة، وفيه استيفاؤھا وكمال مسائلھا يب وضع كتابا
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بالسر المكتوم، وأنه بالمشرق يتداوله أھله ونحن لم نقف عليه، واإلمام لم يكن من أئمة الشأن فيما نظن، ولعل 

وبالمغرب صنف من ھؤالء المنتحلين لھذه األعمال السحرية يعرفون بالبعاجين، وھم الذين . األمر بخالف ذلك

ويسمى أحدھم . لكساء أو الجلد فيتخرق، ويشيرون إلى بطون الغنم بالبعج فينبعجذكرت أوالً أنھم يشيرون إلى ا

لھذا العھد باسم البعاج، ألن أكثر ما ينتحل من السحر بعج األنعام، يرھب بذلك أھلھا ليعطوه من فضلھا وھم 

ً على أنفسھم من الحكام م ھذه بذلك، لقيت منھم جماعة وشاھدت من أفعالھ. متسترون بذلك في الغاية خوفا

وأخبروني أن لھم وجھة ورياضة خاصة بدعوات كفرية وإشراك لروحانية الجن والكواكب، سطرت فيھا 

صحيفة عندھم تسمى الخزيرية يتدارسونھا؛ وان بھذه الرياضة والوجھة يصلون إلى حصول ھذه األوعال لھم؛ 

الحيوان والرقيق، ويعبرون عن ذلك بقولھم وان التأثير الذي لھم إنما ھو فيما سوى اإلنسان الحر من المتاع و

وسالت . إنما نفعل فيما يمشي فيه الدرھم أي ما يملك ويباع ويشترى من سائر المتملكات، ھذا ما زعموه

ھذا .وأما أفعالھم فظاھرة موجودة، وقفنا على الكثير منھا وعاينتھا من غير ريبة في ذلك. بعضھم فأخبرني به

ارھما في العالم، فأما الفالسفة ففرقوا بين السحر والطلمسات بعد أن أثبتوا أنھما شان السحر والطلسمات وآث

جميعأ اثر للنفس اإلنسانية، واستدلوا على وجود األثر للنفس اإلنسانية، بأن لھا آثاراً في بدنھا على غير 

خونة الحادثة عن الفرح المجرى الطبيعي وأسبابه الجسمانية، بل آثار عارضة من كيفيات األرواٍح؛ تارًة كالس

فإن الماشي على حرف حائط أو . جھة التصورات النفسانية أخرى، كالذي يقع من قبل التوھم والسرور؛ ومن

ولھذا تجد كثيراً من الناس يعودون أنفسھم ذلك . على جبل منتصب، إذا قوي عنده توھم السقوط سقط بال شك

يمشون على حرف الحائط والحبل المنتصب وال يخافون بالدربة عليه حتى يذھب عنھم ھذا الوھم فتجدھم 

وإذا كان ذلك أثراً للنفس في . فثبت أن ذلك من آثار النفس اإلنسانية، وتصورھا للسقوط من أجل الوھم. السقوط

بدنھا من غير األسباب الجسمانية الطبيعية، فجائز أن يكون لھا مثل ھذا األثر في غير بدنھا؛ إذ نسبتھا إلى 

ن في ذلك النوع من التأثير واحدة، ألنھا غير حالة في البدن وال منطبعة فيه، فثبت أنھا مؤثرة في سائر األبدا

وأما التفرقة عندھم بين السحر والطلمسات، فھو أن السحر ال يحتاج الساحر فيه إلى معين، وصاحب .األجسام

ات وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب وأسرار األعداد وخواص الموجود

السحر اتحاد روح بروح، والطلسم، اتحاد روح بجسم، ومعناه عندھم : العناصر، كما يقوله المنجمون، ويقولون

والطبائع العلوية ھي روحانيات الكواكب، ولذلك يستعين .. ربط الطبائع العلوية السماوية بالطبائع السفلية

والساحر عندھم غير مكتسب لسحره، بل ھو مفطور عندھم على تلك الجبلة . مةصاحبه، في غالب األمر بالنجا

والفرق عندھم بين المعجزة والسحر، أن المعجزة قوة إلھية تبعث في النفس . المختصة بذلك النوع من التأثير

نفسانية، وبإمداد والساحر إنما يفعل ذلك من عند نفسه وبقوته ال. ذلك التأثير، فھو مؤيد بروح هللا على فعله ذلك

الشياطين في بعض األحوال؛ فبينھما الفرق في المعقولية والحقيقة والذات في نفس األمر، وإنما نستدل نحن 

على التفرقة بالعالمات الظاھرة وھتي وجود المعجزة لصاحب الخير، وفي مقاصد الخير، وللنفوس المتمحصة 

يوجد لصاحب الشر، وفي أفعال الشر في الغالب، من  والسحر إنما. للخير والتحدي بھا على دعوى النبؤة

ھذا ھو الفرق بينھما عند الحكماء . التفريق بين الزوجين وضرر األعداء وأمثال ذلك، وللنفوس المتمحصة للشر

ً في أحوال العالم وليس معدوداً من جنس .اإللھيين وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثير أيضا

ولھم في المدد اإللھي حظ . ھو باإلمداد اإللھي ألن طريقتھم ونحلتھم من آثار النبؤة وتوابعھاالسحر، وإنما 

وإذا اقتدر أحذ منھم على أفعال الشر فال يأتيھا ألنه متقيد . عظيم علي قدر حالھم وإيمانھم وتمسكھم بكلمة هللا

نه بوجه ومن أتاه منھم فقد عدل عن طريق الحق فما ال يقع لھم فيه اإلذن ال يأتو. فيما يأتيه ويذره لألمر اإللھي
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وانظر .ولما كانت المعجزة بإمداد روح هللا والقوى اإللھية، فلذلك ال يعارضھا شي من السحر. وربما سلب حاله

شأن سحرة فرعون مع موسى في معجزة العصا كيف تلقفت ما كانوا يأفكون، وذھب سحرھم واضمحل كأن لم 

: قالت عائشة رضي هللا عنھا. في المعوذتين، ومن شر النفاثات في العقد ρى النبي وكذلك لما أنزل عل. يكن

فالسحر ال يثبت مع اسم هللا وذكره بالھمة . فكان ال يقرؤھا على عقدة من العقد التي سحر فيھا إال انحلت

عددي منسوجاً وقد نقل المؤرخون أن زركش كاويان وھي راية كسرى كان فيھا الوفق المئيني ال. اإليمانية

ووجدت الراية يوم قتل رستم بالقادسية واقعة على األرض بعد . بالذھب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق

وھو فيما يزعم أھل الطلسمات واألوفاق مخصوص بالغلب في الحروب، وأن الراية .انھزام أھل فارس وشتاتھم

، ρضھا المدد اإللھي من إيمان أصحاب رسول هللا إال أن ھذه عار. التي يكون فيھا أو معھا ال تنھزم أصالً 

وأما الشريعة فلم تفرق بين . وتمسكھم بكلمة هللا، فانحل معھا كل عقد سحري ولم يثبت، وبطل ما كانوا يعملون

ألن األفعال إنما أباح لنا الشارع منھا ما يھمنا في . السحر والطلسمات والشعبذة وجعلته كله باباً واحداً محظوراً 

فإن كان فيه . الذي فيه صالح آخرتنا، أو في معاشنا الذي فيه صالح دنيانا؛ وما ال يھمنا في شيء منھما ننادي

ضرر أو نوع ضرر؛ كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع، ويلحق به الطلسمات، ألن أثرھما واحد، كالنجامة التي 

ور إلى غير هللا، فيكون حينئٍذ ذلك الفعل فيھا نوع ضرر باعتقاد التأثير، فتفسد العقيدة اإليمانية برد األم

وإن لم يكن مھماً علينا وال فيه ضرر، فال أقل من تركه قربة إلى هللا، فإن من . محظوراً على نسبته في الضرر

ً واحداً لما فيھا من . حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه فجعلت الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا

وأما الفرق عندھم بين المعجزة والسحر، فالذي ذكره المتكلمون أنه راجع .بالحظر والتحريم الضرر، وخصته

والساحر مصروف عن مثل ھذا التحدي، فال يقع : قالوا. إلى التحدي، وھو دعوى وقوعھا على وفق ما ادعاه

عقلية، ألن صفة ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدور، ألن داللة المعجزة على الصدق . منه

ً وھو محال، فإذا ال تقع المعجزة مع الكاذب  نفسھا التصديق؛ فلو وقعت مع الكذب الستحال الصادق كاذبا

فالساحر . وأما الحكماء فالفرق بينھما عندھم كما ذكرناه، فرق ما بين الخير والشر في نھاية الطرفين. بإطالق

وصاحب المعجزة ال يصدر منه الشر وال يستعمل في أسباب  ال يصدر منه الخير وال يستعمل في أسباب الخير،

وهللا يھدي من يشاء، وھو القوي العزيز، ال رب . الشر، وكأنھما على طرفي النقيض في أصل فطرتھما

ومن قبيل ھذه التأثيرات النفسانية اإلصابة بالعين وھو تأثير من نفس المعيان، عندما يستحسن بعينه مدركاً .سواه

أو األحوال، ويفرط في استحسانه وينشأ عن ذلك االستحسان حسد يروم معه سلب ذلك الشيء عمن  من الذوات

والفرق بينھا وبين التأثيرات النفسانية أن . وھو جبلة فطرية، اعني ھذه اإلصابة بالعين. اتصف به، فيؤثر فساده

تأثيرات، وإن كان منھا ما ال صدوره فطري جبلي ال يتخلف وال يرجع اختيار صاحبه وال يكتسبه، وسائر ال

القاتل : يكتسب، فصدورھا راجع إلى اختيار فاعلھا، والفطري منھا قوة صدورھا ال نفس صدورھا، ولھذا قالوا

وما ذلك إال ألنه ليس مما يريده ويقصده أو يتركه، وإنما ھو . يقتل، والقاتل بالعين ال يقتل بالسحر أو بالكرامة

 . أعلم بما في الغيوب ومطلع على ما في السرائروهللا. مجبور في صدوره عنه

 الفصل التاسع والعشرون
 علم أسرار الحروف

نقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطالح أھل التصرف من المتصوفة؛ . وھو المسمى لھذا العھد بالسيميا

الغالة من التصوفة  وحدث ھذا العلم في الملة بعد صدر منھا، وعند ظھور. فاستعمل استعمال العام في الخاص
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وجنوحھم إلى كشف حجاب الحس، وظھور الخوارق على أيديھم والتصرفات في عالم العناصر، وتدوين الكتب 

وزعموا أن الكمال األسمائي مظاھره أرواح . واالصطالحات، ومزاعمھم في تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه

. في األسماء، فھي سارية في األكوان على ھذا النظاماألفالك والكواكب، وأن طبائع الحروف وأسرارھا سارية 

واألكوان من لدن اإلبداع األول تتنقل في أطواره وتعرب عن أسراره، فحدث لذلك علم أسرار الخروف، وھو 

تعددت فيه تآليف البوني وابن العربي . من تفاريع علم السيمياء ال يوقف على موضوعه وال تحاط بالعدد مسائله

وحاصله عندھم وثمرته تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة باألسماء الحسنى . اتبع آثارھما وغيرھما ممن

  .المحيطة باألسرار السارية في األكوان والكلمات اإللھية الناشئة عن الحروف

للمزاج الذي فيه، وقسم الحروف بقسمة  فمنھم من جعله: ثم اختلفوا في سر التصرف الذي في الحروف بما ھو

واختصت كل طبيعة بصنف من الحروف يقع التصرف في طبيعتھا . الطبائع إلى أربعة أصناف كما للعناصر

فعالً وانفعا الً بذلك الصنف؛ فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية وھوائية ومائية 

ثم ترجع كذلك على . والدال للترابوترابية على حسب تنوع العناصر، فاأللف للنار والباء للھواء والجيم للماء 

األلف والھاء والطاء والميم : فتعين لعنصر النار حروف سبعة. التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تنفد

 ً الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء؛ : والفاء والسين والذال؛ وتعين لعنصر الھواء سبعة أيضا

ً سب الجيم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين؛ وتعين لعنصر التراب : عةوتعين لعنصر الماء أيضا

 .الدال والحاء والالم والعين والراء والخاء والشين: أيضاً سبعة

والحروف النارية لدفع األمراض الباردة ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتھا، أما حساً أو حكماً، كما 

والمائية أيضاً لدفع األمراض الحارة من حفيات وغيرھا، . الحروب والقتل والفتكفي تضعيف قوى المريخ في 

 .ولتضعيف القوى الباردة حيث تطلب مضاعفتھا حساً أو حكماً، كتضعيف قوى القمر وأمثال ذلك

فإن حروف أبجد دالة على أعدادھا المتعارفة : ومنھم من جعل سر التصرف الذي في الحروف للنسبة العددية

ً فبينھا من أجل تناسب األعداد تناسب في نفسھا أيضاً؛ كما بين الباء والكاف والراء لداللتھا كلھا وضع ً وطبعا ا

على االثنين كل في مرتبته؛ فالباء على اثنين في مرتبة اآلحاد، والكاف على إثنين في مرتبة العشرات، والراء 

الميم والتاء لداللتھا على األربعة، وبين األربعة واإل ثنين وكالذي بينھا وبين الدال و. على اثنين في مرتبة المئين

وخرج لألسماء أوفاق كما لألعداد يختص كل صنف من الحروف بصنف من األوفاق الذي . نسبة الضعف

والسر العددي ألجل التناسب  يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف، وامتزج التصرف من السر الحرفي

سر التناسب الذي بين ھذه الحروف وأمزجة الطبائع، أو بين الحروف واألعداد؛ فأمر عسير فأما . الذي بينھما

وال تظن أن سر : قال البوني. على الفھم، إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات، وإنما مستندھم فيه الذوق والكشف

وأما التصرف في عالم . لھيالمشاھدة والتوفيق اإل الحروف مما يتوصل إليه بالقياس العقلي، وإنما ھو بطريق

. الطبيعة بھذه الحروف واألسماء المركبة فيھا وتأثر األكوان عن ذلك فأمر ال ينكر لثبوته عن كثير منھم تواتراً 

وقد يظن أن تصرف ھؤالء وتصرف أصحاب الطلسمات واحٍد، وليس كذلك، فإن حقيقة الطلسم وتأثيره على ما 

ر القھر، تفعل فيما له ركب فعل غلبة وقھر، بأسرار فلكية وبسب عددية حققه أھلة أنه قوى روحانية من جوھ

وبخورات جالبات لروحانية ذلك الطلسم، مشدودة فيه بالھمة؛ فائدتھا ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية، وھو 

صلت فيه عندھم كالخميرة المركبة من ھوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة في جملتھا، تخيل وتصرف ما ح

وكذلك اإلكسير لألجسام المعدنية، كالخميرة تقلب المعدن الذي تسري فيه إلى . إلى ذاتھا وتقلبه إلى صورتھا
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: ويقولون. ولذلك يقولون موضوع الكيمياء جسد في جسد ألن اإلكسير أجزاؤه كلھا جسدانية. نفسھا باإلحالة

والطبائع السفلية جسد والطبائع . لطبائع السفليةموضوع الطلسم روح في جسد ألنه ربط الطبائع العلوية با

وتحقيق الفرق بين تصرف أھل الطلسمات وأھل األسماء، بعد أن تعلم أن التصرف في عالم . العلوية روحانية

الطبيعة كله إنما ھو للنفس اإلنسانية والھمم البشرية أن النفس اإلنسانية محيطة بالطبيعة وحاكمة عليھا بلذات؛ 

رف أھل الطلسمات أنما ھو في استنزال روحانية األفالك وربطھا بالصور أو بالنسب العددية، حتى إال أن تص

وتصرف؛ أصحاب . يحصل من ذلك نوع مزاج يفعل اإلحالة والقلب بطبيعته، فعل الخميرة فيما حصلت فيه

الطبيعة لذلك  فيسخر األسماء إنما ھو بما حصل لھم بالمجاھدة والكشف من النور اإللھي واإلمداد الرباني؛

 .طائعة غير مستعصية، وال يحتاج إلى مدد من القوى، الفلكية وال غيرھا، ألن مدده أعلى منھا

وأھون بھا وجھة . ويحتاج أھل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال روحانية األفالك

كبرى، وليست لقصد التصرف في األكوان إذ ھو بخالف أھل األسماء فإن رياضتھم ھي الرياضة ال. ورياضة

فإن خال صاحب األسماء عن معرفة . وإنما التصرف حاصل لھم بالعرض، كرامة من كرامات هللا لھم. حجاب

أسرار هللا وحقائق الملكوت، الذي ھو نتيجة المشاھدة والكشف، واقتصر على مناسبات األسماء وطبائع 

كان إذا ال فرق بينه  -ھذه الحيثية وھؤالء ھم أھل السيمياء في المشھور. الحروف والكلمات، وتصرف بھا من

. الطلسمات أوثق منه ألنه يرجع ألى أصول طبيعية علمية وقوانين مرتبة وبين صاحب الطلسمات؛ بل صاحب

وص وأما صاحب أسرار األسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار المناسبات بفوات الخل

وقد يمزج . في الوجھة، وليس له في العلوم االصطالحية قانون برھاني يعول عليه يكون حاله أضعف رتبة

سماء قوى الكلمات واألسماء بقوى الكواكب، فيعين لذكر األسماء الحسنى، أو ما يرسم من أوفاقھا، "صاحب ا

سم؛ كما فعله البوني في كتابه الذي بل ولسائر األسماء، أوقاتا تكون من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك اال

وھذه المناسبة عندھم ھي من لدن الحضرة العمائية، وھي برزخية الكمال األسمائي، وإنما تنزل . سفاه االنماط

فإذا . وإثبات ھذه المناسبة عندھم إنما ھو بحكم المشاھدة. تفصيلھا في الحقائق على ما ھي عليه من المناسبة

تلك المشاھدة، وتلقى تلك المناسبة تقليداً، كان عمله بمثابة عمل صاحب الطلسم؛ بل خال صاحب األسماء عن 

وكذلك قد يمزج أيضاً صاحب الطلسمات عمله وقوى كواكبه بقوى الدعوات المؤلفة من . ھو أوثق منه كما قلناه

كما ھي عند أصحاب الكلمات المخصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكب، إال أن مناسبة الكلمات عندھم ليست 

ألسماء من االطالع في حال المشاھدة، وإنما يرجع إلى ما اقتضته أصول طريقتھم السحرية، من اقتسام 

الكواكب لجميع ما في عالم المكونات، من جواھر وأعراض وذوات ومعان؛ والحروف واألسماء من جملة ما 

 .فيه

ك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآيه فلكل واحٍد من الكواكب قسم منھا يخصه، ويبنون على ذل

. والطاھر من حال البوني في أنماطه أنه اعتبر طريقتھم. على ھذا النحو، كما فعله مسلمة المجريطي في الغاية

فإن تلك األنماط إذا تصفحتھا، وتصفحت الدعوات التي تضمنتھا، وتقسيمھا على ساعات الكواكب السبعة؛ ثم 

ة، وتصفحت قيامات الكواكب التي فيھا، وھي الدعوات التي تختص بكل كوكب، ويسمونھا وقفت على الغاي

أما بأنه من مادتھا؛ أو بأن التناسب الذي كان في : قيامات الكواكب، أي الدعوة التي يقام له بھا، شھد له ذلك

يس كل ما حرمه الشارع من ول. ،)وما أوتيتم من العلم إال قليالً . ( أصل اإلبداع وبرزخ العلم قضى بذلك كله

 .لكن حسبنا من العلم ما علمنا. العلوم بمنكر الثبوت، فقد ثبت أن السحر حق مع حظره
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ومن فروع علم السيمياء عندھم استخراج األجوبة من األسئلة، بارتباطات بين الكلمات حرفية، يوھمون أنھا 

ولھم في . نما ھي شبه المعاياة والمسائل السيالةأصل في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات االستقبالية؛ وإ

ونبين ھنا ما ذكروه في . ذكرھا. وأعجبه زايرجه العالم للسبتي، وقد تقدم. ذلك كالم كثير من أدعية وأوراد

كيفية العمل بتلك الزايرجة بدائرتھا وجدولھا المكتوب حولھا؛ ثم نكشف عن الحق فيھا وأنھا ليست من الغيب، 

وليس عندنا رواية يعول . ابقة بين مسألة وجوابھا في اإلفادة فقط، وقد أشرنا إلى ذلك من قبلوإنما ھي مط

  :وھي ھذه. وهللا الموفق بمنه. عليھا في صحة ھذه القصيدة إال أننا تحرينا اصح النسخ منھا في ظاھر األمر
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  ونسب دوائٍر كنسبة فلكھا                  وارسم كواكباً ألدراجھا العال

  وكور بمثله على حد من خال      وأخرج ألوتار وارسم حروفھا

  وحقق بھامھم ونورھم جال       أقم شكل زيرھم وسو بيوته

 ً   الوعلماً لموسيقى واألرباع مث       وحصل علوماً للطباع مھندسا

  وعلم بآالٍت فحقق وحصال       وسو لموسيقى وعلم حروفھم

  وعالمھا أطلق واإلقليم جدوال       وسو دوائرھا ونسب حروفھا

  زناتيٍة آبت وحكم لھا خال               أمير لنا فھو نھاية دولٍة

  وجاء بنو نصٍر وظفرھم تال       وقطٍر ألندلس فابٍن لھودھم

  إن شئت نصبھم وقطرھم حالف       ملوك وفرسان وأھل لحكمةٍ 

  ومھدي توحيٍد بتونس حكمھـم               ملوك وبالشرق باألوفاق نزال

  واقسم على القطر وكن متفقـداً             فإن شئت للروم فبالحر شكـال

  ففنش وبرشنون الراء حرفھـم             وإفرنسھم دال وبالطاء كمــال

  وإعراب قومنا بترقيق أعمـــال               ملوك كناوٍة دلواً لقافھـــــم  

  فھند حباشي وسند  فھرمـس              وفرس ططاري وما بعدھم طال

  وقيصرھم جاء ويزد جردھــم     لكاف وقبطيھم بالمه طـــوال

  ولكن تركي بذا الفعل عطـــالوعباس كلھم شريف معظـــــم   

  م بيوتاً ثم نسب وجــــوالفإن شئت تدقيق الملوك وكلھـم        فخت

  على حكم قانون الحروف وعلمھـا    وعلم طبائعھا وكله مثـــــال

  فمن علم العلوم تعلم علمنــا           ويعلم أسرار الوجود وأكمـــال
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  فيرسخ علمه ويعرف ربــــــــــه      وعلم مالحيم بحاميم فصـــال

  كيم فيه قطعا ليقتـــالوحيث أتى اسم والعروض يشقــــه   فحكم الح

  وتأتيك أحرف فسو لضربھــــــــــا    وأحرف سيبويه تأتيك فيصــال

  فمكن بتنكيٍر وقابل وعوضــــــــن     بترنيمك الغالي لألجزاء خلخـال

  وفي العقد والمجزور يعرف غالباً     وزد لمح وصفيه في العقل فعـال

  واعكس بجذريه وبالدور عـــــال؟  واختر لمطلع وسويه رتبـــــــــــــٍة   

  ويدركھا المرء فيبلغ قصــــــــه       وتعطي حروفھا وفي نظمھا انجـال

  إذا كان سعد والكواكب أسعـــدت     فحسبك في الملك ونيل اسمه العال

  وإيقاع دالھم بمرموز ثممـــــــــــٍة    فنسب دنادينا تجد فيه منھــــــــال

  لحاء بمھـــــــــم     ومثناھم المثلث بجيمه قد جـــــــالوأوتار زيرھم فل

  وأدخل بأفالٍك وعدل بجــــــدوٍل     وأرسم أبا جاد وباقيه جمـــــــــــال

  وجوز شذوذ النو تجري ومثلـــه    أتى في عروض الشعر عن جملة مال

  ـــــالفأصل لديننا وأصل لفقھنـــــــــا     وعلم لنحونا فاحفظ وحصـــــ

  فادخل لفسطاٍط على الوفق جذره    وسبح باسمه وكبر وھلـــــــــــال

 فتخرج أبياتاً وفي كل مطلـــــب      بنظم طبيعي وسر من العـــــــــــال

 وتفنى بحصرھا كذا حكم عدھـــم         فعلم الفواتيح ترى فيه منھــــــــال

 األلف طبعياً فيا صاح جدوالفتخرج أبياتا وعشرون ضعفـــت         من 

  تريك صنائعاً من الضرب أكملت         فصح لك المنى وصح لك العـــال

 وسجع بزيرھم وأثني بنقــــــــــرة         أقمھا دوائر الزير وحصـــــــــــال

 أقمھا بأوفاق وأصل لعدھـــــــــــا         من أسرار أحرفھم فعذبه سلســـال

تخراج نسبة األوزان وكيفياتھا ومقادير المقابل منھا وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع الكالم علي اس
  :المعلق من امتزاج طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا

 أيا طالباً للطب مع علم جابــــر          وعالم مقدار المقادير بالــــــــوال

 كام ميزان تصادف منھـــــــالإذا شئت علم الطب ال بد نسبــة          ألح

 فيشفى عليلكم واألكسير محكم           وأمزاج وضعكم بتصحيح انجــال

  :الطب الروحاني
 ودھنه بحـــال            لبھرام  برجيس وسبعة أكمال 565وشئت إيالوش 

 لتحليل أوجاع البوارد صححــــــوا            كذلك والتركيب حيث تنقـــــال

  :الشعاعات في مواليد الملوك وبنيھممطاريح 
 وعلم مطاريح الشعاعات مشكـل          وضلع قسيھا بمنطقة جــــــــــــال

 ولكن في حج مقام إمامنــــــــــــا          ويبدو إذا عرض الكواكب عـــدال

 بدال مراكز بين طول وعرضھا          فمن أدرك المعنى عال ثم فوضال

  ه مسقــــــــــــط           لتسديسھم تثليث بيت التي تــــــالمواقع تربيع وس
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 يزاد لتربيع وھذا قياســــــــــــــــه                يقينا وجذره وبالعين أعمـــال

  ومن نسبة الربعين ركب شعاعك                بصاد وضعفه وتربيعه أنجال

  .ك والقانون مطرد عمله لم ير أعجب منه سع وى ھذا العمل ھنا للملو 8اختص صح صحـ عـ

  مقامات الملوك 

  المقام الثاني  5المقام األول 

  ع ع و المقام الرابع للح المقام الخامس الى المقام السادس بير المقام السابع عره 

  خط االتصال واالنفصال 

  خط االتصال    

  خط االنفصال 

  الوتر للجميع وتابع الجرر التام 

  نفصال االتصال واال

  الواجب التام في االتصاالت 

  إقامة األنوار 

  الجزر المجيب في العمل 

  إقامة السوال عن الملوك 

 مقام األوال نورعه ي مقام بھا حج ال   

  :االنفعال الروحاني واالنقياد الرباني

  أيا طالب السر لتھليل ربــــــــــــــه    لدى أسمائه الحسنى تصادف منھال

  كذلك ريسھم وفي الشمس أعمـــال     ألنام بقلبھــــــــــــمتطيعك أخيار ا

  ترى عامة الناس إليك تقيــــــــدوا       وما قلته حقا وفي الغير أھمــــــــال

  طريقك ھذا السيل والسبل الـــــذي      أقوله غيركم ونصركمـــوا اجتــــــلى

 ينا أو تكن متوصـــــــــــالإذا شئت تحيا في الوجود مع التقى      ودينا مت

  كذي النون والجنيد مع سر صنعة      وفي سر بسطام أراك مسربال

  وفي العالم العلوي تكون محدثا         كذا قالت الھند وصوفية المال

  طريق رسول هللا بالحق ساطع         وما حكم صنع مثل جبريل أنزال

  البدء واألحد انجلى فبطشك تھليل وقوسك مطلع        ويوم الخميس

  وفي جمعة أيضا باألسماء مثله     وفي اثنين للحسنى تكون مكمال

  وفي طائه سر في ھائه إذا           أراك بھا مع نسبة الكل أعطال

  وساعة سعد شرطھم في نقوشھا    وعود ومصطكى بخور تحصال

  وتتلو عليھا آخر الحشر دعوة    واإلخالص والسبع المثاني مرتال

  بلعاني ال ھي ى ال ظ غ لدسع ق صح ھـ ف و ى) تصال أنوار الكواكبا(
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  وفي يدك اليمنى حديد وخاتــــــــــــم         وكل برأسك وفي دعوة فــــــــــــال

  وآية حشر فاجعل القلب وجھھــــــــا         وأتلو إذا نام األنام ورتــــــــــــــــال

  ھا         ھي اآلية العظمى فحقق وحصـــالھي السر في األكوان الشيء غير

  تكون بھا قطباً إذ جدت خدمــــــــــة         وتدرك أسراراً من العالم العـــــــال

  سري بھا ناجى ومعروف قبلـــــــــه         وباح بھا الحالج جھراً فأعقـــــال؟

  رقى فوق المريدين واعتلىوكان بھا الشبلي يدأب دائمــــــــــــاً          إلى أن 

  فصف من األدناس قلبك جاھـــــدا          والزم ألذكار وصم وتنقـــــــــــــال

  فما نال سر القوم إال محقــــــــــــق          عليم بأسرار العلوم محصـــــــــــال

ناء وتوجه ومراقبة وخلة مقامات المحبة وميل النفوس والمجاھدة والطاعة والعبادة وحب وتعشق وفناء الف
  :وأئمة

  :االنفعال الطبيعي
 لبرجيس في المحبة الوفق صرفوا             بقزديرأو نحاس الخلط أكمال

 وقيل بفضة صحيحاً رأيتــــــــــــه             فجعلك طالعاً خطوطه ماعال

 أصــالتوخ به زيادة النور للقمــــــــــــــر             وجعلك للقبول شمسه 

 ويومه والبخور عود لھندھـــــــــم              ووقت لساعة ودعـــــوته أال

  وعن طسيمان دعوة ولھا جـــــال        ودعوته بغاية فھي أعملــــــــت

  وقيل بدعوة حروف لوضعھــــا               بحر ھواء أو مطالب أھـــــــــــال

 وذلك وفق للمربع حصــــــــــــال       فتنقش أحرفا بدال والمھـــــــــا  

  إذا لم يكن يھوى ھواك داللھـــا         فدال ليبدو واو زينب معطــــــــال

  فحسن لبائه وبائھــــــــــــــم إذا        ھواك وباقيھم قليلة جمــــــــــــال

  ونقش مشاكل بشرط لوضعھــم        وما زدت أنسبه لفعلك عـــــــدال

  ومفتاح مريم ففعلھما ســــــــوا        فبوري وبسطامي بسورتھا تــال

  وجعلك بالقصد وكن متفقــــــداً        أدلة وحشي لقبضة ميــــــــــــال

 فاعكس بيوتھا بألف ونيـــــــٍف        فباطنھا سر وفي سرھا انجــــال

  :فصل في المقامات للنھاية
  لعــــــــــال     وتوجدھا دار أو ملبسھا الحــــــــاللك الغيب صورة من العالم ا

  ويوسف في الحسن وھذا شبيھـــــــــــه     بنثر وترتيٍل حقيقة أنـــــــــــــــزال

  وفي يده طول وفي الغيب ناطـــــــــــق    فيحكى إلى عود يجاوب بلبــــــال

  تجليھا لبسطام أخـــــــــــذال وقد جن بھلول بعشق جمالھـــــــــــــــا    وعند

  ومات أجليه وأشرب حبھـــــــــــــــــــا   جنيد وبصرى والجسم أھمــــــــال

  فتطلب في التھليل غايته ومــــــــــــــن   بأسمائه الحسنى بال نسبة خـــــــال

  ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنــى   ويسھم بالزلفى لدى جيرة العـــــال

  تخبر بالغيب إذا جدت خدمـــــــــــــًة   تريك عجائباً بمن كان موئـــــــــالو
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 فھذا ھو الفوز وحسن تنالـــــــــــــــــه   ومنھا زيادات لتفسيرھا تـــــــــــال

  :الوصية والتختم واإليمان واإلسالم والتحريم واألھلية
  ا زاد خطبة وختما وجــــــــدوالفھذا قصيدنا وتسعون عــــــــــده            وم

  عجبت ألبيات وتسعون عدھـــــا            تولد أبياتاً وما حصرھا انجــــــــال

  فمن فھم السر فيفھم نفســــــــــــه            ويفھم تفسيراً تشابه أشكـــــــــــــال

  لتأھـــــالحرام وشرعي إلظھار سرنــــــا             لناس وإن خصوا وكان ا

ال  فإن شئت أھليه فغلظ يمينھــــــــم            وتفھم برحلة ودين تطــــــــــــــوَّ

  لعلك أن تنجو وسامع سرھـــــــم            من القطع واالفشا فترأس بالعــــال

  فنجل لعباس لسره كاتـــــــــــــــم            فنال سعادات وتابعه عــــــــــــــال

 وقام رسول هللا في الناس خاطباً            فمن يرأس عرشاً فذلك أكمـــــــال

ال  وقد ركب األرواح أجساد مظھـر           فآلت لقتلھم بدق تطــــــــــــــــــوَّ

  إلى العالم العلوي يفنى فناؤنـــــا            ويلبس أثواب الوجود على الــــوال

  ـــــــــــــا            على خاتم الرسل صالة بھا العــالفقد تم نظماً وصلى إلھن

  وصلى إله العرش ذو المجــــــد            والعال على سيد ساد األنام وكمــال

  محمد الھادي الشفيع إمامنـــــــا             وأصحابه أھل المكارم والعــــــــال

  :رجة العالم بحول هللا منقوال عمن لقيناه من القائمين عليھاكيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زاي
 السؤال له ثلثمائة وستون جواباً عدة الدرج، وتختلف األجوبة عن سؤاٍل واحٍد في

طالٍع مخصوٍص باختالف األسئلة المضافة إلى حروف األوتار، وتناسب العمل من استخراج األحرف من بيت 

 .القصيد

على ھيآتھا، وحروف برسم  حروف عربية تنقل: وتار والجدول على ثالثة أصولتركيب حروف األ -)تنبيه(

فمنھا ما ينقل على ھيئته متى لم تزد األدوار عن أربعٍة، فإن زادت عن أربعٍة نقلت إلى : وھذه تتبدل. الغبار

حروف برسم  المرتبة الثانية من مرتبة العشرات، وكذلك لمرتبة المئين على حسب العمل كما سنبينه؛ ومنھا

الزمام كذلك، غير أن رسم الزمام يعطي نسبة ثانية، فھي بمنزلة واحد ألٍف وبمنزلة عشرٍة، ولھا نسبة من 

خمسٍة بالعربي، فاستحق البيت من الجدول أن توضع فيه ثالثة حروٍف  في ھذا الرسم وحرفان في الرسم، 

ً خاليةً  ر زائدة على أربعٍة حسبت في العدد في طول فمتى كانت أصول األدوا. فاختصروا من الجدول بيوتا

 .الجدول، وإن لم تزد على أربعٍة لم يحسب إال العامر منھا

بعد طرحھا، إثني عشر إثني  عدة حروف األول وحساب أدوارھا: والعمل في السؤال يفتقر إلى سبعة أصولٍ 

طالع وسلطان البرج، والدور ومعرفة درج ال. -عشر؛ وھي ثمانية أحرٍف في الكامل وستة في الناقص أبداً 

وما يخرج من إضافة الطالع للدور األصلي، وما يخرج من ضرب الطالع . األكبر األصلي، وھو واحد أبداً 

وإضافة سلطان البرج للطالع والعمل جميعه ينتج عن ثالثة أدواٍر مضروبٍة في . والدور في سلطان البرج

األدوار التي ھي كل دور من أربعٍة نشأة ثالثية، كل نشأة لھا  ثةونسبة ھذه الثال. أربعة، تكون إثني عشر دوراً 

ثم إنھا من ضرب ستة في إثنين، فكان لھا نشأة، يظھر ذلك . ثم إنھا تضرب أدواراً رباعية أيضاً ثالثية. ابتداء

 .ستةويتبع ھذه األدوار اإلثني عشر نتائج، وھي في األدوار، إما أن تكون نتيجة أو أكثر إلى . في العمل
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درجٍة من القوس أثناء حروف  فأول ذلك نفرض سؤاالً عن الزايرجة؛ ھل ھي علم قديم، أو محدث بطالع أول

وثالثه وتر رأس . فوضعنا حروف وتر رأس القوس ونظيره من رأس الجوزاء. األوتار؟ ثم حر وف السؤال

تكون ثمانية وثمانين، وأكثر ما تكون الدلو إلى حد المركز، وأضفنا إليه حروف السؤال، ونظرنا عدتھا وأقل ما 

ويختصر السؤال إن زاد عن ستة . ستة وتسعين، وھي جملة الدور الصحيح؛ فكانت في سؤالنا ثالثة وتسعين

وتسعين، بأن يسقط جميع أدواره اإلثني عشرية، ويحفظ ما خرج منھا وما بقي، فكانت في سؤالنا سبعة أدوار، 

 .ما لم يبلغ الطالع إثنتي عشرة درجة، فإن بلغھا لم تثبت لھا عدة وال دورالباقي تسعة، أثبتھا في الحروف 

تثبت الطالع وھو واحد؛ وسلطان  ثم تثبت أعدادھا أيضاً إن زاد الطالع عن أربعة وعشرين في الوجه الثالث، ثم

السؤال، واضرب  الطالع وھو أربعة، والدور األكبر وھو واحد؛ واجمع ما بين الطالع والدور وھو إثنان في ھذا

فما . ما خرج منھما في سلطان البرج يبلغ ثمانية، وأضف السلطان للطالع فيكون خمسة، فھذه سبعة أصول

خرج من ضرب الطالع والدور األكبر في سلطان القوس، مما لم يبلغ إثني عشر فيه تدخل في ضلع ثمانية من 

وتدخل بالباقي في ضلع ثمانية، وتعلم على منتھى  أسفل الجدول صاعداً؛ وإن زاد على إثني عشر طرح أدواراً،

العدد والخمسة المستخرجة من السلطان والطالع، يكون الطالع في ضلع السطح المبسوط األعلى من الجدول؛ 

ً خمساٍت أدواراً، وتحفظھا إلى أن يقف العدد على حرٍف من أربعٍة، وھي ألف أو باء أو جيم أو  وتعد متواليا

في عملنا على حرف األلف وخلف ثالثة أدواٍر، فضربنا ثالثًة في ثالثٍة كانت تسعة، وھو عدد  فوقع العدد. زاي

القائم والمبسوط يسكن في بيت ثمانية في مقابلة البيوت العامرة : فأثبته واجمع ما بين الضلعين. الدور األول

. فال يعتبر وتستمر على أدوارك بالعدد من الجدول؛ وإن وقف في مقابلة الخالي من بيوت الجدول على أحدھا،

وأدخل بعدد ما في الدور األول، وذلك تسعة في صدر الجدول مما يلي البيت الذي اجتمعا فيه، وھي ثمانية، 

وإنما ھو إذن حرف تاء .ماراً إلى جھة اليسار؛ فوقع على حرف الم ألٍف وال يخرج منھا أبداً حرف مركب

د نقلھا من بيت القصيد، واجمع عدد الدور للسلطان يبلغ ثالثة عشر، أدخل أربعمائة برسم الزمام، فعلم عليھا بع

ومن ھذا القانون تدري كم تدور . بھا في حروف األوتار، وأثبت ما وقع عليه العدد وعلم عليه من بيت القصيد

لغ الحروف في النظم الطبيعي، وذلك أن تجمع حروف الدور األول وھو تسعة لسلطان البرج وھو أربعة تب

ثالثة عشر، أضعفھا بمثلھا تكون ستة وعشرين، أسقط منھا درج الطالع وھو واحد في ھذا السؤال الباقي خمسة 

 .وعشرون

فعلى ذلك يكون نظم الحروف األول، ثم ثالثة وعشرون مرتين، ثم إثنان وعشرون مرتين، على حسب ھذا 

ثم . لى أربعة وعشرين لطرح ذلك الواحد أوالً وال تقف ع. الطرح إلى أن ينتھي للواحد من آخر البيت المنظوم

ضع الدور الثاني وأضف حروف الدور األول إلى ثمانية، الخارجة من ضرب الطالع والدور في السلطان تكن 

فاصعد في ضلع ثمانيٍة بخمسٍة من حيث انتھيت في الدور األول وعلم عليه، وأدخل . سبعة عشر الباقي خمسة

وال تعد الخالي، والدور عشرون، فوجدنا حرف ثاء خمسمائٍة؛ وإنما . ثم بخمسة في صدر الجدول بسبعة عشر،

ھو نون ألّن دورنا في مرتبة العشرات، فكانت الخمسمائة بخمسين ألّن دورھا سبعة عشر فلو لم تكن سبعة 

ً من أوله. عشر لكانت مئين ً ثم أدخل بخمسٍة أيضا واحداً، وانظر ما حاذى ذلك من السطح تجد . فأثبت نونا

أثبت واواً وعلّم عليھا من بيت القصيد . خمسٍة، أضف لھا واحداً لسطح تكن ستة  فقھقر العدد واحداً يقع على

أربعة؛ وأضفھا للثمانية الخارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطان تبلغ إثني عشر؛ أضف لھا الباقي من 

فدخلنا بسبعة عشر في حروف األوتار، فوقع . الثاني الدور الثاني وھو خمسة تبلغ سبعة عشر، وھو ما للدور

أثبت األلف وعلم عليھا من بيت القصيد وأسقط من حروف األوتار ثالثة حروٍف عدة الخارج . العدد على واحد
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انقل الدور في . من الدور الثاني، وضع الدور الثالث وأضف خمسًة إلى ثمانية تكن ثالثة عشر، الباقي واحد

وأدخل . وعلّم عليه) ق(احٍد وأدخل في بيت القصيد بثالثة عشر، وخذ ما وقع عليه العدد وھو ضلع ثمانية بو

بثالثة عشر في حروف األوتار وأثبت ما خرج، وھو سين، وعلّم عليه من بيت القصيد، ثم أدخل مما يلي السين 

أثبتھا وعلم ) ب(فكان  الخارجة بالباقي من دور ثالثة عشر وھو واحد، فخذ مما يلي حرف سين من األوتار

الدور المعطوف، وميزانه صحيح، وھو أن تضعف ثالثة عشر بمثلھا، : وھذا يقال له. عليھا من بيت القصيد

وتضيف إليھا الواحد الباقي من الدور تبلغ سبعة وعشرين، وھو حرف باء المستخرج من األوتار من بيت 

قابله من السطح وأضعفه بمثله، وزد عليه الواحد  وأدخل في صدر الجدول بثالثة عشر، وانظر ما. القصيد

الباقي من ثالثة عشر؛ فكان حرف جيم، وكانت للجملة سبعة، فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلمنا عليه من بيت 

وميزانه أن تضعف السبعة بمثلھا وزد عليھا الواحد الباقي من ثالثة عشر يكن خمسة عشر، وھو . القصيد

يد وھذا آخر أدوار الثالثيات، وضع الدور الرابع وله من العدد تسعة بإضافة الباقي الخامس عشر من بيت القص

من الدور السابق، فاضرب الطالع مع الدور في السلطان، وھذا الدور آخر العمل في البيت األول من 

 .الرباعيات

رف الذي أخذته دور الح فاضرب على حرفين من األوتار واصعد بتسعة في ضلع ثمانيٍة وأدخل بتسعٍة من

وأدخل في صدر الجدول بتسعة وانظر ما قابلھا . آخراً من بيت القصيد، فالتاسع حرف راء، فأثبته وعلّم عليه

، قھقر العدد واحداً يكون ألف وھو الثاني من حرف الراء من بيت القصيد فأثبته وعلّم )ج(من السطح يكون 

ً . عليه أثبته وعلّم عليه وأضرب على حرٍف من األوتار، وأضعف وعّد مما يلي الثاني تسعة يكون ألف أيضا

تسعة بمثلھا تبلغ ثمانية عشر، أدخل بھا في حروف األوتار تقف على حرف راء، أثبتھا وعلّم عليھا من بيت 

أثبتھا وعلّم عليھا إثنين، ) س(وأدخل بثمانية عشر في حروف األوتار تقف على . القصيد ثمانية وأربعين

أدخل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلھا من السطح ألف أثبتھا وعلّم . تسعة تكون أحد عشر وأضف إثنين إلى

إصعد بخمسة في ضلع ثمانية واضرب على . عليھا ستة، وضع الدور الخامس وعدته سبعة عشر الباقي خمسة

ن؛ أدخل حرفين من األوتار وأضعف خمسة بمثلھا، وأضفھا إلى سبعة عشر عدد دورھا الجملة سبعة وعشرو

أثبتھا وعلّم عليھا إثنين وثالثين واطرح من سبعة عشر إثنين التي ھي في ) ب(بھا في حروف األوتار تقع على 

أثبتھا وعلّم عليھا ستة ) ق(أدخل في حروف األوتار تقف على . رأس إثنين وثالثين الباقي خمسة عشر

أثبته وعلّم عليه ) ب(بار، وذلك حرف وعشرين، وأدخل في صدر الجدول بست وعشرين تقف على إثنين بالغ

أربعة وخمسين، وأضرب على حرفين من األوتار وضع الدور السادس، وعدته ثالثة عشر، الباقي منه واحد، 

فتبين إذ ذاك أن دور النظم من خمسة وعشرين، فإن األدوار خمسة وعشرون وسبعة عشر وخمسة وثالثة 

وعشرين، وھو الدور في نظم البيت، فانقل الدور في ضلع عشر وواحد؛ فاضرب خمسة في خمسة تكن خمسة 

ولكن لم يدخل في بيت القصيد بثالثة عشر كما قدمناه، ألنه دور ثان من نشأة تركيبية ثانية؛ بل . ثمانية بواحد

من بيت القصيد إلى الواحد تكون خمسة، ) ب(أضفنا األربعة التي من أربعة وخمسين الخارجة على حروف 

إلى ثالثة عشر التي للدور تبلغ ثمانية عشر، أدخل بھا في صدر الجدول وخذ ما قابلھا من تضيف خمسة 

ومن ھذا . بيت القصيد إثني عشر واضرب على حرفين من األوتار السطح وھو ألف، أثبته وعلم عليه من

لسؤال الجدول تنظر أحرف السؤال؛ فما خرج منھا زده مع بيت القصيد من آخره وعلّم عليه من حروف ا

ليكون داخالً في العدد في بيت القصيد، وكذلك تفعل بكل حرف  بعد ذلك مناسباً لحروف السؤال؛ فما خرج منھا 
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زده على بيت القصيد من آخره وعلّم عليه، ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف األلف من اآلحاد، 

تقف على حرف راء، أثبته وعلّم عليه من بيت أدخل بھا في حروف األوتار . فكان إثنين تبلغ الجملة عشرين

فاضرب على حرفين من األوتار وضع الدور . القصيد، ستة وتسعين وھو نھاية الدور في الحرف الوتري

ولھذا الدور من العدد تسعة، تضيف لھا واحداً تكون . السابع، وھو إبتداء لمخترع ثان ينشأ من اإلختراعين

واحد تزيده بعد إلى إثني عشر دوراً، إذا كان من ھذه النسبة، أو تنقصه من األصل عشرة للنشأة الثانية، وھذا ال

فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وأدخل في صدر الجدول بعشرة تقف على خمسمائة، . تبلغ الجملة خمسة عشر

ن، وأسقط أثبتھا وعلّم عليھا من بيت القصيد إثنين وخمسي) ق(وإنما ھي خمسون، نون مضاعفة بمثلھا؛ وتلك 

من إثنين وخمسين إثنين، وأسقط تسعة التي للدور؛ الباقي واحد وأربعون؛ فأدخل بھا في حروف األوتار تقف 

وكذلك أدخل بھا في بيت القصيد تجد واحداً، فھذا ميزان ھذه النشأة الثانية فعلم عليه من بيت . على واحد أثبته

ي؛ وأخرى على األلف األولى فقط، والثانية أربعة وعشرون عالمة على األلف األخير الميزان. القصيد عالمتين

واضرب على حرفين من األوتار، وضع الدور الثامن وعدته سبعة عشر الباقي خمسة، أدخل في ضلع ثمانية 

وأدخل في الجدول بخمسة، . وخمسين وأدخل في بيت القصيد بخمسة تقع على عين بسبعين، أثبتھا وعلّم عليھا

ن السطح، وذلك واحد، أثبته وعلّم عليه من البيت ثمانية وأربعين، وأسقط واحداً من ثمانية وخذ ما قابلھا م

على  أدخل بھا في صدر الجدول تقف. الجملة إثنان وخمسون. وأربعين لألس الثاني وأضف إليھا خمسة، الدور

تھا وعلّم عليھا من غبارية وھي مرتبة مئينية لتزايد العدد، فتكون مائتين وھي حرف راء، أثب) ب(حرف 

القصيد أربعة وعشرين، فانتقل األمر إلى ستة وتسعين إلى االبتداء وھو أربعة وعشرون، فأضف إلى أربعة 

أدخل بالنصف منھا في بيت القصيد تقف . وعشرين خمسة، الدور، وأسقط واحداً تكون الجملة ثمانية وعشرين

سع، وعدده ثالثة عشر الباقي واحد، إصعد في ضلع ثمانية وعلّم عليھا وضع الدور التا) 2(على ثمانية، أثبت 

وليست نسبة العمل ھنا كنسبتھا في الدور السادس لتضاعف العدد، وألنه من النشأة الثانية، وألنه أول . بواحد

فاضرب ثالثة عشر التي للدور في أربعة . الثلث الثالث من مربعات البروج وآخر الستة الرابعة من المثلثات

ھي مثلثات البروج السابقة، الجملة إثنان وخمسون، أدخل بھا في صدر الجدول تقف على حرف إثنين التي 

غبارية، وإنما ھي مئينية لتجاوزھا في العدد عن مرتبتي اآلحاد والعشرات، فأثبته مائتين راء، وعلم عليھا من 

أدخل بأربعة عشر في بيت القصيد بيت القصيد ثمانية وأربعين، وأضف إلى ثالثة عشر، الدور، واحد األس، و

تبلغ ثمانية، فعلم عليھا ثمانية وعشرين، واطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة إضرب على حرفين من 

وضع الدور العاشر وعدده لسعة، وھذا . األوتار، وأدخل بسبعة تقف على حرف الم، أثبته وعلم عليه من البيت

ثمانية بتسعة، تكون خالء، فاصعد بتسعة ثانية تصير في السابع من ابتداء المثلثة الرابعة، واصعد في ضلع 

اضرب تسعة في أربعة لصعودنا بتسعتين، وإنما كانت تضرب في إثنين، وأدخل في الجدول بستة . االبتداء

وثالثين تقف على أربعة زمامية وھي عشرية؛ فأخذناھا أحادية لقلة األدوار، فأثبت حرف دال؛ وإن أضفت إلى 

وثالثين واحد األس كان حدھا من بيت القصيد، فعلم عليھا؛ ولو دخلت بالتسعة ال غير من ضرب في ستة 

ولو دخلت في صدر . صدر الجدول لوقف على ثمانية، فاطرح من ثمانية أربعة الباقي أربعة وھو المقصود

منه إثنين تكرار  حالجدول بثمانية عشر التي ھي تسعة في إثنين لوقف على واحٍد زمامي وھو عشري، فاطر

ولو دخلت في صدر الجدول بسبعة وعشرين بضربھا في ثالثة لوقعت . التسعة، الباقي ثمانية نصفھا المطلوب

ثم أدخل بتسعة في بيت القصيد وأثبت ما خرج وھو ألف، ثم اضرب تسعة . على عشرة زمامية، والعمل واحد

دخل في صدر الجدول بستة وعشرين، وأثبت ما خرج في ثالثة التي ھي مركب تسعة الماضية وأسقط واحداً وأ
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واضرب على حرفين من األوتار وضع الدور . وھو مائتان بحرف راء وعلّم عليه من بيت القصيد ستة وتسعين

الحادي عشر وله سبعة عشر الباقي خمسة، إصعد في ضلع ثمانية بخمسة وتحسب ما تكرر عليه المشي في 

جدول بخمسة تقف على خال؛ فخذ ما قابله من السطح وھو واحد، فأدخل الدور األول، وأدخل في صدر ال

ولو يكون الوقف في الجدول على بيت عامر ألثبتنا . بواحد في بيت القصيد تكن سين، أثبته وعلم عليه أربعة

دخل وأضعف سبعة عشر بمثلھا وأسقط واحداً وأضعفھا بمثلھا وزدھا أربعة تبلغ سبعة وثالثين، أ. الواحد ثالثة

وأدخل في البيت تقف على الم أثبتھا . بھا في األوتار تقف على سنة أثبتھا وعلّم عليھا، وأضعف خمسة بمثلھا

وضع الدور الثاني عشر وله ثالثة عشر الباقي واحد، . وعلّم عليھا عشرين، واضرب على حرفين من األوتار

ختراعين وآخر المربعات الثالثية وآخر إصعد في ضلع ثمانية بواحد، وھذا الدور آخر األدوار وآخر اإل

والواحد في صدر الجدول يقع على ثمانين زمامية، وإنما ھي آحاد ثمانية، وليس معنا من . المثلثات الرباعية

، وإنما )ح(األدوار إال واحد، فلو زاد عن أربعة من مربعات إثني عشر أو ثالثة من مثلثات إثني عشر لكانت 

عليھا من بيت القصيد أربعة وسبعين؛ ثم انظر ما ناسبھا من السطح تكن خمسة، أضعفھا ؛ فأثبتھا وعلّم )د(ھي 

وجدناھا في الرابعة، دخلنا : وعلم عليھا، وانظر في أي المراتب وقعت) ى(بمثلھا لألس تبلغ عشرة، أثبت 

سبعة واحد ، أثبتھا وأضف إلى )ف(بسبعة في حروف األوتار، وھذا المدخل يسمى التوليد الحرفي فكانت 

أثبتھا وعلّم عليھا ثمانية، واضرب ثمانية في ثالثة الزائدة  )س(أدخل بھا في األوتار تبلغ . الدور، الجملة ثمانية

على عشرة الدور؛ فإنھا آخر مربعات األدوار بالمثلثات تبلغ أربعة وعشرين، أدخل بھا في بيت القصيد وعلم 

وتسعون، وھو نھاية الدور الثاني في األدوار الحرفية، واضرب  على ما يخرج منھا وھو مائتان وعالمتھا ستة

وھذا العدد يناسب أبدا الباقي من حروف األوتار بعد . على حرفين من األوتار وضع النتيجة األولى ولھا تسعة

طرحھا أدواراً وذلك تسعة، فاضرب تسعة في ثالثة التي ھي زائدة على تسعين من حروف األوتار، وأضف 

داً الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرين، فادخل بھا في حروف األوتار تبلغ ألفاً، أثبته وعلّم لھا واح

وإن ضربت سبعة التي ھي أدوار الحروف التسعينية في أربعة وھي الثالثة الزائدة على . عليه ستة وتسعين

ضلع ثمانية بتسعة وأدخل في الجدول  تسعين، والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كان كذلك، واصعد في

واضرب تسعة فيما ناسب من السطح، وذلك ثالثة، وأضف لذلك سبعة، عدد األوتار . بتسعة تبلغ إثنين زمامية

الحرفية، واطرح واحداً الباقي من دور إثني عشر تبلغ ثالثة وثالثين؛ أدخل بھا في البيت تبلغ خمسة، فأثبتھا 

ي صدر الجدول بثمانية عشر، وخذ ما في السطح وھو واحد، أدخل به في حروف وأضف تسعة بمثلھا وأدخل ف

وضع النتيجة الثانية ولھا سبعة عشر . أثبته وعلّم عليه، واضرب على حرفين من األوتار) م(األوتار تبلغ 

 الباقي خمسة، فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة واضرب خمسة في ثالثة الزائدة على تسعين تبلغ خمسة عشر،

أثبته ) ت(أضف لھا واحداً الباقي من الدور الثاني عشر تكن تسعة، وأدخل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ 

وعلّم عليه أربعة وستين، وأضف إلى خمسة الثالثة الزائدة على تسعين، وزد واحداً الباقي من الدور الثاني 

ظر ما في السطح تجد واحداً أثبته وعلّم عشر يكن تسعة، أدخل بھا في صدر الجدول تبلغ ثالثين زمامية، وان

ً من البيت، وأدخل بتسعة في صدر الجدول تقف على ثالثة وھي  عليه من بيت القصيد وھو التاسع أيضا

. فانقل في ضلع ثمانية. عليه وضع النتيجة الثالثة وعددھا ثالثة عشر الباقي واحد وعلّم) الم( عشرات، فأثبت

ثالثة الزائدة على التسعين، وواحد الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة بواحد وأضف إلى ثالثة عشر ال

 .عشر، وواحد النتيجة تكن ثمانية عشر، أدخل بھا في حروف األوتار تكن الماً أثبتھا فھذا آخر العمل
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من أردنا أن نعلم أن ھذه الزايرجة علم محدث أو قديم، بطالع أول درجة : والمثال في ھذا السؤال السابق

القوس، أثبتنا حروف األوتار، ثم حروف السؤال، ثم األصول، وھي عدة الحروف ثالثة وتسعون أدوارھا سبعة 

الباقي منھا تسعة، الطالع واحد، سلطان القوس أربعة، الدور األكبر واحد، درج الطالع مع الدور إثنان، ضرب 

 .مسة بيت القصيدالطالع مع الدور في السلطان ثمانية، إضافة السلطان للطالع خ

  سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن    غرائب شك ضبطه الجد مثال

ص ط ه ر ث ك ه م ص ص و ن ب ه س ا ن ل م ن ص  ع ف و ر س ك ل م ن ص ع ف  :حروف األوتار

ض ق ر س ت ث ح ذ ط غ ش ط ي ع ح ص ر و ح ر و ح ل ص  ك ل م ن ص  ا ب ج د ه و ز ح ط 
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مرتين إلى أن تنتھي إلى ، دورھا على خمسة وعشرين ثم على ثالثة وعشرين مرتين ثم على واحد وعشرين

الواحد من آخر البيت وتنتقل الحروف جميعاً وهللا أعلم ن ف رو ح ر و ح ا ل ود س ا د ر ر س ر ه ا ل د 

 .واب ال ا م رب وا ا ل ع ل لرى س وان س د ر

وللقوم طرائق أخرى من غير الزايرجة . ھذا آخر الكالم في استخراج األجوبة من زايرجة العالم منظومة

وعندھم أن السر في استخراج الجواب منظوماً من الزايرجة، إنما . يستخرجون بھا أجوبة المسائل غير منظومة

وأما الطرق . ظيم الخلق البيت، ولذلك يخرج الجواب على رويهسؤال ع: ھو مزجھم بيت مالك بن وھيب وھو

 .فمن طرائقھم في استخراج األجوبة ما ننقله عن بعض المحققين منھم. األخرى فيخرج الجواب غير منظوم

  :فصل في االطالع علي األسرار الخفية من جھة االرتباطان الحرفية -2
سئلة في كل قضية، وإنما تستنتج األجوبة على تجزئته بالكلية، إعلم أرشدنا هللا وإياك أن ھذه الحروف أصل األ

وھي ثالثة وأربعون حرفاً كما ترى وهللا عالم الغيوب ا ول ا ع ظ س ال م خ ى دل زق ت ارذص ف ن غ 

 .ش اك ك ى ب م ض ب ح ط ل ج ه دن ل ث ا

 وقد نظمھا بعض الفضالء في بيت جعل فيه كل حرف مشدد من حرفين وسماه

 :فقال القطب

  سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن       غرائب شك ضبطه الجد مثال  

ثم احذف من األصل وھو القطب . فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف ما تكرر من حروفھا واثبت ما فضل منه

  من ثم امزج الفضلين في سطر واحد تبدأ باألول. لكل حرف فضل من المسألة حرفاً يماثله، وإثبت ما فضل منه

وھكذا إلى أن يتم الفضالن أو ينفد أحدھما قبل اآلخر؛ فتضع البقية على . فضله، والثاني من فضل المسألة

ُ لعدد حروف األصل قبل الحذف فالعمل صحيح، . ترتيبھا فإذا كان عدد الحروف الخارجة بعد المزج موافقا

مل الحروف ثمانية وأربعين حرفاً، فتعمر فحينئذ تضيف إليھا خمس نونات لتعدل بھا الموازين الموسيقية وتك

بھا جدوالً مربعا يكون آخر ما في السطر األول أول ما في السطر الثاني، وتنقل البقية على حالھا، وھكذا إلى 

ويعود السطر األول بعينه وتتوالى الحروف في القطر على نسبة الحركة، ثم تخرج . أن تتم عمارة الجدول

على أعظم جزء يوجد له، وتضع الوتر مقابال لحرفه، ثم تستخرج النسب العنصرية وتركل حرف بقسمة مربعة 

للحروف الجدولية، وتعرف قوتھا الطبيعية وموازينھا الروحانية وغرائزھا النفسانية وأسوسھا األصلية من 

، ثم تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه في أسوس أوتاد الفلك األربعة :الجدول الموضوع لذلك، وھذه صورته

ثم تأخذ . وھذا الخارج ھو أول رتب السريان. واحذر ما يلي األوتاد وكذلك السواقط ألن نسبتھا مضطربة

مجموع العناصر وتحط منھا أسوس المولدات، يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية، فتحمل عليه 

تطرح أول رتب السريان من بعض المجردات عن المواد وھي عناصر اإلمداد، يخرج أفق النفس األوسط؛ و

ثم تضرب عالم . وھذا مخصوص بعوالم األكوان البسيطة ال المركبة.مجموع العناصر يبقى عالم التوسط

أول . التوسط في أفق النفس األوسط يخرج األفق األعلى، فتحمل عليه أول رتب السريان، ثم تطرح من الرابع

فتضرب مجموع أجزاء العناصر األربعة أبداً في رابع مرتبة عناصر اإلمداد األصلي يبقى ثالث ركبة السريان؛ 

السريان، يخرج أول عالم التفصيل؛ والثاني في الثاني يخرج ثاني عالم التفصيل، والثالث في الثالث يخرج ثالث 

فتجمع عوالم التفصيل وتحط من عالم الكل، تبقى . عالم التفصيل، والرابع في الرابع يخرج رابع عالم التفصيل

العوالم المجردة، فتقسم على األفق األعلى يخرج الجزء األول، ويقسم المنكسر على األفق األوسط يخرج الجزء 

وإن شئت أكثر من الرباعي فتستكثر من عوالم . الثاني، وما انكسر فھو الثالث، ويتعين الرابع ھذا في الرباعي
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وكذلك إذا قسم عالم التجريد على . رشدنا وإياكوهللا ي. التفصيل ومن رتب السريان ومن األوفاق بعد الحروف

فافھم . أول رتب السريان خرج الجزء األول من عالم التركيب، وكذلك إلى نھاية الرتبة األخيرة من عالم الكون

 .وتدبر وهللا المرشد المعين

ً في استخراج الجواب، قال بعض المحققين منھم ح منه، أن علم إعلم أيدنا هللا وإياك برو: ومن طريقھم أيضا

. الحروف جليل يتوصل العالم به لما ال يتوصل بغيره من العلوم المتداولة بين العالم، وللعمل به شرائط تلتزم

الفلسفة، أعني السيميا وأختھا،  وقد يستخرج العالم أسرار الخليقة وسرائر الطبيعة؛ فيطلع بذلك على نتيجتي

وقد شھدت جماعة بأرض المغرب، ممن . كنون خبايا القلوبويرفع له حجاب المجھوالت ويطلع بذلك على م

 .اتصل بذلك، فأظھر الغرائب وخرق العوائد وتصرف في الوجود بتأييد هللا

كما أن الخرق والعجلة راس  واعلم أن مالك كل فضيلة االجتھاد وحسن الملكة مع الصبر، مفتاح كل خير؛

ن حروف الفا بيطوس أعني أبجد إلى آخر العدد، وھذا أول إذا أردت أن تعلم قوة كل حرف م: الحرمان، فأقول

مدخل ھن علم الحروف، فانظر ما لذلك الحرف من األعداد، فتلك الدرجة التي ھي مناسبة للحرف ھي قوته في 

وھذا في الحروف المنقوطة ال .ثم اضرب العدد في مثله تخرج لك قوته في الروحانيات وھي وتره. الجسمانيات

 .لغير المنقوطة، الن المنقوطة منھا مراتب لمعان يأتي عليھا البيان فيما بعديتم بل يتم 

واعلم أن لكل شكل من أشكال الحروف شكالً في العالم العلوي أعني الكرسي، ومنھا المتحرك والساكن 

 .والعلوي والسفلي كما ھو مرقوم في أماكنه من الجداول الموضوعة في الزيارج

األول وھو أقلھا قوة تظھر بعد كتابتھا؛ فتكون كتابته لعالم روحاني : الثة أقسامواعلم أن قوى الحروف ث

مخصوص بذلك الحرف المرسوم؛ فمتى خرج ذلك الحرف بقوة نفسانية وجمع ھمة كانت قوى الحروف مؤثرة 

وة في الثاني تؤتھا في الھيئة الفكرية وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيات لھا، فھي ق. في عالم األجسام

الثالث وھو يجمع الباطن، أعني القوة النفسانية على . الروحانيات العلويات، وقوة شكلية في عالم الجسمانيات

 .تكوينه؛ فتكون قبل النطق به صورة في النفس، بعد النطق به صورة في الحروف وقوة في النطق

ارة واليبوسة، والحرارة والرطوبة وأما طبائعھا فھي الطبيعيات المنسوبة للمتولدات في الحروف وھي الحر

أ ھـ ط م : (والبرودة واليبوسة والبرودة والرطوبة؛ فھذا سر العدد اليماني، والحرارة جامعة للھواء والنار وھما

) ب و ى ن ص ت ض د ح ل ع رخ غ(، والبرودة جامعة للھواء والماء )ف ش ذ ج زك س ق ث ظ

فھذه نسبة حروف الطبائع وتداخل ) ش ذب و ى ن ص ت ضأ ھـ ط م ف (واليبوسة جامعة للنار واألرض 

وتداخل أجزاء العالم فيھا علويات وسفليات بأسباب األمھات األول، أعني الطبائع . أجزاء بعضھا في بعض

األربع المنفردة؛ فمتى أردت استخراج مجھول من مسئلة ما، فحقق طالع السائل أو طالع مسئلته واستنطق 

األول والرابع والسابع والعاشر مستوية مرتبة، واستخرج أعداد القوى واألوتار كما : ةحروف أوتارھا األربع

وكذلك في كل . سنبين، واحمل وانسب واستنتج الجواب يخرج لك المطلوب، إما بصريح اللفظ أو بالمعنى

أعدادھا  إذا أردت أن تستخرج قوى حروف الطالع، مع إسم السائل والحاجة، فاجمع: بيانه. مسئلة تقع لك

بالجمل الكبير؛ فكان الطالع الحمل رابعه السرطان سابعه الميزان عاشره الجدي، وھو أقوى ھذه األوتاد، فأسقط 

من كل برج حرفي التعريف، وانظر ما يخص كل برج من األعداد المنطقة الموضوعة في دائرتھا، واحذف 

ما يخصه من ذلك، ثم أعداد حروف العناصر أجزاء الكسر في النسب االستنطاقية كلھا وأثبت تحت كل حرف 

ً . األربعة وما يخصھا كاألول ً ورتب األوتاد والقوى والقرائن سطراً ممتزجا وكسر . وارسم ذلك كله أحرفا

مثاله إفرض أن . واضرب ما يضرب الستخراج الموازين، واجمع واستنتج الجواب يخرج لك الضمير وجوابه
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الميم لھا من ) د ب أ(فللحاء من العدد ثمانية لھا النصف والربع والثمن ): م لح (الطالع الحمل كما تقدم، ترسم 

الالم لھا ) م ك ى ھـ د ب(العدد أربعون، لھا النصف والربع والثمن والعشر ونصف العشر إذا أردت التدقيق 

فعل بسائر وھكذا ت). ك ى وھـ ج( من العدد ثالثون، لھا النصف والثلثان والثلث والخمس والسدس والعشر

وأما استخراج األوتار فھو أن تقسم مربع كل حرف على أعظم . حروف المسألة واإلسم من كل لفظ يقع لك

له من األعداد أربعة مربعھا ستة عشر، إقسمھا على أعظم جزء يوجد لھا وھو ) د(حرف : مثاله. جزء يوجد له

ثم تستخرج النسب العنصرية، كما تقدم في شرح . هثم تضع كل وتٍر مقابالً لحرف. إثنان يخرج وتراً لدال ثمانية

االستنطاق، ولھا قاعدة تطرد في استخراجھا من طبع الحروف وطبع البيت الذي يحل فيه من الجدول كما ذكر 

 .وهللا أعلم. الشيخ لمن عرف االصطالح

  :ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية ىفصل في االستدالل عل
السائل أن يسمي ما شاء  ن عليل لم يعرف مرضه ما علته، وما الموافق لبرئه منه؛ َفُمروذلك لو سأل سائل ع

ثم استنطق اإلسم مع إسم الطالع والعناصر . من األشياء على إسم العلة المجھولة، لتجعل ذلك اإلسم قاعدة لك

ي سماه السائل، وفعلت به والسائل واليوم والساعة إن أردت التدقيق في المسئلة، وإال اقتصرت على اإلسم الذ

ً فاثبت الحروف الثالثة مع أعدادھا المنطقة: فأقول مثال. كما نبين أن للفاء من العدد : بيانه. سمى السائل فرسا

م ل (ثم السين لھا من العدد ستون ولھا ) ق ن ك ى(ثم الراء لھا من العدد مائتان ) م ك ي ح ب(ثمانين ولھا 

فإذا بسطت حروف األسماء وجدت عنصرين ). م ل ك(والسين مثله ولھا ) د ي ب(فالواو عدد تام له ) ك

ً بالغلبة على اآلخر، ثم احمل عدد حروف عناصر إسم المطلوب وحروفه  متساويين، فاحكم ألكثركما حروفا

  .دون بسط، وكذلك إسم الطالب واحكم لألكثر واألقوى بالغلبة

  .وصفة قوى استخراج العناصر

فإذا ألفت من . لتراب وطبعه البرودة، واليبوسة طبع السوداء، فتحكم على المريض بالسوداءفتكون الغلبة ھنا ل

ً على نسبة تقريبية خرج موضع الوجع في الحلق، ويوافقه من األدوية حقنة، ومن  حروف اإلستنطاق كالما

وأما . ھذا ما خرج من قوى أعداد حروف إسم فرس وھو مثال تقريبي مختصر. األشربة شراب الليمون

استخراج قوى العناصر من األسماء العلمية فھو أن تسمي مثالً محمداً، فترسم أحرفه مقطعة، ثم تضع أسماء 

  :ومثاله. العناصر األربعة على ترتيب الفلك، يخرج لك ما في كل عنصر من الحروف والعدد

رون حرفاً، فجعلت له الغلبة فتجد أقوى ھذه العناصر من ھذا اإلسم المذكور عنصر الماء، الن عدد حروفه عش

حينئذ تضاف إلى أوتارھا، أو للوتر المنسوب . على بقية عناصر اإلسم المذكور، وھكذا يفعل بجميع األسماء

 :للطالع في الزايرجة، أو لوتر البيت المنسوب لمالك بن وھيب، الذي جعله قاعدة لمزج األسئلة وھو ھذا

وھو وتر مشھور الستخراج المجھوالت،  ئب شك ضبطه الجد مثالُسَؤال عظيُم الخلق حزت فصن إذن   غرا 

وصفة العمل بھذا الوتر . وھو عمل تام قائم بنفسه في المثاالت الوضعية.وعليه كان يعتمد ابن الرقام وأصحابه

  .المذكور أن ترسمه مقطعاً ممتزجاً بألفاظ السؤال على قانون صنعة التكسير

 .ثالثة وأربعون حرفاً، ألن كل حرف مشدد من حرفين وعدة حروف ھذا الوتر أعني البيت

ثم تحذف ما تكرر عند المزج من الحروف ومن األصل، لكل حرٍف فضل من المسئلة حرف يماثله، وتثبت 

ً بعضه ببعض الحروف األول من فضلة القطب والثاني من فضلة السؤال، حتى يتم . الفضلين سطراً ممتزجا

ة وأربعين، فتضيف إليھا خمس نونات ليكون ثمانية وأربعين، لتعدل بھا الموازين الفضلتان جميعاً، فتكون ثالث

ثم تضع الفضلة على ترتيبھا فإن كان عدد الحروف الخارجة بعد المزج يوافق العدد األصلي قبل . الموسيقية
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ً يكون آخر ما في السطر األول أول ما في السطر  الحذف فالعمل صحيح، ثم عمر بما مزجت جدوالً مربعا

 .الثاني

ثم تخرج . وعلى ھذا النسق حتى يعود السطر األول بعينه، وتتوالى الحروف في القطر على نسبه الحركة

وتركل حرف كما تقدم تضعه مقابالً لحرفه، ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف الجدولية، لتعرف قوتھا 

وصفة . األصلية من الجدول الموضوع لذلكالطبيعية وموازينھا الروحانية وغرائزھا النفسانية وأسوسھا 

استخراج النسب العنصرية ھو أن تنظر الحرف األول من الجدول ما طبيعته وطبيعة البيت الذي حل فيه؛ فإن 

وتحقيق ذلك . ويتسع ھذا القانون في جميع الحروف الجدولية. اتفقت فحسن، وإال فاستخرج بين الحرفين نسبة

ثم تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه في أسوس . ھو مقرر في دوائرھا الموسيقية سھل على من عرف قوانينه كما

وھذا الذي يخرج لك . وكذلك السواقط ألن نسبتھا مضطربة. واحذر ما يلي األوتاد. أوتاد الفلك األربعة كما تقدم

بعد  ثم تأخذ مجموع العناصر وتحط منھا أسوس المولدات يبقى أس عالم الخلق. ھو أول مراتب السريان

عروضه للمدد الكونية، فتحمل عليه بعض المجردات عن المواد وھي عناصر اإلمداد، يخرج أفق النفس 

وھذا مخصوص بعوالم األكوان . وتطرح أول رتب السريان من مجموع العناصر يبقى عالم التوسط. األوسط

األعلى، فتحمل عليه أول رتب ثم تضرب عالم التوسط في أفق النفس األوسط يخرج األفق . البسيطة ال المركبة

ثم تضرب مجموع أجزاء . السريان، ثم تطرح من الرابع أول عناصر اإلمداد األصلي يبقى ثالث رتبة السريان

العناصر األربعة أبداً في رابع رتب السريان يخرج أول عالم التفصيل، والثاني في الثاني يخرج ثاني عالم 

ع عوالم التفصيل وتحط من عالم الكل، تبقى العوالم المجردة؛ فتقسم على التفصيل، وكذلك الثالث والرابع، فتجم

وله مقامات في كتب ابن وحشية والبوني . ومن ھنا يطرد العمل في التامة. األفق األعلى يخرج الجزء األول

ية، وھذا التدبير يجري على القانون الطبيعي الحكمي في ھذا الفن وغيره من فنون الحكمة اإللھ. وغيرھما

وهللا الملھم وبه المستعان وعليه . وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة اإللھية والنيرجات الفلسفية

 .التكالن، وحسبنا هللا ونعم الوكيل

  الفصل الثالثون
  في علم الكيمياء

ذلك،  وھو علم ينظر في المادة التي يتم بھا كون الذھب والفضة بالصناعة، ويشرح العمل الذي يوصل إلى

فيتصفحون المكونات كلھا بعد معرفة أمزجتھا وقواھا لعلھم يعثرون على المادة المستعدة لذلك، حتى من 

ثم يشرح األعمال التي تخرج بھا . الفضالت الحيوانية كالعظام والريش والبيض والعذرات فضال عن المعادن

لطبيعية بالتصعيد والتقطير وجمد الذائب منھا تلك المادة من القوة إلى الفعل، مثل حّل األجسام إلى أجزائھا ا

وفي زعمھم أنه يخرج بھذه الصناعات كلھا جسم . بالتكليس، وإمھاء الصلب بالقھر والصالبة وأمثال ذلك

باالستعداد  طبيعي يسمونه اإلكسير، وأنه يلقى منه على الجسم المعدني المستعد لقبول صورة الذھب أو الفضة

ويكنون عن ذلك . الرصاص والقصدير والنحاس بعد أن يحمى بالنار فيعود ذھباً إبريزاً القريب من الفعل، مثل 

فشرح ھذه االصطالحات . اإلكسير إذا ألغزوا اصطالحاتھم بالروح، وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد

وما .يمياءوصورة ھذا العمل الصناعي الذي يقلب ھذه األجساد المستعدة إلى صورة الذھب والفضة ھو علم الك

 ً وإمام المدونين فيھا جابر . وربما يعزى الكالم فيھا إلى من ليس من أھلھا. زال الناس يؤلفون فيھا قديماً وحديثا

وزعموا أنه . علم جابر؛ وله فيھا سبعون رسالة كلھا شبيھة باأللغاز: بن حيان حتى إنھم يخصونھا به فيسمونھا

ً بجميع والطغرائي من حكماء المشرق المتأخرين له فيھا دواوين . ما فيھا ال يفتح مقفلھا إال من أحاط علما
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وكتب فيھا مسسلمة المجريطي من حكماء األندلس كتابه الذي سماه . ومناظرات مع أھلھا وغيرھم من الحكماء

ً لكتابه األخر في السحر والطلسمات الذي سماه غاية الحكيم وزعم أن ھاتين . رتبة الحكيم، وجعله قرينا

وكالمه .اعتين ھما نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم، ومن لم يقف عليھما فھو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمعالصن

. في ذلك الكتاب، وكالمھم أجمع في تآليفھم، ھي ألغاز يتعذر فھمھا على من لم يعان اصطالحاتھم في ذلك

ن أئمة ھذا الشان كلمات شعرية، على والبن المغيربي م. ونحن نذكر سبب عدولھم إلى ھذه الرموز واأللغاز

وقد ينسبون . حروف المعجم، من أبدع ما يجيء في الشعر، ملغوزة كلھا لغز األحاجي والمعاياة، فال تكاد تفھم

للغزالي رحمه هللا بعض التآليف فيھا، وليس بصحيح، ألن الرجل لم تكن مداركه العالية لتقف عن خطإ ما 

بما نسبوا بعض المذاھب واألقوال فيھا لخالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن ور. يذھبون إليه، حتى ينتحله

ومن المعلوم البين أن خالداً من الجيل العربي، والبداوة إليه أقرب، فھو بعيد عن العلوم والصنائع . الحكم

الناظرين في ذلك بالجملة؛ فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنية على معرفة طبائع المركبات وأمزجتھا وكتب 

يكون خالد بن يزيد آخر من أھل المدارك الصناعية  من الطبيعيات والطب لم تظھر بعد ولم تترجم، اللھم إال أن

وأنا أنقل لك ھنا رسالة أبي بكر بن بشرون، ألبي السمح في ھذه الصناعة، وكالھما من .تشبه باسمه فممكن

قال ابن بشرون . ھب إليه في شأنھا إذا أعطيته حقه من التأملتالميذ مسلمة، فيستدل من كالمه فيھا على ما ذ

والمقدمات التي لھذه الصناعة الكريمة، قد ذكرھا األولون واقتص : بعد صدٍر من الرسالة خارج عن الغرض

جميعھا أھل الفلسفة، من معرفة تكوين المعادن وتخفق األحجار والجواھر وطباع البقاع واألماكن؛ فمنعنا 

ينبغي لطالب ھذا : فقد قالوا. ولكن أبين لك من ھذه الصنعة ما يحتاج إليه فنبدأ بمعرفته. من ذكرھا اشتھارھا

أولھا ھل تكون؟ والثانية من أي تكون؟ والثالثة من أي كيف تكون؟ فإذا : العلم أن يعلموا أوال ثالث خصال

فأما البحث عن وجودھا واالستدالل عن . عرف ھذه الثالثة واحكمھا فقد ظفر بمطلوبه وبلغ نھايته من ھذا العلم

وأما من أي شيء تكون؛ فإنما يريدون بذلك البحث عن الحجر . تكونھا فقد كفيناكه بما بعثنا به إليك من اإلكسير

الذي يمكنه العمل، وإن كان العمل موجوداً من كل شيء بالقوة ألنھا من الطبائع األربع، منھا تركبت ابتداء 

ولكن من األشياء ما يكون فيه بالقوة وال يكون بالفعل، وذلك أن منھا ما يمكن تفصيلھا . اءوإليھا ترجع انتھ

فالتي يمكن تفصيلھا تعالج وتدبر وھي التي تخرج من القوة إلى الفعل؛ والتي ال . ومنھا ما ال يمكن تفصيلھا

يلھا الستغراق بعض طبائعھا في يمكن تفصيلھا ال تعالج وال تدبر ألنھا فيھا بالقوة فقط، وإنما لم يمكن تفص

أن تعرف أوفق األحجار المنفصلة التي  - وفقك هللا -فينبغي لك. بعض، وفضل قوة الكبير منھا على الصغير

يمكن فيھا العمل وجنسه وقوته وعمله وما يدبر من الحل والعقد والتنقية والتكليس والتنشيف والتقليب، فإن من 

وينبغي لك أن تعلم ھل يمكن .د ھذه الصنعة، لم ينجح ولم يظفر بخير أبداً لم يعرف ھذه األصول التي ھي عما

أن يستعان عليه بغيره أو يكتفي به وحده، وھل ھو واحد في االبتداء أو شاركه غيره فصار في التدبير واحداً 

ل النفس أوزانه وأزمانه وكيف تركيب الروع فيه وإدخا وينبغي لك أن تعلم كيفية عمله وكمية. فسمي حجراً 

عليه؟ وھل تقدر النار على تفصيلھا منه بعد تركيبھا؟ فإن لم تقدر فألي علٍة وما السبب الموجب لذلك؟ فإن ھذا 

واعلم أن الفالسفة كلھا مدحت النفس وزعمت أنھا المدبرة للجسد والحاملة له والدافعة عنه .ھو المطلوب فافھم

نه مات وبرد؛ فلم يقدر على الحركة واالمتناع من غيره، ألنه وذلك أن الجسد إذا خرجت النفس م. والفاعلة فيه

وإنما ذكرت الجسد والنفس، ألن ھذه الصفات شبيھة بجسد اإلنسان الذي تركيبه على . ال حياة فيه وال نور

يقدر الغداء والعشاء، وقوامه وتمامه بالنفس الحية النورانية، التي بھا يفعل العظائم واألشياء المتقابلة التي ال 

وإنما انفعل اإلنسان الختالف تركيب طبائعه، ولو اتفقت طبائعه لسلمت من . عليھا غيرھا بالقوة الحية التي فيھا
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 ً فسبحان مدبر األشياء . األعراض والتضاد، ولم تقدر النفس على الخروج من بدنه، ولكان خالداً باقيا

وليس . دافعة في االبتداء، فيضية، محتاجة إلى االنتھاءواعلم أن الطبائع التي يحدث عنھا ھذا العمل كيفية .تعالى

لھا إذا صارت في ھذا الحد أن تستحيل إلى ما منه تركبت كما قلناه آنفا في اإلنسان؛ ألن طبائع ھذا الجوھر قد 

ً واحداً، شبيھا بالنفس في قوتھا وفعلھا، وبالجسد في تركيبه ومجسته؛ بعد أن  لزم بعضھا بعضاً، وصارت شيئا

ً من أفاعيل الطبائع، أن القوة للضعيف الذي يقوى على تفصيل األشياء . انت طبائع مفردة بأعيانھاك فيا عجبا

وإنما وقع التغيير والفناء في التركيب األول لالختالف، وعدم . قوي وضعيف: وتركيبھا وتمامھا، فلذلك قلت

ع في ھذا العمل حياة وبقاء، والتركيب موت التفصيل والتقطي: وقد قال بعض األولين. ذلك في الثاني لالتفاق

حياة وبقاء خروجه من العدم إلى الوجود، ألنه ما دام : وھذا الكالم دقيق المعنى الن الحكيم أراد بقوله. وفناء

والتركيب الثاني ال يكون إال بعد . على تركيبه األول، فھو فان ال محالة؛ فإذا ركب التركيب الثاني عدم الفناء

فإذا بقي الجسد المحلول انبسط فيه لعدم . فإذا التفصيل والتقطيع في ھذا العمل خاصة. والتقطيعالتفصيل 

وسترى ذلك إن . في الجسد بمنزلة النفس التي ال صورة لھا، وذلك أنه ال وزن له فيه الصورة، ألنه قد صار

ختالط الغليظ، وإنما أريد بذلك وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختالط اللطيف باللطيف أھون من ا.شاء هللا تعالى

وذكرت لك ذلك لتعلم أن العمل أوفق وأيسر من . التشاكل في األرواح واألجساد، ألن األشياء تتصل بأشكالھا

وقد يتصور في العقل أن األحجار أقوى وأصبر على . الطبائع اللطائف الروحانية منھا من الغليظة الجسمانية

لذھب والحديد والنحاس أصبر على النار من الكبريت والزئبق وغيرھما من النار من األرواح؛ كما ترى أن ا

ً في بدنھا، فلما أصابھا حر الكيان قلبھا أجساداً لزجة غليظة؛ فلم . األرواح فأقول إن األجساد قد كانت أرواحا

. كانت أول خلقھا فإذا أفرطت النار عليھا، صيرتھا أرواحاً، كما. تقدر النار على أكلھا إلفراط غلظھا وتلزجھا

وإن تلك األرواح اللطيفة، إذا أصابتھا النار أبقت ولم تقدر على البقاء عليھا، فينبغي لك أن تعلم ما صير 

أقول إنما أبقت تلك األرواح .األجساد في ھذه الحالة، وصير األرواح في ھذا الحال، فھو أجل ما تعرفه

ا،وألن النار إذا أحست بالرطوبة تعلقت بھا ألنھا ھوائية تشاكل وإنما اشتعلت لكثرة رطوبتھ. الشتعالھا ولطافتھا

. وكذلك األجساد إذا أحست بوصول النار إليھا لقفة تلزجھا وغلظھا. النار، وال تزال تغتذي بھا إلى أن تفنى

وإنما صارت تلك األجساد ال تشتعل ألنھا مركبة من أرض وماء صابر على النار، فلطيفه متحد بكثيفه لطول 

وذلك أن كل متالش إنما يتالشى بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه، ودخول بعضه في . الطبخ اللين المازج لألشياء

بعض على غير التحليل والموافقة؛ فصار ذلك االنضمام والتداخل مجاورة ال ممازجة، فسھل بذلك افتراقھما، 

فإذا علمت ذلك علماً . ركيب الطبائع وتقابلھاوإنما وصفت ذلك لتستدل به على ت. كالماء والدھن وما أشبھھما

ً فقد أخذت حظك منھا وينبغي لك أن تعلم أن األخالط، التي ھي طبائع ھذه الصناعة، موافقة بعضھا .شافيا

لبعض، مفضلة من جوھر واحد، يجمعھا نظام واحد بتدبير واحد، ال يدخل عليه غريب في الجزء منه، وال في 

أحكمت تدبير الطبائع وتأليفھا ولم تدخل عليھا غريباً، فقد أحكمت ما أردت  إنك إذا :الكل، كما قال الفيلسوف

ً فقد زاغ عنھا ووقع في الخطأ واعلم .إحكامه وقوامه؛ إذ الطبيعة واحدة ال غريب فيھا، فمن أدخل عليھا غريبا

في الرقة واللطافة، انبسطت أن ھذه الطبيعة، إذا حل بھا جسد من قرائنھا، على ما ينبغي في الحل،حتى يشاكلھا 

فيه وجرت معه حيثما جرى؛ ألن األجساد ما دامت غليظة جافية ال تنبسط وال تتزاوج، وحل األجساد ال يكون 

واعلم ھداك هللا أن ھذا الحل في جسد الحيوان ھو الحق الذي ال .فافھم ھداك هللا ھذا القول. بغير األرواح

وليس كل جسد يحل . بائع ويمسكھا، ويظھر لھا ألواناً وأزھاراً عجيبةيضمحل وال ينتقض، وھو الذي يقلب الط

خالف ھذا، ھو الحل التام ألنه مخالف للحياة؛ وإنما حفه بما يوافقه ويدفع عنه حرق النار، حتى يزول عن 
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ھا من فإذا بلغت األجساد نھايت. الغلظ، وتنقلب الطبائع عن حاالتھا إلى ما لھا أن تنقلب من اللطافة والغلظ

وكل عمل ال يرى له مصداق في أوله، . التحليل والتلطيف، ظھرت لھا ھنالك قوة تمسك وتغوص وتقلب وتنفذ

فال خير واعلم أن البارد من الطبائع ھو ييبس األشياء ويعقد رطوبتھا، والحار منھا يظھر رطوبتھا ويعقد 

بس منفعالن، وعلى انفعال كل واحد منھما يبسھا؛ وإنما أفردت الحر والبرد ألنھما فاعالن، والرطوبة والي

لصاحبه تحدث األجسام وتتكون، وإن كان الحر أكثر فعال في ذلك من البرد، ألن البرد ليس له نقل األشياء وال 

ومتى ضعفت عفة الكون، وھو الحرارة، لم يتم منھا شيء أبداً؛ كما أنه إذا . تحركھا، والحر ھو علة الحركة

فمن أجل ھذه العلة احتيج إلى البارد في ھذه . يء ولم يكن ثم برد أحرقته وأھلكتهأفرطت الحرارة على ش

ولم يحذر الفالسفة أكثر شيء إال من النيران . األعمال، ليقوى به كل ضد علي ضده ويدفع عنه حر النار

، وعلى ذلك وأمرت بتطھير الطبائع واألنفاس وإخراج دنسھا ورطوبتھا ونفي آفاتھا وأوساخھا عنھا. المحرقة

إياكم والنيران : استقام رأيھم وتدبيرھم، فإنما عملھم إنما ھو مع النار أوالً، وإليھا يصير آخراً، فلذلك قالوا

وكذلك كل . أسرع لھالكه أرادوا بذلك نفي اآلفات التي معھا، فتجمع على الجسد آفتين، فتكون المحرقات، وإنما

ائعه واختالفه، فيتوسط بين شيئين، فلم يجد ما يقويه ويعينه إال شيء إنما يتالشى ويفسد من ذاته لتضاد طب

واعلم أن الحكماء كلھا ذكرت ترداد األرواح على األجساد مرارا ًليكون ألزم إليھا وأقوى . قھرته اآلفة وأھلكته

لحجر الذي ولنقل اآلن على ا.على قتال النار إذا ھي باشرتھا عند اإللفة، أعني بذلك النار العنصرية؛ فاعلمه

فمنھم من زعم أنه في الحيوان؛ ومنھم من زعم أنه . يمكن منه العمل على ما ذكرته الفالسفة، فقد اختلفوا فيه

وھذه الدعاوى ليست بنا حاجة إلى . في النبات؛ ومنھم من زعم أنه في المعادن، ومنھم من زعم أنه في الجميع

إن العمل يكون في كل شيء بالقوة : وقد قلت فيما تقدم. جداً  استقصائھا ومناظرة أھلھا عليھا، ألن الكالم يطول

ألن الطبائع موجودة في كل شيء فھو كذلك، فنريد أن تعلم من أفي شيء يكون العمل بالقوة والفعل، فنقصد إلى 

إما صبغ جسد، كالزعفران في الثوب األبيض حتى يحول فيه، : ما قاله الحراني، إن الصبغ كله أحد صبغين

ضمحل منتقض التركيب؛ والصبغ الثاني تقليب الجوھر من جوھر نفسه إلى جوھر غيره ولونه، كتقليب وھو م

الشجر بل التراب إلى نفسه، وقلب الحيوان والنبات إلى نفسه حتى يصير التراب نباتاً والنبات حيواناً؛ وال يكون 

إن العمل ال : فإذا كان ھذا ھكذا، فنقول. يانإال بالروح الحي والكيان الفاعل، الذي له توليد األجرام وقلب األع

. بد أن يكون إما في الحيوان وإما في النبات، وبرھان ذلك أنھما مطبوعان على الغذاء وبه قوامھما وتمامھما

وأما الحيوان فھو آخر . فأما النبات فليس فيه ما في الحيوان من اللطافة والقوة، ولذلك قل خوض الحكماء فيه

لثالث ونھايتھا، وذلك أن المعدن يستحيل نباتاً، والنبات يستحيل حيواناً، والحيوان ال يستحيل إلى االستحاالت ا

شيء ھو الطف منه؛ إال أن ينعكس راجعاً إلى الغلظ، وأنه أيضاً ال يوجد في العالم شيء تتعلق به الروح الحية 

فأما الروح التي في النبات . بمشاكلته إياھاغيره، والروح ألطف ما في العالم، ولم تتعلق الروح بالحيوان إال 

يسيرة فيھا غلظ وكثافة، وھي مع ذلك مستغرقة كامنة فيه لغلظھا وغلظ جسد النبات، فلم يقدر على  فإنھا

والروح المتحركة ألطف من الروح الكامنة كثيراً، وذلك أن المتحركة لھا قبول . الحركة لغلظه وغلظ روحه

وال تجري إذا قيست بالروح، الحية إال كاألرض . وليس للكامنة غير قبول الغذاء وحده الغذاء والتنقل والتنفس،

فينبغي للعاقل إذا عرف . كذلك النبات عند الحيوان، فالعمل في الحيوان أعلى وأرفع وأھون وأيسر. عند الماء

ً من  واعلم أن الحيوان عند الحكماء.ذلك أن يجرب ما كان سھالً ويترك ما يخشى فيه عسراً  ينقسم أقساما

فلذلك قسمت الحكماء . األمھات التي ھي الطبائع، والحديثة التي ھي المواليد، وھذا معروف متيسر الفھم

 ً ً ميتة، فجعلوا كل متحرك فاعالً حياً، وكل ساكن مفعوالً ميتا ً حية وأقساما وقسموا . العناصر والمواليد أقساما
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ة وفي العقاقير المعدنية، فسفوا كل شيء يذوب في النار ويطير ذلك في جميع األشياء وفي األجساد الذائب

 ً فأما الحيوان والنبات فسموا كل ما انفصل منھا طبائع أربعاً . ويشتعل حياً، وما كان على خالف ذلك سموه ميتا

ينفصل فلم يجدوا لوفق ھذه الصناعة مما .حياً، وما لم ينفصل سموه ميتاً، ثم إنھم طلبوا جميع األقسام الحية

فصوالً أربعة ظاھرة للعيان، ولم يجدوا غير الحجر الذي في الحيوان؛ فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه وأخذوه 

وقد يتكيف مثل ھذا في المعادن والنبات بعد جمع العقاقير وخلطھا، ثم . ودبروه، فتكيف لھم منه الذي أرادوا

ول مثل األشنان؛ وأما المعادن ففيھا أجساد فأما النبات، فمنه ما ينفصل ببعض ھذه الفص. تفصل بعد ذلك

وقد دبرنا كل ذلك، فكان الحيوان منھا أعلى وأرفع . وأرواح وأنفاس، إذا فزجت ودبرت، كان منھا ما له تأثير

إنا بينا أن . فينبغي لك أن تعلم ما ھو الحجر الموجود في الحيوان، وطريق وجوده. وتدبيره أسھل وأيسر

وإنما كان النبات ألطف من . كالنبات من األرض د، وكذا ما تركب منه فھو ألطف منهالحيوان أرفع الموالي

وكذا ھذا الحجر . األرض، ألنه إنما يكون من جوھره الصافي وجسده اللطيف، فوجب له بذلك اللطافة والرقة

ً . الحيواني بمنزلة النبات في التراب فافھم ھذا . غيره وبالجملة فإنه ليس في الحيوان شيء ينفصل طبائع أربعا

فقد أخبرتك ماھية ھذا الحجر وأعلمتك . القول فإنه ال يكاد يخفى، إال على جاھل بين الجھالة ومن ال عقل له

  .وأنا أبين لك وجوه تدابيره، حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنا من اإلنصاف، إن شاء هللا سبحانه

ه القرعة واإلنبيق، وفصل طبائعة األربع التي ھي النار خذ الحجر الكريم، فأودع) التدبير على بركة هللا( 

فإذا عزلت الماء عن التراب، والھواء عن . والھواء واألرض والماء، وھي الجسد والروح والنفس والصبغ

النار؛ فارفع كل واحٍد في إنائه على حدة، وخذ الھابط أسفل اإلناء، وھو الثفل فاغسله بالنار الحارة، حتى تذھب 

عنه سواده ويزول غلظه وجفاؤه، وبيضه تبييضاً محكماً وطير عنه فضول الرطوبات المستجنة فيه،  فإنه النار 

ثم اعمد إلى تلك الطبائع األول الصاعدة منه؛ . يصير عند ذلك ماء أبيض ال ظلمة فيه وال وسخ وال تضاد

فإذا فعلت ذلك فقد . رق وتصفوفطھرھا أيضا من السواد والتضاد، وكرر عليھا الغسل والتصعيد حتى تلطف وت

فأما : وذلك أن التركيب ال يكون إال بالتزويج والتعفين. فتح هللا عليك، فابدأ بالتركيب الذي عليه مدار العمل

التزويج، فھو اختالط اللطيف بالغليظ؛ وأما التعفين فھو التمشية والسحق، حتى يختلط بعضه ويصير شيئاً واحداً 

فعند ذلك يقوى الغليظ على إمساك اللطيف، وتقوى الروح . ان بمنزلة االمتزاج بالماءال اختالف فيه وال نقص

وإنما وجد ذلك بعد . على مقابلة النار وتصبر عليھا، وتقوى النفس على الغوص في األجساد والدبيب فيھا

اكلھا فصار التركيب ألن الجسد المحلول لما ازدوج بالروح مازجه بجمع أجزائه، ودخل بعضھا في بحض لتش

ً واحداً  ووجب من ذلك أن يعرض للروح من الصالح والفساد والبقاء والثبوت، ما يعرض للجسد لموضع  شيئا

وكذلك النفس إذا امتزجت بھما، ودخلت فيھما بخدمة التدبير اختلطت أجزاؤھا بجميع أجزاء اآلخرين، .االمتزاج

ً واحداً ال اخ تالف فيه، بمنزلة الجزء الكلي الذي سلمت طبائعه أعني الروح والجسد، وصارت ھي وھما شيئا

فإذا لقي ھذا المركب الجسد المحلول، وألح عليه النار، وأظھر ما فيه من الرطوبة على وجھه، . واتفقت أجزاؤه

ومن شان الرطوبة االشتعال وتعلق النار بھا، فإذا أرادت النار التعلق بھا، منعھا من . ذاب في الجسد المحلول

ً . بالنفس ممازجة الماء لھا االتحاد وكذلك الماء من شأنه النفور من . فإن النار ال تتحد بالدھن حتى يكون خالصا

فإذا ألحت عليه النار وأرادت تطييره حبسه الجسد اليابس الممازج له في جوفه، فمنعه من الطيران؛ فكان . النار

علة لثبات الصبغ، والصبغ علة لظھور الدھن، الجسد علة إلمساك الماء، والماء علة لبقاء الدھن؛ والدھن 

. فھذا ھو الجسد المستقيم وھكذا يكون العمل. وإظھار الدھنية في األشياء المظلمة التي ال نور لھا وال حياة فيھا

واعلم أن . وھذه التصفية التي سألت عنھا وھي التى سمتھا الحكماء بيضًة، وإياھا يعنون ال بيضة الدجاج
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ولقد سألت مسلمة عن ذلك يوماً وليس عنده غيري، فقلت . مھا بھذا اإلسم لغير معنى بل أشبھتھاالحكماء لم تس

أيھا الحكيم الفاضل، أخبرني ألي شيء سمَّت الحكماء مركب الحيوان بيضة؟ اختياراً منھم لذلك، أم لمعنى : له

لك من المنفعة واالستدالل على أيھا الحكيم، وما ظھر لھم من ذ: فقلت! بل لمعنى غامض: دعاھم إليه؟ فقال

. الصناعة، حتى شبھوھا وسموھا بيضة؛ فقال لشبھھا وقرابتھا من المركب، ففكر فيه، فإنه سيظھر لك معناه

فلما رأى ما بي من الفكر، وأن نفسي قد مضت فيھا، . فبقيت بين يديه مفكراً ال اقدر على الوصول إلى معناه

يا أبا بكر، ذلك للنسبة التي بينھما في كمية األلوان، عند امتزاج : ليأخذ بعضدي وھزني ھزة خفيفة، وقال 

فنھضت شاكراً . وقوي عقلي على فھمه فلما قال ذلك انجلت عني الظلمة، وأضاء لي نور قلبي. الطبائع وتأليفھا

ه لك في ھذا وأنا واضع.  عليه إلى منزلي، وأقمت على ذلك شكالً ھندسياً يبرھن به على صحة ما قاله مسلمة

مثال ذلك، أن المركب إذا تم وكمل، كان نسبة ما فيه من طبيعة الھواء، إلى ما في البيضة من طبيعة .الكتاب

: الھواء، كنسبة ما في المركب من طبيعة النار إلى ما في البيضة من طبيعة النار، وكذلك الطبيعتان األخريان

ومثال ذلك أن تجعل لسطح . ى ھذه الضفة فھما متشابھانإن كل شيئين متناسبين عل: األرض والماء، فأقول

البيضة ھزوح، فإذا أردنا ذلك فإنا نأخذ أقل طبائع المركب، وھي طبيعة اليبوسة، ونضيف إليھا مثلھا من طبيعة 

وكأن في ھذا الكالم رمزاً ولكنه ال . الرطوبة وندبرھما حتى تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة، وتقبل قوتھا

ً مثليھما من الروح وھو الماء، فيكون الجميع ستة أمثال. فى عليكيخ ثم تحمل على  -ثم تحمل عليھما جميعا

الجميع بعد التدبير مثالً من طبيعة الھواء التي ھي النفس، وذلك ثالثة أجزاء؛ فيكون الجميع تسعة أمثال اليبوسة 

بسطح المركب طبيعتين؛ فتجعل أوالً وتجعل تحت كل ضلعين من المركب الذي طبيعته محيطة . بالقوة

وكذلك الضلعان ) ابجد(وسطح ] أ ح د[ الضلعين المحيطين بسطحه طبيعة الماء وطبعة الھواء، وھما ضلعا 

) ھزوح(يشبه سطح ) ابجد(إن سطح : ، فأقول)ھزوح(المحيطان بسطح البيضة اللذان ھما الماء والھواء ضلعاً 

. والحكماء لم تسم شيئاً باسم شيء إال لشبھه به. من سطح المركب) بجـ(ذلك طبيعة الھواء التي تسمى نفساً، وك

والنحاس ھو . والكلمات التي سألت عن شرحھا األرض المقدسة، وھي المنعقدة من الطبائع العلوية والسفلية

مد فيه الذي أخرج سواده وقطع حتى صار ھباء، ثم حمر بالزاج حتى صار نحاسياً، والمغنيسيا حجرھم الذي تج

وتخرجه الطبيعة العلوية التي تستجن فيھا األرواح لتقابل عليھا النار، والفرفرة لون أحمر فإن يحدثه . األرواح

فالواحدة روحانية نيرة . والرصاص حجر، ثالث قوى مختلفة الشخوص ولكنھا متشاكلة ومتجانسة. الكيان

غير أنھا أغلظ من األولى ومركزھا دون مركز صافية وھي الفاعلة؛ والثانية نفسانية وھي متحركة حساسة، 

األولى، والثالثة قوة أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى مركز األرض لثقلھا، وھي الماسكة الروحانية والنفسانية 

وأما سائر الباقية فمبتدعة ومخترعة، إلباساً على الجاھل، ومن عرف المقدمات استغنى . جميعاً والمحيطة بھما

انتھى .ا جميع ما سألتني عنه وقد بعثت به إليك مفسراً ونرجو بتوفيق هللا أن تبلغ أملك والسالمفھذ. عن غيرھا

كالم ابن بشرون، وھو من كبار تالميذ مسلمة المجريطي شيخ األندلس في علوم الكيمياء والسيمياء والسحر في 

الرمز واأللغاز التي ال تكاد تبين وأنت ترى كيف صرف ألفاظھم كلھا في الصناعة إلى .القرن الثالث وما بعده

والذي يجب أن يعتقد في أمر الكيمياء، وھو الحق الذي . وال تعرف، وذلك دليل على أنھا ليست بصناعة طبيعية

إما من نوع الكرامة، إن : يعضده الواقع، أنھا من جنس آثار النفوس الروحانية، وتصرفھا في عالم الطبيعة

فأما الكرامة فظاھرة؛ وأما السحر، . السحر، إن كانت النفوس شريرة فاجرة كانت النفوس خيرة؛ أو من نوج

وال بد له مع ذلك عندھم من مادة . فالن الساحر، كما ثبت في مكان تحقيقه، يقلب األعيان المادية بقوته السحرية

ة من غير مادتھا يقع فعله السحري فيھا، كتخليق بعض الحيوانات من مادة التراب أو الشجر والنبات، وبالجمل
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المخصوصة بھا، كما وقع لسحرة فرعون في الحبال والعصي، وكما ينقل عن سحرة السودان والھنود في 

ولما كانت ھذه تخليقا .قاصية الجنوب، والترك في قاصية الشمال، أنھم يسحرون الجو لألمطار وغير ذلك

. ن فيه من أعالم الحكماء، مثل جابر ومسلمةللذھب في غير مادته الخاصة به، كان من قبيل السحر، والمتكلمو

ومن كان قبلھم من حكماء األمم، إنما نحواً ھذا المنحى، ولھذا كان كالمھم فيه ألغازاً، حذراً عليھا من إنكار 

الشرائع على السحر وأنواعه، ال أن ذلك يرجع إلى الصنانة بھا، كما ھو رأي من لم يذھب إلى التحقيق في 

سمى مسلمة كتابه فيھا رتبة الحكيم، وسمى كتابه في السحر والطلسمات غاية الحكيم، إشارة وانظر كيف . ذلك

ألن الغاية أعلى من الرتبة، فكان مسائل الرتبة بعض من  إلى عموم موضوع الغاية وخصوص موضوع ھذه

يما بعد غلط من ومن كالمه في الفنين يتبين ما قلناه، ونحن نبين ف. مسائل الغاية وتشاركھا في الموضوعات

 .وهللا العليم الخبير. يزعم أن مدارك ھذا األمر بالصناعة الطبيعية

  الفصل الحادي والثالثون
  في إبطال الفلسفة وفساد منتحلھا

وضررھا في الدين كثير، . ھذا الفصل وما بعده مھم، ألن ھذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن

ً من عقالء النوع اإلنساني زعموا أن . المعتقد الحق فيھافوجب أن يصدع بشأنھا ويكشف عن  وذلك أن قوما

الوجود كله، الحسي منه وما وراء الحسي، تدرك أدواته وأحواله بأسبابھا وعللھا باألنظار الفكرية واألقيسة 

وھؤالء . لالعقلية؛ وأن تصحيح العقائد اإليمانية من قبل النظر ال من جھة السمع، فإنھا بعض من مدارك العق

فبحثوا عن ذلك وشمروا له وحوموا على . يسمون فالسفة، جمع فيلسوف، وھو باللسان اليوناني محب الحكمة

. إصابة الغرض منه، ووضعوا قانوناً يھتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل، وسموه بالمنطق

نما ھو للذھن في المعاني المنتزعة من الموجودات ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز الحق من الباطل، إ

الشخصية فيجرد منھا أوالً صوراً منطبقة علي جميع األشخاص، كما ينطبق الطابع على جميع النقوش التي 

ثم تجرد من تلك المعاني . وھذه المجردة من المحسوسات تسمى المعقوالت األوائل. ترسمھا في طين أو شمع

ة مع معان أخرى، وقد تميزت عنھا في الذھن، فتجرد منھا معان أخرى وھي التي الكلية إذا كانت مشترك

اشتركت بھا، ثم تجرد ثانياً، إن شاركھا غيرھا، وثالثاً، إلى أن ينتھي التجريد إلى المعاني البسيطة الكلية، 

المجردات  وھذه.يةالمنطبقة على جميع المعاني واألشخاص، وال يكون منھا تجريد بعد ھذا، وھي األجناس العال

. كلھا من غير المحسوسات ھي من حيث تأليف بعضھا مع بعض لتحصيل العلوم منھا تسمى المعقوالت الثواني

فإذا نظر الفكر في ھذه المعقوالت المجردة، وطلب تصور الوجود كما ھو، فال بد للذھن من إضافة بعضھا إلى 

ليحصل تصور الوجود تصوراً صحيحاً مطابقاً إذا كان  بعض، ونفي بعضھا عن بعض بالبرھان العقلي اليقيني،

وصنف التصديق الذي ھو تلك اإلضافة والحكم متقدم عندھم على صنف التصور . ذلك بقانون صحيح كما مر

في النھاية، والتصور متقدم عليه في البداية والتعليم، ألن التصور التام عندھم ھو غاية الطلب اإلدراكي، وإنما 

لة له، وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور وتوقف التصديق عليه، فبمعنى الشعور ال التصديق وسي

ثم يزعمون أن السعادة في إدراك الموجودات كلھا ما في . بمعنى العلم التام، وھذا ھو مذھب كبيرھم أرسطو

ى الجملة وما آلت إليه، وھو وحاصل مداركھم في الوجود عل. الحّس وما وراء الحّس بھذا النظر وتلك البراھين

على الجسم السفلي بحكم الشھود والحّس؛ ثم ترفى إدراكھم : الذي فرعوا عليه قضايا أنظارھم، أنھم عثروا أوالً 

ووقف . قليالَ فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحّس بالحيوانات؛ ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل

ووجب عندھم أن يكون . الي السماوي بنحو من القضاء على أمر الذات اإلنسانيةإدراكھم فقضوا على الجسم الع
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للفلك نفس وعقل كما لإلنسان، ثم أنھوا ذلك نھاية عدد اآلحاد وھي العشر، تسع مفصلة ذواتھا جمل وواحد أول 

النفس، ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على ھذا النحو من القضاء مع تھذيب . مفرد وھو العاشر

وتخفقھا بالفضائل، وان ذلك ممكن لإلنسان، ولو لم يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من األفعال بمقتضى 

عقله ونظره، وميله إلى المحمود منھا، واجتنابه للمذموم بفطرته، وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت لھا البھجة 

ندھم ھو معنى النعيم والعذاب في اآلخرة إلى خبط لھم في واللذة، وأن الجھل بذلك ھو الشقاء السرمدي، وھذا ع

الذي حصل مسائلھا ودون علمھا وسطر حجاجھا، فيما  وإمام ھذه المذاھب.تفاصيل ذلك معروف من كلماتھم

بلغنا في ھذه األحقاب، ھو أرسطو المقدوني من أھل مقدونية من بالد الروم من تالميذ أفالطون، وھو معلم 

وھو أول . المعلم األول على اإلطالق، يعنون معلم صناعة المنطق، إذ لم تكن قبله مھذبة: نهاإلسكندر ويسمو

ولقد احسن في ذلك القانون ما شاء، لو تكفل له بقصدھم في . من رتب قانونھا واستوفى مسائلھا وأحّس بسطھا

ذو النعل بالنعل إال في القليل ثم كان من بعده في اإلسالم من أخذ بتلك المذاھب واتبع فيھا رأيه ح. اإللھيات

وذلك أن كتب أولئك المتقدمين، لما ترجمھا الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي 

تصفحھا كثير من أھل الملة، وأخذ من مذاھبھم من أضله هللا من منتحلي العلوم وجادلوا عنھا واختلفوا في 

رھم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعھد سيف الدولة، وأبو علي بن مسائل من تفاريعھا، وكان من أشھ

واعلم أن ھذا الرأي الذي ذھبوا إليه .سينا في المائة الخامسة لعھد نظام الملك من بني بويه بأصبھان وغيرھما

لى الواجب، فھو فأما إسنادھم الموجودات كلھا إلى العقل األول واكتفاؤھم به في الترقي إ. باطل بجميع وجوھه

ً من ذلك  ،  وكأنھم في )ويخلق ما ال تعلمون (قصور عما وراء ذلك من رتب خلق هللا، فالوجود أوسع نطاقا

اقتصارھم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين، المقتصرين على إثبات األجسام خاصة 

وأما البراھين التي يزعمونھا . ء الجسم في حكمة هللا شيءالمعرضين عن النقل والعقل، المعتقدين انه ليس ورا

أما . على مدعياتھم في الموجودات، ويعرضونھا على معيار المنطق وقانونه؛ فھي قاصرة وغير وافية بالغرض

ما كان منھا في الموجودات الجسمانية ويسمونه العلم الطبيعي، فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج 

لتي تستخرج بالحدود واألقيسة كما في زعمھم، وبين ما في الخارج غير يقيني، ألن تلك أحكام ذھنية الذھنية ا

ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذھني الكلي . كلية عامة، والموجودات الخارجية متشخصة بموادھا

لبراھين، فأين اليقين الذي من ذلك، فدليله شھوده ال تلك ا للخارجي الشخصي، اللھم إال ما يشھد له الحسّ 

ً في المعقوالت األول المطابقة للشخصيات بالصور الخيالية ال  يجدونه فيھا؛ وربما يكون تصرف الذھن أيضا

ً بمثابة المحسوسات إذ . في المعقوالت الثواني التي تجريدھا في الرتبة الثانية، فيكون الحكم حينئذ يقينيا

إال انه . لخارج، لكمال االنطباق فيھا، فنسلم لھم حينئذ دعاويھم في ذلكالمعقوالت األول أقرب إلى مطابقة ا

ينبغي لنا اإلعراض عن النظر فيھا، إذ ھو من ترك المسلم لما ال يعنيه، فإن مسائل الطبيعيات ال تھمنا في ديننا 

انيات ويسمونه وأما ما كان منھا في الموجودات التي وراء الحسم وھي الروح.وال معاشنا فوجب علينا تركھا

العلم اإللھي وعلم ما بعد الطبيعة، فإن ذواتھا مجھولة رأساً، وال يمكن التوصل إليھا وال البرھان عليھا ألن 

ونحن ال ندرك الذوات . تجريد المعقوالت من الموجودات الخارجية الشخصية إنما ھو ممكن فيما ھو مدرك لنا

الحّس بيننا وبينھا، فال يتأتى لنا برھان عليھا وال مدرك لنا  الروحانية، حتى نجرد منھا ماھيات أخرى بحجاب

في إثبات وجودھا على الجملة؛ إال ما نجده بين جنبينا من أمر النفس اإلنسانية وأحوال مداركھا، وخصوصاً في 

الرؤيا التي ھي وجدانية لكل أحد، وما وراء ذلك من حقيقتھا وصفاتھا فأمر غامض ال سبيل إلى الوقوف 

وقد صرح بذلك محققوھم، حيث ذھبوا إلى أن ما ال مادة له ال يمكن البرھان عليه، ألن مقدمات البرھان .يهعل
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إن اإللھيات ال يوصل فيھا إلى يقين، وإنما يقال فيھا باألحق : وقال كبيرھم أفالطون. من شرطھا أن تكون ذاتية

على الظن فقط، فيكفينا الظن الذي كان أوالً، وإذا كنا إنما نحصل بعد التعب والنصب . واألولى، يعني الظن

فأي فائدة لھذه العلوم واالشتغال بھا، ونحن إنما عنايتنا بتحصيل اليقين فيما وراء الحّس من الموجودات؛ وھذه 

الموجودات على ما ھي عليه بتلك  وأما قولھم إن السعادة في إدراك.ھي غاية األفكار اإلنسانية عندھم

أحدھما جسماني واآلخر روحاني ممتزج : يف مردود، وتفسيره أن اإلنسان مركب من جزأينالبراھين،فقول مز

به؛ ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصة به، والمدرك فيھما واحد، وھو الجزء الروحاني؛ يدرك تارة مدارك 

لمدارك الجسمانية روحانية وتارة مدارك جسمانية، إال أن المدارك الروحانية يدركھا بذاته بغير واسطة، وا

واعتبره بحال الصبي في أول . وكل مدرك فله ابتھاج بما يدركه. بواسطة آالت الجسم من الدماغ والحواس

مداركه الجسمانية التي ھي بواسطة، كيف يبتھج بما يبصره من الضوء وبما يسمعه من األصوات، فال شك أن 

فالنفس الروحانية إذا شعرت بإدراكھا الذي . كون أشد وألذاالبتھاج باإلدراك الذي للنفس من ذاتھا بغير واسطة ي

لھا من ذاتھا بغير واسطة، حصل لھا ابتھاج ولذة ال يعبر عنھا، وھذا اإلدراك ال يحصل بنظر وال علم، وإنما 

والمتصوفة كثيراً ما يعنون بحصول ھذا .يحصل بكشف حجاب الحّس ونسيان المدارك الجسمانية بالجملة

س بحصول ھذه البھجة، فيحاولون بالرياضة إماتة القوى الجسمانية ومداركھا، حتى الفكر من اإلدراك للنف

الدماغ، ليحصل للنفس إدراكھا الذي لھا من ذاتھا عند زوال الشواغب والموانع الجسمانية، فيحصل لھم بھجة 

: فأما قولھم.بمقصودھم وھذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم لھم، وھو مع ذلك غير واف. ولذة ال يعبر عنھا

إن البراھين واألدلة العقلية محصلة لھذا النوع من اإلدراك واالبتھاج عنه، فباطل كما رأيته، إذ البراھين واألدلة 

ونحن نقول إن أول شيء نعنى . من جملة المدارك الجسمانية، ألنھا بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر

وتجد الماھر منھم عاكفاً . اتة ھذه القوى الدماغية كلھا، ألنھا منازعة له قادحة فيهبه في تحصيل ھذا اإلدراك إم

على كتاب الشفاء واإلشادات والنجاة وتالخيص ابن رشد للقص من تأليف أرسطو وغيره، يبعثر أوراقھا 

. وانع عنھاويتوثق من براھينھا، ويلتمس ھذا القسط من السعادة فيھا، وال يعلم أنه يستكثر بذلك من الم

والفارابي وابن سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعال واتصل به  ومستندھم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو

والعقل الفعال عندھم عبارة عن أول رتبة ينكشف عنھا الحّس من .في حياته فقد حصل حظه من ھذه السعادة

وإنما يعني أرسطو . راك العلمي، وقد رأيت فسادهرتب الروحانيات، ويحملون االتصال بالعقل الفعال على اإلد

وأصحابه بذلك االتصال واإلدراك، إدراك النفس الذي لھا من ذاتھا وبغير واسطة، وھو ال يحصل إال بكشف 

إن البھجة الناشئة عن ھذا اإلدراك ھي عين السعادة الموعود بھا فباطل أيضاً، ألنا : وأما قولھم.حجاب الدس

ً آخر للنفس من غير واسطة، وأنھا تبتھج بإدراكھا ذلك ابتھاجاً إنما تبين لنا بم ا قرروه أن وراء الحّس مدركا

وأما .شديداً؛ وذلك ال يعين لنا أنه عين السعادة األخروية، وال بد؛ بل ھي من جملة المالذ التي لتلك السعادة

مبني على ما كنا قدمناه في أصل  إن السعادة في إدراك ھذه الموجودات على ما ھي عليه، فقول باطل: قولھم

التوحيد من األوھام واألغالط، في أن الوجود عند كل مدرك منحصر في مداركه، وبينا فساد ذلك، وان الوجود 

 ً ً أو جسمانيا والذي يحصل من جميع ما قررناه من . أوسع من أن يحاط به أو يستوفى إدراكه بجملته روحانيا

فارق القوى الجسمانية أدرك إدراكاً ذاتياً له مختصاً بصنف من المدارك، وھي مذاھبھم أن الجزء الروحاني إذا 

الموجودات التي أحاط بھا علمنا، وليس بعام اإلدراك في الموجودات كلھا؛ إذ لم تنحصر، وانه يبتھج بذلك 

ً شديداً، كما يبتھج الصبي بمداركه الحسية في أول نشوئه بعد ذلك بإدراك ومن لنا . النحو من اإلدراك ابتھاجا

وأما . جميع الموجودات أو بحصول السعادة التي وعدنا بھا الشارع إن لم نعمل لھا، ھيھات ھيھات لما توعدون
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إن اإلنسان مستقل بتھذيب نفسه وإصالحھا بمالبسة المحمود من الخلق ومجانبة المذموم، فأمر مبني : قولھم

ا ھو عين السعادة الموعود بھا، الن الرذائل عائقة للنفس عن على أن ابتھاج النفس بإدراكھا الذي لھا من ذاتھ

وقد بينا أن اثر السعادة والشقاوة من وراء .تمام إدراكھا ذلك بما يحصل لھا من الملكات الجسمانية وألوانھا

ن فھذا التھذيب الذي توصلوا إلى معرفته إنما نفعه في البھجة الناشئة ع. الجسمانية والروحانية اإلدراكات 

وأما ما وراء ذلك من السعادة التي وعدنا بھا الشارع، . اإلدراك الروحاني فقط، الذي ھو على مقاييس وقوانين

وقد تنبه لذلك زعيمھم أبو . على امتثال ما أمر به من األعمال واألخالق؛ فأمر ال يحيط به مدارك المدركين

المعاد الروحاني وأحواله ھو مما يتوصل إليه بالبراھين إن : علي ابن سينا فقال في كتاب المبدإ والمعاد ما معناه

وأما المعاد . العقلية والمقاييس، ألنه على نسبة طبيعية محفوظة ووتيرة واحدة، فلنا في البراھين عليه سعة

الجسماني وأحواله فال يمكن إدراكه بالبرھان، ألنه ليس على نسبة واحدة، وقد بسطته لنا الشريعة الحقة 

فھذا العلم، كما رأيته، غير واف بمقاصدھم التي حوموا عليھا، .، فلينظر فيھا، ولنرجع في أحواله إليھاالمحمدية

وليس له فيما علمنا إال ثمرة واحدة وھي شحذ الذھن في ترتيب . مع ما فيه من مخالفة الشرائع وظواھرھا

نظم المقاييس وتركيبھا على وجه وذلك أن . األدلة، والحجاج لتحصيل ملكة الجودة، والصواب في البراھين

اإلحكام واإلتقان ھو كما شرطوه في صناعتھم المنطقية، وقولھم بذلك في علومھم الطبيعية، وھم كثيراً ما 

يستعملونھا في علومھم الحكمية من الطبيعيات والتعاليم وما بعدھا؛ فيستولي الناظر فيھا بكثرة استعمال 

ن والصواب في الحجاج واالستدالالت؛ ألنھا وإن كانت غير وافية البراھين بشروطھا على ملكة اإلتقا

ھذه ھي ثمرة ھذه الصناعة مع االطالع على مذاھب أھل . بمقصودھم فھي أصح ما علمناه من قوانين األنظار

فليكن الناظر فيھا متحرزاً جھده من معاطبھا، وليكن نظر من ينظر فيھا بعد . العلم وآرائھم ومضارھا ما علمت

المتالء من الشرعيات واالطالع على التفسير والفقه، وال يكبن أحد عليھا وھو خلو من علوم الملة فقل أن يسلم ا

 .وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا. وهللا الموفق للصواب وللحق والھادي إليه. لذلك من معاطبھا

  الفصل الثاني والثالثون
  د غايتھافي إبطال صناعة النجوم وضعف مداركھا وفسا

ھذه الصناعة يزعم أصحابھا أنھم يعرفون بھا الكائنات قي عالم العناصر قبل حدوثھا، من قبل معرفة قوى 

فتكون لذلك أوضاع األفالك والكواكب دالة على ما . الكواكب وتأثيرھا في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة

قدمون منھم يرون أن معرفة قوى الكواكب فالمت. سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية

وتأثيراتھا بالتجربة وھو أمر تقصر األعمار كلھا لو اجتمعت عن تحصيله، إذ التجربة إنما تحصل في المرات 

وأدوار الكواكب منھا ما ھو طويل الزمن، فيحتاج تكرره إلى آماد . المتعددة بالتكرار ليحصل عنھا العلم والظن

وربما ذھب ضعفاء منھم إلى أن معرفة قوى . صر عنھا ما ھو طويل من أعمار العالموأحقاب متطاولة يتقا

ومن أوضح األدلة فيه أن تعلم أن .الكواكب وتأثيراتھا كانت بالوحي وھو رأي فائل، وقد كفونا مؤونة إبطاله

الغيب إال أن يكون األنبياء، عليھم الصالة والسالم، أبعد الناس عن الصنائع، وانھم ال يتعرضون لألخبار عن 

وأما بطليموس ومن تبعه من . عن هللا؛ فكيف يدعون استنباطه بالصناعة، ويشيرون بذلك لتابعيھم من الخلق

المتأخرين فيرون أن داللة الكواكب على ذلك داللة طبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات 

ظاھر ال يسع أحداً جحده، مثل فعل الشمس في تبذل العنصرية، قال ألن فعل النيرين وأثرھما في العنصريات 

الفصول وأمزجتھا ونضج الثمار والزرع وغير ذلك، وفعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج المواد المتعفنة 

األولى التقليد لمن نقل ذلك عنه من : ولنا فيما بعدھما من الكواكب طريقتان: ثم قال.وفواكه القناء وسائر أفعاله
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األعظم الذي  والثانية الحدس والتجربة بقياس كل واحد منھا إلى النير. لصناعة، إال انه غير مقنع للنفسأئمة ا

عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاھرة، فننظر ھل يزيد ذلك الكوكب عند القران في قوته ومزاجه، فتعرف موافقته 

مفردة عرفناھا مركبة، وذلك عند تناظرھا ثم إذا عرفنا قواھا . له في الطبيعة، أو ينقص عنھا فتعرف مضادته

ً إلى النير األعظم وإذا .بأشكال التثليث والتربيع وغيرھما، ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضا

والمزاج الذي يحصل منھا للھواء يحصل لما . عرفنا قوى الكواكب كلھا فھي مؤثرة في الھواء، وذلك ظاھر

ق به النطف والبزر فتصير حاالً للبدن المتكون عنھا، وللنفس المتعلقة به الفائضة تحتھا من المولدات، وتتخل

عليه المكتسبة لما لھا منه، ولما يتبع النفس والبدن من األحوال، ألن كيفيات البزرة والنطفة كيفيات لما يتولد 

من القضاء اإللھي يعني قال وھو مع ذلك ظني وليس من اليقين في شيء وليس ھو أيضاً . عنھما وينشأ منھما

ھذا محصل كالم . القدر، إنما ھو من جملة األسباب الطبيعية للكائن، والقضاء اإللھي سابق على كل شيء

وذلك أن . ومنه يتبين ضعف مدرك ھذه الصناعة. بطليموس وأصحابه، وھو منصوص في كتابه األربع وغيره

أسبابه من الفاعل والقابل والصورة والغاية، على ما تبين العلم الكائن أو الظن به إنما يحصل عن العلم بجملة 

ثم إن القوى . والقوى النجومية على ما قرروه إنما ھي فاعلة فقط والجزء العنصري ھو القابل. في موضعه

النجومية ليست ھي الفاعل بجملتھا، بل ھناك قوى أخرى فاعلة معھا في الجزء المادي مثل قوة التوليد لألب 

فالقوى النجومية إذا حصل .تي في النطفة، وقوى الخاصة التي تميز بھا صنف من النوع وغير ذلكوالنوع ال

ثم إنه يشترط مع العلم بقوى . كمالھا وحصل العلم فيھا، إنما ھي فاعل واحد من جملة األسباب الفاعلة للكائن

والحدس والتخمين قوى للناظر . النجوم وتأثيراتھا مزيد حدس وتخمين، وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن

في فكره وليس من علل الكائن وال من أصول الصناعة، فإذا فقد ھذا الحدس والتخمين رجعت إدراجھا عن 

لما فيه من  ھذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سداده ولم تعترضه آفة، وھذا معوز. الظن إلى الشك

ه أوضاعھا، ولما أن اختصاص كل كوكب بقوة ال دليل معرفة حسبانات الكواكب في سيرھا لتتعرف ب

ومدرك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسھا إلى الشمس مدرك ضعيف، ألن قوة الشمس .عليه

غالبة لجميع القوى من الكواكب؛ ومستولية عليھا؛ فقل أن يشعر بالزيادة فيھا أو النقصان منھا عند المقارنة كما 

ثم إن تأثير الكواكب فيما . ھا قادحة في تعريف الكائنات الواقعة في عالم العناصر بھذه الصناعةقال، وھذه كل

واحتج له أھل علم . تحتھا باطل، إذ قد تبين في باب التوحيد أن ال فاعل إال هللا، بطريق استداللى كما رأيته

جھول الكيفية، والعقل متھم على ما يقضي الكالم، بما ھو غني عن البيان، من أن إسناد األسباب إلى المسببات م

والقدرة اإللھية رابطة . به فيما يظھر بادىء الرأي من التأثير، فلعل استنادھا على غير صورة التأثير المتعارف

بينھما كما ربطت جميع الكائنات علواً وسفالً، سيما والشرع يرد الحوادث كلھا إلى قدرة هللا تعالى ويبرأ مما 

ً منكرة لشان النجوم وتأثيراتھاوال.سوى ذلك إن : واستقراء الشرعيات شاھد بذلك في مثل قوله. نبوات أيضا

فأما من قال . أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي: الشمس والقمر ال يخسفان لموت أحد وال لحياته، وفي قوله

ء كذا فذلك كافر بي مؤمن مطرنا بفضل هللا ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال فطرنا بنو

فقد بان لك بطالن ھذه الصناعة من طريق الشرع، وضعف مداركھا مع ذلك من .بالكواكب، الحديث الصحيح

طريق العقل، مع ما لھا من المضار في العمران اإلنساني، بما تبعث في عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق 

يرجع إلى تعليل وال تحقيق؛ فيلھج بذلك من ال معرفة له، ويظن اطراد من أحكامھا في بعض األحايين اتفاقاً ال 

ثم ما ينشأ عنھا كثيراً في الدول من . فيقع في رد األشياء إلى غير خالقھا. الصدق في سائر أحكامھا وليس كذلك

وقد شاھدنا . رةتوقع القواطع، وما يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول األعداء المتربصين بالدولة إلى الفتك والثو
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من ذلك كثيراً فينبغي أن تحظر ھذه الصناعة على جميع أھل العمران، لما ينشأ عنھا من المضار في الدين 

ً للبشر بمقتضى مداركھم وعلومھمم فالخير والشر طبيعتان . والدول، وال يقدح في ذلك كون وجودھا طبيعيا

كليف بأسباب حصولھما، فيتعين السعي في اكتساب الخير موجودتان في العالم ال يمكن نزعھما، وإنما يتعلق الت

وليعلم من ذلك . ھذا ھو الواجب على من عرف مفاسد ھذا العلم ومضاره.بأسبابه ودفع أسباب الشر والمضار

أنھا وإن كانت صحيحة في نفسھا، فال يمكن أحداً من أھل الملة تحصيل علمھا وال ملكتھا، بل إن نظر فيھا 

فإن الشريعة لما حظرت النظر فيھا فقد االجتماع . طة بھا فھو في غاية القصور في نفس األمرناظر وظن اإلحا

من أھل العمران لقراءتھا والتحليق لتعليمھا، وصار المولع بھا من الناس، وھم األقل وأقل من األقل، إنما يطالع 

تشعب الصناعة وكثرة فروعھا  كتبھا ومقاالتھا في كسر بيته متستراً عن الناس وتحت ربقة الجمھور، مع

ً وسھلت مآخذه  ً ودنيا واعتياصھا على الفھم، فكيف يحصل منھا على طائل ونحن نجد الفقه الذي عم نفعه دينا

من الكتاب والسنة وعكف الجمھور على قراءته وتعليمه، ثم بعد التحقيق والتجميع وطول المدارسة وكثرة 

فكيف يعلم مھجور للشريعة، . بعد الواحد في األعصار واألجيال المجالس وتعادھا، إنما يحذق فيه الواحد

مضروب دونه سد الحظر والتحريم، مكتوم عن الجمھور، صعب المأخذ، محتاج بعد الممارسة والتحصيل 

. أصوله وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر، فأين التحصيل والحذق فيه مع ھذه كلھا

مردود على عقبه وال شاھد له يقوم بذلك لغرابة الفن بين أھل الملة وقلة حملته، فاعتبر  ومدعي ذلك من الناس

ومما وقع في ھذا المعنى لبعض .وهللا اعلم بالغيب فال يظھر على غيبه أحداً . ذلك يتبين لك صحة ما ذھبنا إليه

لقيروان وكثر إرجاف أصحابنا من أھل العصر عندما غلب العرب عساكر السلطان أبي الحسن وحاصروه با

  :                                        الفريقين األولياء واألعداء، وقال في ذلك أبو القاسم الروحي من شعراء أھل تونس

 قد ذھب العيش والھنــاء    أستغفر هللا كل حيــــــــــــن 

 والصبح لفه والمســـــاء    اصبح في تونس وأمســـــي 

 يحدثھا الھرج والوبــــاء    المنايــــــا الخوف والجوع و

  وما عسى ينفع المــــراء    والناس في مرية وحــــرب 

 حل به الھلك والتــــــواء    فأحمدي يرى عليــــــــــــــا 

 به إليكم صبا رخــــــــاء    وآخر قال سوف يأتــــــــي 

 ءيقضي لعبديه ما يشــــا    وهللا من فوق ذا وھـــــــــذا

  ما فعلت ھذه السمـــــــاء            يا راصد الخنس الجـواري

 أنكم اليوم أمليــــــــــــــاء    مطلتمونا وقد زعمتــــــــم 

  مر خميس على خميــــــس                 وجاء سبت وأربعـــــــــــــــــــــــــــاء

  ـــــــــــــــــــــــــاءويصف شھر وعشر ثـــــان               وثالث ضمه القضـ

  وال نرى غير زور قـــــــول              أذاك جھــــــــــــــــــــــــــل أم ازدراء

  إنا إلى هللا قد علمنـــــــــــــا                أن ليس يستدفع القضـــــــــــــــــــــاء

  البدر أو ذكـــــــــــــــــــــــــاء رضيت با لي إلھـــــــــــا                 حسبكم

  ما ھذه األنجم الســـــــواري                إال عباديد أو إمــــــــــــــــــــــــــــــاء

  يقضى عليھا وليس تقضـــي                ومالھا في الورى اقتضــــــــــــــــــاء

  ا شانه الجرم والفنــــــــــــــــــــــــاءضلت عقود ترى قديمـــــا                   م
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  وحكمت في الوجود طبعــاً                 يحدثه الماء والھـــــــــــــــــــــــــــواء

  لم تر حلوا إزاء مـــــــر                    تغذوھمو تربة ومـــــــــــــــــــــــــــاء

  أدري ما الجوھر الفرد والخــــــــــــــــــالء        هللا ربي ولســــــــــــــت       

  وال الھيولى التي تنـــــــادي                ما لي عن صورة عــــــــــــــــــــراء

  وال وجود وال انعــــــــــــدام              وال ثبوت وال انتفـــــــــــــــــــــــــــاء

  ب             إال ما جلب البيع والشـــــــــــــــــــــــراءولست أدري ما الكســــــــ

  وإنما مذھبي ودينـــــــــــــــي            ما كان والناس أوليـــــــــــــــــــــــاء

  إذ ال فصول وال أصــــــــول           وال جدال وال  ارتيـــــــــــــــــــــــاء

  ـــــــا           يا حبذا كان االقتفــــــــــــــــــــــــــاءما تبع الصدر واقتفينــــ

  كانوا كما يعلمون منھـــــــــم            ولم يكن ذلك الھـــــــــــــــــــــــــــذاء

  يا أشعر في الزمان إنــــــــــي         أشعرني الصيف والشتــــــــــــــــــاء

  ـــــــرا         والخير عن مثله جــــــــــــــــــــــزاءأنا أجزي بالشمر شــــــ

  وإنني إن اكن مطيعـــــــــــــــا        فلست أعصي ولي رجـــــــــــــــــاء

  وإنني تحت حكم بـــــــــــــــــار      أطاعه العرش والثـــــــــــــــــــــراء

  أتاحه الحكم والقضـــــــــــــــــــــــاء   ليس انتصار لكم ولكــــــــــــــن     

  لو حدث األشعري عمــــن         له إلى رأيه انتمــــــــــــــــــــــــــــاء

  لقال أخبرھم بأنــــــــــــــــــــي     مما يقولونه بـــــــــــــــــــــــــــــراء

  الفصل الثالث والثالثون
  وما ينشأ من المفاسد عن انتحالھا واستحالة وجودھا في إنكار ثمرة الكيمياء

إعلم أن كثيراً من العاجزين عن معاشھم تحملھم المطامع على انتحال ھذه الصنائع، ويرون أنھا أحد مذاھب 

المعاش ووجوھه وان اقتناء المال منھا أيسر وأسھل على مبتغيه؛ فيرتكبون فيھا من المتاعب والمشاق ومعاناة 

ف الحكام وخسارة األموال في النفقات، زيادة على النيل من غرضه والعطب آخراً إذا ظھر على الصعاب وعس

 ً وإنما أطعمھم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل وينقلب بعضھا إلى . خيبة، وھم يحسبون أنھم يحسنون صنعا

ً والنحاس والقصدير ف ضة، ويحسبون أنھا من بعض للمادة المشتركة؛ فيحاولون بالعالج صيرورة الفضة ذھبا

الطبيعة، ولھم في عالج ذلك طرق مختلفة الختالف مذاھبھم في التدبير وصورته وفي المادة  ممكنات عالم

الموضوعة عندھم للعالج، المسماة عندھم بالجحر المكرم ھل ھي العذرة أو الدم أو الشعر أو البيض أو كذا أو 

ين المادة أن تمھى بالفھر على حجر صلد أملس وتسقى أثناء وجملة التدبير عندھم بعد تع.كذا مما سوى ذلك

إمھائھا بالماء، بعد أن يضاف إليھا من العقاقير واألدوية ما يناسب القصد منھا، ويؤثر في انقالبھا إلى المعدن 

ا فإذ. ثم تجفف بالشمس من بعد السقي أو تطبخ بالنار أو تصعد أو تكلس الستخراج مائھا أو ترابھا. المطلوب

رضي بذلك كله من عالجھا وتم تدبيره على ما اقتضته أصول صنعته، حصل من ذلك كله تراب أو مائع 

يسقون اإلكسير، ويزعمون انه إذا القي على الفضة المحماة بالنار عادت ذھباً؛ أو النحاس المحمى بالنار عاد 

مادة مركبة من العناصر األربعة، ويزعم المحققون منھم أن ذلك اإلكسير .فضة على حسب ما قصد به في عمله

حصل فيھا بذلك العالج الخاص والتدبير مزاج ذو قوى طبيعية تصرف ما حصلت فيه إليھا، وتقلبه إلى 

صورتھا ومزاجھا، وتبث فيه ما حصل فيھا من الكيفيات والقوى، كالخميرة للخبز، تقلب العجين الى ذاتھا 
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ً إلى الغذاءوتعمل فيه ما حصل لھا من االنفشاش والھشاش وكذا . ة، ليحسن ھضمه في المعدة ويستحيل سريعا

ھذا محصل زعمھم على .إكسير الذھب والفضة فيما يحصل فيه من المعان، يصرفه إليھما ويقلبه إلى صورتھما

الجملة، فتجدھم عاكفين على ھذا العالج يبتغون الرزق والمعاش فيه، ويتناقلون أحكامه وقواعده من كتب الئمة 

اعة من قبلھم يتداولونھا بينھم، ويتناظرون في فھم لغوزھا وكشف أسرارھا، إذ ھي في األكثر تشبه الصن

كتأليف جابر بن حيان في رسائله السبعين، ومسلمة المجريطي في كتابه رتبة الحكيم، والطغرائي . المعمى

 .ذا كله بطائل منھاوالمغيربي في قصائده العريقة في إجادة النظم وأمثالھا، وال يحلون من بعد ھ

األندلس في مثل ذلك ووقفته على بعض التآليف فيھا؛  فاوضت يوما شيخنا أبا البركات التلفيفي، كبير مشيخة

ثم منھم من يقتصر في . فتصفحه طويالً، ثم رده إلى وقال لي، وأنا الضامن له أن ال يعود إلى بيته إال بالخيبة

ويه الفضة بالذھب، أو النحاس بالفضة أو خلطھما على نسبة جز أو إما الظاھرة، كتم. ذلك على الدلسة فقط

جزأين أو ثالثة؛ أو الخفية كإلقاء الشبه بين المعادن لصناعة، مثل تبييض النحاس وتليينه بالزوق المصعد، 

ً بالفضة، ويخفى إال على النقاد المھرة؛ فيقدر أصحاب ھذه الدلس، مع دلستھم  ً شبيھا ً معدنيا ھذه، فيجيء جسما

سكة يسربونھا في الناس ويطبعونھا بطابع السلطان تمويھا على الجمھور بالخالص وھؤالء أخس الناس حرفة 

ً في الفضة وفضة في  وأسوأھم عاقبة لتلبسھم بسرقة أموال الناس؛ فإن صاحب ھذه الدلسة إنما ھو يدفع نحاسا

الصنف لدينا بالمغرب من طلبة البربر ومعظم ھذا .الذھب، ليستخلصھا لنفسه؛ فھو سارق وأشر من السارق

المنتبذين بأطراف البقاع ومساكن األغمار، يأوون إلى مساجد البادية ويموھون على األغنياء منھم، بأن بأيديھم 

ثم . صناعة الذھب والفضة، والنفوس مولعة بحبھما واالستھالك في طلبھما، فيحصلون من ذلك على معاش

لرقبة، إلى أن يظھر العجز وتقع الفضيحة، فيفرون إلى موضع آخر، يبقى ذلك عندھم تحت الخوف وا

. وال يزالون كذلك في ابتغاء معاشھم. ويستجدون حاالً أخرى في استھواء بعض أھل الدنيا بأطماعھم فيما لديھم

م إال وھذا الصنف ال كالم معھم، ألنھم بلغوا الغاية في الجھل والرداءة واالحتراف بالسرقة؛ وال حاسم لعلتھ

اشتداد الحكام عليھم، وتناولھم من حيث كانوا، وقطع أيديھم متى ظھروا على شأنھم، ألن فيه إفساداً للسكة التي 

. والسلطان مكلف بإصالحھا واالحتياط عليھا واالشتداد على مفسديھا. تعم بھا البلوى، وھي متمول الناس كافة

؛ بل استنكف عنھا ونزه نفسه عن إفساد سكة المسلمين وأما من انتحل ھذه الصناعة، ولم يرض بحال الدلسة

الفضة بذلك النحو مع العالج،  ونقودھم، وإنما يطلب إحالة الفضة للذھب، والرصاص والنحاس والقصدير الى

مع أنا ال نعلم أن أحداً من أھل العلم تم . وباإلكسير الحاصل عنده؛ فلنا مع ھؤالء متكلم وبحث في مداركھم لذلك

إنما تذھب أعمارھم في التدبير والفھر والصالبة والتصعيد والتكليس . الغرض أو حصل منه على بغية له ھذا

ويتناقلون في ذلك حكايات وقعت لغيرھم، ممن تم له الغرض . واعتيام األخطار بجمع العقاقير والبحث عنھا

في تصديقھا، شأن الكلفين  منھا أو وقف الى الوصول، يقنعون باستماعھا والمفاوضة فيھا؛ وال يستريبون

المغرمين بوساوس األخبار فيما يكلفون به، فإذا سئلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه، وقالوا إنما سمعنا ولم 

واعلم أن انتحال ھذه الصنعة قديم في العالم، وقد تكلم الناس فيھا من .ھكذا شأنھم في كل عصر وجيل. نر

اھبھم في ذلك، ثم نتلوه بما يظھر فيھا من التحقيق الذي عليه األمر في نفسه، فلننقل مذ. المتقدمين والمتأخرين

إن مبنى الكالم في ھذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المنطرقة، وھي الذھب والفضة : فنقول

بأنفسھا؛  ھل ھي مختلفات بالفصول، وكلھا أنواع قائمة: والرصاص والقصدير والنحاس والحديد والخارصين

أو أنھا مختلفة بخواص من الكيفيات، وھي كلھا أصناف لنوع واحد؛ فالذي ذھب إليه أبو نصر الفارابي، وتابعه 

عليه حكماء األندلس أنھا نوع واحد، وان اختالفھا إنما ھو بالكيفيات، من الرطوبة واليبوسة واللين والصالبة 
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والذي ذھب إليه ابن سينا، . ا أصناف لذلك النوع الواحدواأللوان، من الصفرة والبياض والسواد، وھي كلھ

وتابعه عليه حكماء المشرق، أنھا مختلفة بالفصول، وأنھا أنواع متباينة، كل واحد منھا قائم بنفسه متحقق 

وبنى أبو نصر الفارابي على مذھبه في اتفاقھا بالنوع إمكان . بحقيقته، له فصل وجنس شأن سائر األنواع

فمن ھذا الوجه كانت صناعة .ا إلى بعض، إلمكان تبذل األغراض حينئذ وعالجھا بالصنعةانقالب بعضھ

وبنى أبو علي ابن سينا على مذھبه في اختالفھا بالنوع إنكار ھذه الصنعة . الكيمياء عنده ممكنة سھلة المأخد

شياء ومقدرھا وھو هللا عز واستحالة وجودھا، بناء على أن الفصل ال سبيل بالصناعة إليه، وإنما يخلقه خالق األ

ً بالتصور، فكيف يحاول انقالبھا بالصنعة. وجل وغلطه الطغرائي من أكابر . والفصول مجھولة الحقائق رأسا

ورد عليه بأن التدبير والعالج ليس في تخليق الفصل وإبداعه، إنما ھو إعداد . أھل ھذه الصناعة في ھذا القول

ن بعد اإلعداد من لدن خالقه وبارئه، كما يفيض النور على األجسام والفصل يأتي م. المادة لقبوله خاصة

وإذا كنا قد عثرنا على تخليق بعض : "وال حاجة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته، قال.بالصقل واإلمھاء

الحيوانات، مع الجھل بفصولھا، مثل العقرب من التراب والنتن، ومثل الحيات المتكونة من الشعر، ومثل ما 

وتكوين القصب من قرون ذوات الظلف . أصحاب الفالحة من تكوين النحل إذا فقدت من عجاجيل البقر ذكره

وتصييره سكراً بحشو القرون بالعسل بين يدي ذلك الفلح للقرون؛ فما المانع إذا من العثور على مثل ذلك في 

ثم . لقبول صورة الذھب والفضةالذھب والفضة؛ فتتخذ مادة تضيفھا للتدبير بعد أن يكون فيھا استعداد أول 

وھذا الذي ذكره في الرد . انتھى كالم الطغرائي بمعناه". تحاولھا بالعالج إلى أن يتم فيھا االستعداد لقبول فصلھا

لكن لنا في الرد على أھل ھذه الصناعة، مأخذا آخر يتبين منه استحالة وجودھا وبطالن . على ابن سينا صحيح

وذلك أن حاصل عالجھم أنھم بعد الوقوف على المادة المستعدة . ائي وال ابن سينامزعمھم أجمعين، ال الطغر

ً ويحاذون في تدبيرھا وعالجھا تدبير الطبيعة في الجسم المعدني حتى  باالستعداد األول يجعلونھا موضوعا

ً أو فضة، ويضاعفون القوى الفاعلة والمنفعلة ليتم في زمان أقصر موضعه أن ألنه تبين في . إحالته ذھبا

مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله، وتبين أن الذھب إنما يتم كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من 

فإذا تضاعفت القوى والكيفيات في العالج كان زمن كونه أقصر من ذلك . السنين، دورة الشمس الكبرى

لمادة نصيرھا كالخميرة، فتفعل ضرورة على ما قلناه أو يتحرون بعالجھم ذلك حصول صورة مزاجية لتلك ا

واعلم أن كل متكون من .في الجسم المعالج األفاعيل المطلوبة في إحالته، وذلك ھو اإلكسير على ما تقدم

المولدات العنصرية، فال بد فيه من اجتماع العناصر األربعة على نسبة متفاوتة، إذ لو كانت متكافئة في النسبة 

وال بّد في كل ممتزج من المولدات من حرار؛ غريزية، . لجزء الغالب على الكللما تم امتزاجھا؛ فال بّد من ا

ثم كل متكون في زمان، فال بّد من اختالف أطوار؛ وانتقاله في زمن . ھي الفاعلة لكونه، الحافظة لصورته

ثم المضغة، وانظر شأن اإلنسان في طور النطفة، ثم العلقة، . التكوين من طور إلى طور، حتى ينتھي إلى غايته

ويسب األجزاء في كل طور تختلف في . ثم التصوير، ثم الجنين، ثم المولود، ثم الرضيع، ُثم  ثم إلى نھايته

مقاديرھا وكيفياتھا، وإال لكان الطور بعينه األول ھو اآلخر، وكذا الحرارة الغريزية في كل طور مخالفة لھا في 

معدنه من األطوار منذ ألف سنة وثمانين، وما ينتقل فيه من فانظر إلى الذھب ما يكون له في . الطور اآلخر

األحوال؛ فيحتاج صاحب الكيمياء إلى أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن، ويحاذيه بتدبيره وعالجه إلى أن 

أول العمل آخر : فمن األمثال السائرة للحكماء. ومن شرط الصناعة أبدا تصور ما يقصد إليه بالصنعة.يتم

فال بد من تصور ھذه الحاالت للذھب في أحواله المتعددة وبسبھا المتفاوتة في . خر الفكرة أول العملالفكرة، وآ

كل طور، واختالف الحار الغريزي عند اختالفھا ومقدار الزمان في كل طور وما ينوب عنه من مقدار القوى 
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د لبعض المواد صورة مزاجية المضاعفة، ويقوم مقامه حتى يحاذي بذلك كله فعل الطبيعة في المعدن أو تع

وھذه كلھا إنما يحصرھا العلم . تكون كصورة الخميرة للخبز، وتفعل في ھذه المادة بالمناسبة لقواھا ومقاديرھا

وإنما حال من يدعي حصوله على الذھب بھذه الصنعة بمثابة من . المحيط، والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك

ونجن إذا سلمنا له اإلحاطة بأجزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخليقه في  .يدعي بالصنعة تخليق إنسان من المني

 ً محصالً بتفاصيله، حتى ال يشذ منه شيء عن علمه، سألنا له تخليق ھذا اإلنسان، وأنى  رحمه، وعلم ذلك علما

التدبير  حاصل صناعة الكيمياء، وما يدعونه بھذا: ولنقرب ھذا البرھان باالختصار ليسھل فھمه فنقول.له ذلك

أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي، ومحاذاتھا به، إلى أن يتم كون الجسم المعدني، أو تخليق مادة 

ً فتصيره وتقلبه إلى صورتھا والفعل الصناعي . بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل في الجسم فعالً طبيعيا

وقتھا أو محاذاتھا، أو فعل المادة ذات القوى فيھا، مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية، التي يقصد مسا

وتلك األحوال ال نھاية لھا، والعلم البشرى عاجز عن اإلحاطة بما دونھا، . تصوراً مفضالً واحدة بعد أخرى

ھذا محصل ھذا البرھان وھو أوثق ما علمته، وليست .وھو بمثابة من يقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات

وما . ن جھة الفصول كما رأيته وال من الطبيعة، إنما ھو من تعذر اإلحاطة وقصور البشر عنھااالستحالة فيه م

وذلك أن حكمة هللا في الحجرين، . ذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك، وله وجه آخر في االستحالة من جھة غايته

كمة هللا في ذلك، وكثر فلو حصل عليھما بالصنعة لبطلت ح. وندورھما أنھما قيم لمكاسب الناس ومتموالتھم

وله وجه آخر من االستحالة أيضاً، وھو أن الطبيعة ال . وجودھما حتى ال يحصل أحد من اقتنائھما على شيء

فلو كان ھذا الطريق الصناعي الذي يزعمون أنه . تترك أقرب الطرق في أفعالھا وترتكب األعوص واألبعد

ل زماناً، لما تركته الطبيعة إلى طريقھا الذي سلكته، في صحيح، وأنه أقرب من طريق الطبيعة في معدنھا وأق

وأما تشبيه الطغرائي ھذا التدبير بما عثر عليه من مفردات ألمثاله في الطبيعة . كون الفضة والذھب وتخفقھما

وأما الكيمياء فلم ينقل عن . كالعقرب والنحل والحية وتخليقھا، فأمر صحيح في ھذه أدى إليه العثور كما زعم

حد من أھل العلم أنه عثر عليھا وال على طريقھا، وما زال منتحلوھا يخبطون فيھا خبط عشواء إلى ھلم جرا، أ

ولو صح ذلك ألحد منھم لحفظه عنه أوالده أو تلميذه وأصحابه، وتنوقل في . وال يظفرون إال بالحكايات الكاذبة

وأما قولھم إن اإلكسير . ينا أو إلى غيرناصحة العمل بعده إلى أن ينتشر ويبلغ إل األصدقاء وضمن تصديقه

بمثابة الخميرة وأنه مركب يحيل ما يحصل فيه ويقلبه إلى ذلك، فاعلم أن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده 

والمطلوب باإلكسير قلب . للھضم وھو فساد، والفساد في المواد سھل يقع بأيسر شيء من االفعال والطبائع

نه وأعلى، فھو تكوين وصالح، والتكوين أصعب من الفساد، فال يقاس اإلكسير المعدن إلى ما ھو أشرف م

وتحقيق األمر في ذلك أن الكيمياء إن صح وجودھا كما تزعم الحكماء المتكلمون فيھا، مثل جابر بن . بالخميرة

وليس . يحيان ومسلمة بن أحمد المجريطي وأمثالھم؛ فليست من باب الصنائع الطبيعية، وال تتم بأمر صناع

كالمھم فيھا من منحى الطبيعيات، إنما ھو من منحى كالمھم في األمور السحرية وسائر الخوارق ، وما كان 

وكالمه فيھا في كتاب رتبة الحكيم من . من ذلك للحالج وغيره، وقد ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبه ذلك

وبالجملة فأمرھا . معروف وال حاجة بنا إلى شرحه ونحو كالمھم فيه. في رسائله. وھذا كالم جابر. ھذا المنحى

فكما ال يتدبر ما منه الخشب والحيوان في يوم أو شھر . عندھم من كليات المواد الخارجة عن حكم الصنائع

خشباً أو حيواناً فيما عدا مجرى تخليقه؛ كذلك ال يتدبر ذھب من مادة الذھب في يوم وال شھر وال يتغير طريق 

فاد مما وراء عالم الطبائع وعمل الصنائع، فكذلك من طلب الكيمياء طلبا صناعيا ضيع ماله عادته إال بإر

ً فھو واقع مما وراء الطبائع . وعمله ويقال لھذا التدبير الصناعي التدبير العقيم، ألن نيله إن كان صحيحا
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حو ذلك من كرامات األولياء والصنائع، فھو كالمشي على الماء وامتطاء الھواء والنفوذ في كثائف األجساد، ون

وإذ تخلق من الطين كھيئة {: قال تعالى. الخارقة للعادة؛ أو مثل تخليق الطير ونحوھا من معجزات األنبياء

وعلى ذلك فسبيل تيسيرھا مختلف بحسب حال . فتنفخ فيھا، فتكون طيراً بإذني،] . 110:المائدة[}الطير بإذني

وربما أوتيھا الصالح وال يملك إيتاءھا، فال . معارة تيھا غيره، فتكون عندهفربما أوتيھا الصالح ويؤ. من يؤتاھا

ومن ھذا الباب يكون عملھا سحرياً، فقد تبين أنھا إنما تقع بتأثيرات النفوس وخوارق العادة إما .تتم في يد غيره

ته إال من خاض لجة من ولھذا كان كالم الحكماء كفھم فيھا ألغازاً، ال يظفر بحقيق. معجزة أو كرامة أو سحراً 

وأمور خرق العادة غير منحصر؛ وال يقصد أحد إلى . علم السحر واطلع على تصرفات النفس في عائم الطبيعة

وأكثر ما يحمل على التماس ھذه الصناعة وانتحالھا ھو كما قلناه العجز عن .وهللا بما يعملون محيط. تحصيلھا

جوھه الطبيعية، كالفالحة والتجارة والصناعة، فيستصعب العاجز الطرق الطبيعية للمعاش، وابتغاؤه من غير و

وأكثر . ابتغاءه من ھذه، ويروم الحصول على الكثير من المال دفعة بوجوه غير طبيعية من الكيمياء وغيرھا

في إنكارھا  -حتى في الحكماء المتكلمين -وللناس أقوال كثيرة. من يعنى بذلك الفقراء من أھل العمران

فإن ابن سينا القائل باستحالتھا كان علية الوزراء، فكان من أھل الغنى والثروة، والفارابي القائل . تھاواستحال

وھذه تھمة ظاھرة في أنظار النفوس . بإمكانھا كان من أھل الفقر الذين يعوزھم أدنى بلغة من المعاش وأسبابه

 . رب سواهوهللا الرزاق، ذو القوة المتين، ال. المولعة بطرقھا وانتحالھا

  الفصل الرابع والثالثون
  في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل

إعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختالف االصطالحات في 

التحصيل، فيحتاج وحينئذ يسلم له منصب . التعليم، وتعدد طرقھا، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك

وال يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لھا، . المتعلم إلى حفظھا كلھا أو أكثرھا ومراعاة طرقھا

ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذھب المالكي بالكتب المدونة مثالً وما . فيقع القصور وال بد دون رتبة التحصيل

ابن يونس واللخمي وابن بشير والتنبيھات والمقدمات والبيان  كتب عليھا من الشروحات الفقھية، مثل كتاب

ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة القيروانية . والتحصيل على العتبية، وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه

من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنھم، واإلحاطة بذلك كله، وحينئذ يسلم له منصب الفتيا 

والمتعلم مطالب باستحضار جميعھا وتمييز ما بينھا، والعمر ينقضي في واحد . وھي كلھا متكررة والمعنى واحد

ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذھبية فقط، لكان األمر دون ذلك بكثير، وكان التعليم . منھا

عليه، فصارت كالطبيعة التي ال يمكن نقلھا وال  سھالً ومأخذه قريباً؛ ولكنه داء ال يرتفع الستقرار العوائد

ً علم العربية من كتاب سيبويه، وجميع ما كتب عليه، وطرق البصريين والكوفيين . تحويلھا ويمثل أيضا

والبغداديين واألندلسيين من بعدھم، وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ما كتب 

المتعلم، وينقضي عمره دونه، وال يطمع أحد في الغاية منه إال في القليل النادر مثل  وكيف يطالب به. في ذلك

ما وصل إلينا بالمغرب لھذا العھد، من تآليف رجل من أھل صناعة العربية من أھل مصر يعرف بابن ھشام، 

ن جني وأھل ظھر من كالمه فيھا أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة، لم تحصل إال لسيبويه واب

ودل ذلك على أن الفضل . طبقتھما، لعظم ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه

ليس منحصراً في المتقدمين، سيما مع ما قدمناه من كثرة الشواغب بتعدد المذاھب والطرق والتآليف ، ولكن 

ال فالظاھر أن المتعلم ولو قطع عمره في ھذا كله، فال وھذا نادر من نوادر الوجود، وإ. فضل هللا يؤتيه من يشاء
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يفي له بتحصيل علم العربية مثالً الذي ھو آلة من اآلالت ووسيلة، فكيف يكون في المقصود الذي ھو الثمرة؛ 

  .ولكن هللا يھدي من يشاء

  الفصل الخامس والثالثون
  في المقاصل التي ينبغي اعتمادھا بالتآليف وإلغاء ما سواھا

م أن العلوم البشرية خزانتھا النفس اإلنسانية بما جعل هللا فيھا من اإلدراك الذي يفيدھا ذلك الفكر المحصل أعل

لھا ذلك بالتصور للحقائق أوالً، ثم بإثبات العوارض الذاتية لھا أو نفيھا عنھا ثانياً؛ إما بغير وسط أو بوسط، 

فإذا استقرت من ذلك صورة علمية في الضمير فال . و نفيھاحتى يستنتج الفكر بذلك مطالبه التي يعني بإثباتھا أ

وذلك البيان . إما على وجه التعليم؛ أو على وجه المفاوضة، تصقل األفكار في تصحيحھا: بد من بيانھا آلخر

إنما يكون بالعبارة، وھي الكالم المركب من األلفاظ النطقية التي خلقھا هللا في عضو اللسان مركبة من 

ھي كيفيات األصوات المقطعة بعضلة اللھاة واللسان ليتبين بھا ضمائر المتكلمين بعضھم لبعض في الحروف، و

مخاطباتھم وھذه رتبة أولى في البيان عما في الضمائر، وإن كان معظمھا وأشرفھا العلوم، فھي شاملة لكل ما 

البيان رتبة ثانية يؤدى بھا ما في  وبعد ھذه الرتبة األولى من. يندرج في الضمير من خبر أو إنشاء على العموم

وھذا البيان منحصر في . الضمير، لمن توارى أو غاب شخصه وبعد؛ أو لمن يأتي بعد ولم يعاصره وال لقيه

الكتابة، وھي رقوم باليد تدل أشكالھا وصورھا بالتواضع على األلفاظ النطقية حروفاً بحروف وكلمات بكلمات؛ 

لضمير بواسطة الكالم المنطقي، فلھذا كانت في الرتبة الثانية واحداً؛ فسمي ھذا فصار البيان فيھا على ما في ا

وأھل الفنون معتنون بإيداع ما يحصل في . يدل على ما في الضمائر من العلوم والمعارف، فھو أشرفھا. البيان

ر، وھؤالء ھم ضمائرھم من ذلك في بطون األوراق بھذه الكتابة، لتعلم الفائدة في حصوله للغائب والمتأخ

والتآليف بين العوالم البشرية واألمم اإلنسانية كثير، ومنتقلة في األجيال واألعصار وتختلف باختالف . المؤلفون

  .الشرائع والملل واألخبار عن األمم والدول

في تصور  وأما العلوم الفلسفية، فال اختالف فيھا، ألنھا إنما تأتي على نھج واحد، فيما تقتضيه الطبيعة الفكرية،

فإن ھذه العلوم ال . الموجودات على ما ھي عليه؛ جسمانيھا  وروحانيھا وفلكيھا وعنصريھا ومجردھا ومادتھا

ثم الكتابة . تختلف، وإنما يقع االختالف في العلوم الشرعية الختالف الملل، أو التاريخية الختالف خارج الخبر

ً مختلفة باصطالحات البشر في رسومھا وأشكالھا، ويس ً وخطا فمنھا الخط الحميري، ويسمى . مى ذلك قلما

المسند، وھو كتابة حمير وأھل اليمن األقدمين، وھو يخالف كتابة العرب المتأخرين من مضر، كما يخالف 

ً . لغتھم ولكل منھما قوانين كلية . إال أن ملكة ھؤالء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك. وإن الكل عربيا

ومنھا الخط . وربما يغلط في ذلك من ال يعرف ملكات العبارة. ھم غير قوانين اآلخرينمستقرأة من عبارت

وربما يزعم بعض أھل الجھل أنه الخط الطبيعي لقدمه فإنھم كانوا أقدم . السرياني، وھو كتابة النبط والكلدانيين

بع، وإنما ھو يستمر بالقدم ألن األفعال االختيارية كلھا ليس شيء منھا بالط. األمم، وھذا وھم، ومذھب عامي

والمران حتى يصير ملكة راسخة، فيظنھا المشاھد طبيعية كما ھو رأي كثير من البلداء في اللغة العربية؛ 

ومنھا الخط العبراني الذي ھو كتابة بني عابر . العرب كانت تعرب بالطبع وتنطق بالطبع، وھذا وھم: فيقولون

ً لسان مختص ومنھ. بن شالح من بني إسرائيل وغيرھم ا الخط اللطيني ، خط اللطينيين من الروم، ولھم أيضا

. مثل الترك والفرنج والھنود وغيرھم. ولكل أمة من األمم اصطالح في الكتاب يعزى إليھا ويختص بھا. بھم

زل القرآن أما السرياني فلقدمه كما ذكرنا، وأما العربي والعبري فلتن. وإنما وقعت العناية باألقالم الثالثة األولى

ً لمتلوھما، فوقعت العناية بمنظومھما أوالً وانبسطت قوانين . والتوراة بھما بلسانھما وكان ھذان الخطان بيانا
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وأما اللطيني فكان . الطراد العبارة في تلك اللغة على أسلوبھا لتفھم الشرائع التكليفية من ذلك الكالم الرباني

دين النصرانية، وھو كله من التوراة، كما سبق في أول الكتاب، الروم، وھم أھل ذلك اللسان، لما اخذوا ب

وصارت . ترجموا التوراة وكتب األنبياء اإلسرائيليين إلى لغتھم، ليقتنصوا منھا األحكام على أسھل الطرق

وأما الخطوط األخرى فلم تقع بھا عناية، وإنما ھي لكل أمة بحسب . عنايتھم بلغتھم وكتابتھم آكد من سواھا

  :ثم إن الناس حصروا مقاصد التآليف التي ينبغي اعتمادھا وإلغاء ما سواھا، فعدوھا سبعة. الحھااصط

استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله، أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم :أولھا 

المصحف، لعل المتأخر يظھر  المحقق ويحرص على إيصاله بغيره، لتعم المنفعة به فيودع ذلك بالكتاب في

تكلم الشافعي أوالً في األدلة الشرعية اللفظية ولخصھا، ثم جاء . على تلك الفائدة، كما وقع في األصول في الفقه

 .الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوھا، وانتفع بذلك من بعدھم إلى اآلن

 تغلقة على األفھام ويفتحأن يقف على كالم األولين وتآليفھم فيجدھا مس: وثانيھا

وھذه طريقة . هللا له في لھمھا فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه، لتصل الفائدة لمستحقھا

 .البيان لكتب المعقول والمنقول، وھو فصل شريف

صيته، أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كالم المتقدمين ممن اشتھر فضله وبعد في اإلفادة : وثالثھا

ويستوثق في ذلك بالبرھان الواضح الذي ال مدخل للشك فيه، فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده، إذ قد تعذر 

محوه ونزعه بانتشار التآليف في اآلفاق واألعصار، وشھرة المؤلف ووثوق الناس بمعارفه، فيودع ذلك الكتاب 

 .ليقف على بيان ذلك

انقسام موضوعه فيقصد المطلع على ذلك  نه مسائل أو فصول بحسبأن يكون الفن الواحد قد نقصت م: ورابعھا

 .أن يتمم ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله، وال يبقى للنقص فيه مجال

أن يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابھا وال منتظمة؛ فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبھا : وخامسھا

جعل كل مسألة في بابھا، كما وقع في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم؛ وفي العتبية من ويھذبھا، وي

رواية العتبي عن أصحاب مالك؛ فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منھا قد وقعت في غير بابھا فھذب ابن أبي 

غنوا بالمدونة وما فعله ابن أبي واست. فنجد في كل باب مسائل من غيره. زيد المدونة وبقيت العتبية غير مھذبة

 .زيد فيھا والبرادعي من بعده

أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابھا من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضالء الى موضوع ذلك الفن : وسادسھا

م وجميع مسائله، فيفعل ذلك، ويظھر به فن ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلھا البشر بأفكارھم، كما وقع في عل

فإن عبد القاھر الجرجاني وأبا يوسف السكاكي وجدا مسائله مستقرية في كتب النحو وقد جمع منھا . البيان

الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة، تنبه الناس فيھا لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم؛ 

 .ولقنھا المتأخرون فأربوا فيھا على كل متقدمفكتبت في ذلك تآليفھم المشھورة، وصارت أصوالً لفن البيان، 

ً فيقصد بالتآليف تلخيص ذلك، : وسابعھا أن يكون الشيء من التآليف التي ھي أمھات للفنون مطوالً مسھبا

 .باالختصار واإليجاز وحذف المتكرر، إن وقع، مع الحذر من حذف الضروري لئال يخل بمقصد المؤلف األول

وما سوى ذلك ففعل غير محتاج إليه وخطأ عن . نبغي اعتمادھا بالتآليف ومراعاتھافھذه جماع المقاصد التي ي

مثل انتحال ما تقدم لغيره من التآليف أن ينسبه إلى نفسه ببعض  الجادة التي يتعين سلوكھا في نظر العقالء

بما ال يحتاج إليه؛ أو  تلبيس، من تبديل األلفاظ وتقديم المتأخر وعكسه، أو يحذف ما يحتاج إليه في الفن أو يأتي

ولذا قال أرسطو، لما عدد ھذه . فھذا شأن الجھل والقحة. يبدل الصواب بالخطأ، أو يأتي بما ال فائدة فيه
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نعوذ با من العمل . وما سوى ذلك ففصل أو شره، يعني بذلك الجھل والقحة: المقاصد، وانتھى إلى آخرھا فقال

 .يھدي للتي ھي أقوموهللا . في ما ال ينبغي للعاقل سلوكه

  الفصل السادس والثالثون
  في أن كثرة االختصارات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم

ذھب كثير من المتأخرين الى اختصار الطرق واألنحاء في العلوم، يولعون بھا ويدونون منھا برنامجاً مختصراً 

وحشو القليل منھا بالمعاني الكثيرة من ذلك في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتھا، باختصار في األلفاظ 

وربما عمدوا إلى الكتب األمھات المطولة فم الفنون للتفسير . فصار ذلك مخالً بالبالغة وعسيراً على الفھم. الفن

ً للحفظ، كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية  والبيان؛ فاختصروھا تقريبا

ً على . منطق وأمثالھموالخونجي في ال وھو فساد في التعليم وفيه إخالل بالتحصيل، وذلك ألن فيه تخليطا

ثم فيه مع . المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه، وھو لم يستعد لقبولھا بعد، وھو من سوء التعليم كما سيأتي

عاني عليھا وصعوبة استخراج ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ االختصار العويصة للفھم بتزاحم الم

الن ألفاظ المختصرات نجدھا ألجل ذلك صعبة عويصة، فينقطع في فھمھا حظ صالح من . المسائل من بينھا

ثم بعد ذلك كله فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات، إذا تم على سداده، ولم تعقبه آفة؛ فھي . الوقت

في تلك من التكرار  الموضوعات البسيطة المطولة لكثرة ما يقع ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من

وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقفته كشأن ھذه الموضوعات . واإلحالة المفيدين لحصول الملكة التامة

ً يقطعھم عن تحصيل الملكات النافعة  المختصرة؛ فقصدوا إلى تسھيل الحفظ على المتعلمين، فأركبوھم صعبا

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم). ومن يھدي هللا فال مضل له، ومن يضلل فال ھادي له. (نھاوتمك

  الفصل السابع والثالثون
  في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته

ً وقليالً قليالً، يلقى عليه  ً فشيئا أوالً إعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً، إذا كان على التدريج، شيئا

ويقرب له في شرحھا على سبيل اإلجمال ويراعى في ذلك . مسائل من كل باب من الفن ھي أصول ذلك الباب

قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه، حتى ينتھي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم؛ إال 

ثم يرجع به إلى الفن ثانية؛ فيرفعه في . مسائلهوغايتھا أنھا ھيأته لفھم الفن وتحصيل . أنھا جزئية وضعيفة

التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منھا، ويستوفى الشرح والبيان، ويخرج عن اإلجمال، ويذكر له ما ھنالك من 

ثم يرجع به وقد شدا فال يترك عويصاً وال مبھماً وال . الخالف ووجھه، إلى أن ينتھي إلى آخر الفن فتجود ملكته

ً إ ھذا وجه التعليم المفيد وھو كما . ستولى على ملكتهال وضحه وفتح له مقفله؛ فيخلص من الفن وقد امنغلقا

وقد . وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. رأيت إنما يحصل في ثالث تكرارات

داته، ويحضرون للمتعلم في أول شاھدنا كثيراً من المعلمين لھذا العھد الذي أدركنا يجھلون طرق التعليم وإفا

ذھنه في حلھا، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصواباً  تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار

فيه، ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله، فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئھا، وقبل أن يستعد 

ً لفھمھا؛ فإن قبول العلم واال ويكون المتعلم أول األمر عاجزاً عن الفھم بالجملة، إال . ستعدادات لفھمه تنشأ تدريجا

ثم ال يزال االستعداد فيه يتدرج قليالً قليالً، بمخالطة . في األقل وعلى سبيل التقريب واإلجمال وباألمثال الحسية

يعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في مسائل ذلك الفن وتكرارھا عليه، واالنتقال فيھا من التقريب الى االست

وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وھو حينئذ عاجز عن . االستعداد؛ ثم في التحصيل ويحيط ھو بمسائل الفن
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الفھم والوعي وبعيد عن االستعداد له كل ذھنه عنھا، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه 

وال ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على . وإنما أتى ذلك من سوء التعليم. رانهوانحرف عن قبوله وتمادى في ھج

ً كان أو منتھياً، وال يخلط  فھم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا

. بھا ينفذ في غيرهمسائل الكتاب بغيرھا حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة 

ألن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بھا لقبول ما بقي، وحصل له نشاط في طلب المزيد 

والنھوض إلى ما فوق، حتى يستولي على غايات العلم، وإذا خلط عليه األمر عجز عن الفھم وأدركه الكالل 

وكذلك ينبغي لك أن ال تطول .وهللا يھدي من يشاء. موانطمس فكره ويئس من التحصيل، وھجر العلم والتعلي

على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتقطيع المجالس وتفريق ما بينھا، ألنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع 

وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند . مسائل الفن بعضھا من بعض، فيعسر حصول الملكة بتفريقھا

نية للنسيان، كانت الملكة أيسر حصوالً وأحكم ارتباطاً وأقرب صبغة؛ الن الملكات إنما تحصل بتتابع الفكرة مجا

ومن المذاھب .تعلمون وهللا علمكم ما لم تكونوا. الفعل وتكراره، وإذا تنوسي الفعل توسيت الملكة الناشئة عنه

 الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن ال يخلط على المتعلم

ن معاً؛ فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منھما، لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منھما إلى تفھم علما

وإذا تفرع الفكر لتعليم ما ھو بسبيله مقتصراً عليه، . االخر؛ فيستغلقان معا ويستصعبان، ويعود منھما بالخيبة

 .فق للصوابوهللا سبحانه وتعالى المو. فربما كان ذلك أجدر بتحصيله

  :الفكر اإلنساني
واعلم أيھا المتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمك، فإن تلقيتھا بالقبول وأمسكتھا بيد الصناعة، ظفرت بكنز عظيم 

وأقدم لك مقدمة تعينك في فھمھا، وذلك ان الفكر اإلنساني طبيعة مخصوصة، فطرھا هللا كما . وذخيرة شريفة

تارة يكون مبدءا لألفعال . ، في البطن األوسط من الدماغ]ن حركة للنفسوجدا[ فطر سائر مبتدعاته، وھو 

وقد يصور . اإلنسانية على نظام وترتيب؛ وتارة يكون مبدءاً لعلم ما لم يكن حاصالً بأن يتوخه إلى المطلوب

وينتقل . طرفيه ويروم نفيه أو إثباته، فيلوح له الوسط الذي يجمع بينھما، أسرع من لمح البصر إن كان واحداً 

ھذا شأن ھذه الطبيعة الفكرية التي تميز بھا . إلى تحصيل وسط آخر إن كان متعدداً، ويصير إلى الظفر بمطلوبه

ثم الصناعة المنطقية ھي كيفية فعل ھذه الطبيعة الفكرية النظرية، تصفه ليعلم .البشر من بين سائر الحيوانات

اً، إال أنه قد يعرض لھا الخطأ في األقل من تصور الطرفين ألنھا وإن كان الصواب لھا ذاتي. سداده من خطئه

على غير صورتھما ومن اشتباه الھيئات في نظم القضايا وترتيبھا للنتائج، فتعين المنطق على التخلص من 

فالمنطق، إذا، أمر صناعي مساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلھا، . ورطة ھذا الفساد إذا عرض

ً استغني عنه في األكثر ولكونه أمراً  ولذلك تجد كثيراً من فحول النظار في الخليقة يحصلون على . صناعيا

ذلك  المطالب في العلوم دون صناعة علم المنطق، وال سيما مع صدق النية والتعرض لرحمة هللا تعالى، فإن

لوسط والعلم بالمطلوب ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادھا؛ فتفضي بھم بالطبع إلى حصول ا. أعظم معنى

ثم من دون ھذا األمر الصناعي، الذي ھو المنطق، مقدمة أخرى من التعليم وھي معرفة .كما فطرھا هللا عليه

فال بد أنھا . األلفاظ؛ وداللتھا علي المعاني الذھنية تردھا من مشافھة الرسوم بالكتاب ومشافھة اللسان بالخطاب

داللة الكتابة المرسومة على األلفاظ المقولة : فأوالً .إلى الفكر في مطلوبك المتعلم من مجاوزتك ھذه الحجب كلھا

وھي أخفھا؛ ثم داللة األلفاظ المقولة على المعاني المطلوبة؛ ثم القوانين في ترتيب المعاني لالستدالل في قوالبھا 

ً يقتنص بھا ا لمطلوب بالطبيعة الفكرية المعروفة في صناعة المنطق؛ ثم تلك المعاني مجردة في الفكر اشتراكا
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وليس كل أحد يتجاوز ھذه المراتب بسرعة بما، وال يقطع ھذه الحجب في التعليم . بالتعرض لرحمة هللا ومواھبه

بسھولة؛ بل  ربما وقف الذھن في حجب األلفاظ بالمناقشات أو عثر في اشتراك األدلة بشغب الجدال والشبھات، 

فإذا ابتليت بمثل ذلك .خلص من تلك الغمرة إال قليالً ممن ھداه هللاولم يكد يت. فقعد عن تحصيل المطلوب

وعرض لك ارتباك في فھمك أو تشغيب بالشبھات في ذھنك، فاطرح ذلك وانتبذ حجب األلفاظ وعوائق 

وسرح نظرك فيه . الشبھات، واترك االمر الصناعي جملة واخلص الى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه

ً قدمك حيث وضعھا أكابر النظار قبلك، متعرضا للفتح من  وفرغ ذھنك فيه للغوص على مرامك منه، واضعا

فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتح من هللا . هللا، كما فتح عليھم من رحمته وعلمھم ما لم يكونوا يعلمون

وحينئذ . ك عليه كما قلناهبالظفر بمطلوبك ، وحصل اإلمام الوسط الذي جعله هللا من مقتضيات ھذا الفكر وفطر

به إلى قوالب األدلة وصورھا، فأفرغه فيھا ووفه حقه من القانون الصناعي؛ ثم اكسه صور األلفاظ  فارجع

وأما إن وقفت عند المناقشة في األلفاظ والشبھة .وأبرزه إلى عالم الخطاب والمشافھة وثيق العرى صحيح البنيان

ن خطئھا، وھذه أمور صناعية وضعية تستوي جھاتھا المتعددة وتتشابه في األدلة الصناعية وتمحيص صوابھا م

ألجل الوضع واالصطالح، فال تتميز جھة الحق منھا؛ إذ جھة الحق إنما تستبين إذا كانت بالطبع، فيستمر ما 

وھذا شأن األكثر من . حصل من الشك واالرتياب، وتسدل الحجب على المطلوب وتقعد بالناظر عن تحصيله

ر والمتأخرين، سيما من سبقت له عجمة في لسانه، فربطت على ذھنه، أو من حصل له شغف بالقانون النظا

المنطقي وتعصب له، فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك الحق بالطبع، فيقع في الحيرة بين شبه األدلة وشكوكھا، وال 

كما قلناه، إذا جرد عن جميع األوھام  والذريعة إلى درك الحق بالطبع إنما ھو الفكر الطبيعي. يكاد يخلص منھا

وأما المنطق فإنما ھو واصف لفعل ھذا الفكر، فيساوقه لذلك في . وتعرض الناظر فيه إلى رحمة هللا تعالى

فاعتبر ذلك واستمطر رحمة هللا تعالى، متى أعوزك فھم المسائل، تشرق عليك أنواره باإللھام إلى . األكثر

 .مته، وما العلم إال من عند هللاوهللا الھادي إلى رح. الصواب

  الفصل الثامن والثالثون
  في أن العلوم اآللية ال توسع فيھا األنظار وال تفرع المسائل
علوم مقصودة بالذات، كالشرعيات من التفسير : إعلم أن العلوم المتعارفة بين أھل العمران على صنفين

من الفلسفة؛ وعلوم ھي آلة ووسيلة لھذه العلوم، كالعربية والحديث والفقه وعلم الكالم، وكالطبيعيات واإللھيات 

وربما كان آلة لعلم الكالم وأصول الفقه على طريقة . والحساب وغيرھما للشرعيات، وكالمنطق للفلسفة

فأما العلوم التي ھي مقاصد، فال حرج في توسعة الكالم فيھا، وتفريع المسائل واستكشاف األدلة . المتأخرين

ً لمعانيھا المقصودةواألنظار؛ ف ً في ملكته وإيضاحا وأما العلوم التي ھي آلة لغيرھا . إن ذلك يزيد طالبھا تمكنا

وال يوّسع فيھا . مثل العربية والمنطق وأمثالھما، فال ينبغي أن ينظر فيھا إال من حيث ھي آلة لذلك الغير فقط

فكلما . مقصود منھا ما ھي آلة له ال غيرالكالم وال تفرع المسائل، ألن ذلك يخرج بھا عن المقصود، إذ ال

خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار االشتغال بھا لغواً، مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتھا 

ً عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلھا، مع أن . بطولھا وكثرة فروعھا وربما يكون ذلك عائقا

لجميع على ھذه الصورة؛ فيكون االشتغال بھذه العلوم اآللية تضييعاً شأنھا أھم، والعمر يقصر عن تحصيل ا

وھذا كما فعله المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق، ال بل وأصول الفقه، .للعمر وشغالً بما ال يغني

ھا آلة وصيرھا ألنھم أوسعوا دائرة الكالم فيھا نقالً واستدالالً وأكثروا من التفاريع والمسائل بما أخرجھا عن كون

وربما يقع فيھا لذلك أنظار ومسائل ال حاجة بھا في العلوم المقصودة بالذات فتكون ألجل ذلك . مقصودة بذاتھا
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من نوع اللغو، وھي أيضاً مضرة بالمتعلمين على اإلطالق، ألن المتعلمين اھتمامھم بالعلوم المقصودة أكثر من 

ا العمر في تحصيل الوسائل، فمتى يظفرون بالمقاصد، فلھذا يجب فإذا قطعو. اھتمامھم بھذه اآلالت والوسائل

على المعلمين لھذه العلوم اآللية أن ال يستبحروا في شأنھا وال يستكثروا من مسائلھا وينبھوا المتعلم على 

ً بذلك . الغرض منھا ويقفوا به عنده فمن نزعت به ھمته بعد ذلك إلى شيء من التوغل؛ ورأى من نفسه قياما

 .وكل ميسر لما خلق له. فاية به فليختر لنفسه ما شاء من المراقي صعباً أو سھالً وك

  الفصل التاسع والثالثون
  .في تعليم الولدان واختالف مذاھب األمصار اإلسالمية في طرقه

 إعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين، أخذ به أھل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارھم، لما

وصار القرآن أصل . يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ اإليمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون األحاديث

ً وھو أصل لما . التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخا

. أساليبه يكون حال ما ينبني عليهوعلى حسب األساس و. بعده، ألن السابق األول للقلوب كاألساس للملكات

فأما أھل . واختلفت طرقھم في تعليم القرآن للولدان، باختالفھم باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم من الملكات

المغرب فمذھبھم في الولدان االقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذھم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختالف 

خلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمھم، ال من حديث وال من فقه وال من شعر حملة القرآن فيه؛ ال ي

ً عن العلم  وال من كالم العرب؛ إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا

ن وھذا مذھب أھل األمصار بالمغرب ومن تبعھم من قرى البربر، أمم المغرب،في ولدانھم إلى أ.بالجملة

فھم لذلك أقوم . وكذا في الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره. يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة

وأما أھل األندلسي فمذھبھم تعليم القرآن والكتاب من حيث ھو، وھذا ھو . على رسم القرآن وحفظه من سواھم

. وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصالً في التعليم إال انه لما كان القرآن أصل ذلك. الذي يراعونه في التعليم

فال يقتصرون لذلك عليه فقط؛ بل يخلطون في تعليمھم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل، وأخذھم 

وال تختص عنايتھم في التعليم بالقرآن دون ھذه، بل عنايتھم فيه .بقوانين العربية وحفظھا وتجويد الخط والكتاب

ر من جميعھا، الى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة، وقد شدا بعض الشيء في العربية بالخط اكث

. والشعر والبصر بھما، وبرز في الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على الجملة، لو كان فيھا سند لتعليم العلوم

. يھم إال ما حصل من ذلك التعليم األوللكنھم ينقطعون عند ذلك النقطاع سند التعليم في آفاقھم، وال يحصل بأيد

وأما أھل إفريقية فيخلطون في تعليمھم للولدان القرآن . وفيه كفاية لمن أرشده هللا تعالى واستعداد إذا وجد المعلم

بالحديث في الغالب، ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلھا؛ إال ان عنايتھم بالقرآن، واستظھار الولدان 

وبالجملة فطريقتھم في . قوفھم على اختالف رواياته وقراءاته اكثر مما سواه؛ وعنايتھم بالخط تبع لذلكإياه، ووو

تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أھل األندلس، ألن سند طريقتھم في ذلك متصل بمشيخة األندلس الذين أجازوا 

وأما أھل المشرق .نھم بعد ذلكعند تغلب النصارى على شرق االندلس، واستقروا بتونس، وعنھم أخذ ولدا

والذي ينقل لنا أن عنايتھم بدراسة القرآن . فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغنا، وال أدري بم عنايتھم منھا

وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة، وال يخلطونه بتعليم الخط، بل لتعليم الخط عندھم قانون ومعلمون له 

وإذا كتبوا لھم األلواح فبخط قاصر . ئر الصنائع، وال يتداولونھا في مكاتب الصبيانعلى انفراده، كما تعلم سا

عن اإلجادة، ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الھمة في طلبه، ويبتغيه من أھل 
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؛ وذلك أن فأما أھل إفريقية والمغرب؛ فأفادھم االقتصار على القرآن القصور عن ملكة اللسان جملة.صنعته

القرآن ال ينشأ عنه في الغالب ملكة لما أن البشر مصروفون عن اإلتيان بمثله، فھم مصروفون لذلك عن 

أساليبه، فال يحصل لصاحبه ملكة في اللسان  وليس لھم ملكة في غير. االستعمال على أساليبه واالحتذاء بھا

ربما كان أھل إفريقية في ذلك أخف من أھل العربي، وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرف في الكالم و

المغرب، لما يخلطون في تعليمھم القرآن بعبارات العلوم في قوانينھا كما قلناه، فيقتدرون على شيء من 

التصرف ومحاذاة المثل بالمثل؛ إال أن ملكتھم في ذلك قاصرة عن البالغة، لما أن أكثر محفوظھم عبارات 

وأما أھل األندلس فأفادھم التفنن في التعليم وكثرة رواية الشعر .ما سيأتي في فصلهالعلوم النازلة عن البالغة ك

وقصروا في . والترسل ومدارسة العربية من أول العمر، حصول ملكة صاروا بھا أعرف في اللسان العربي

ل خط وأدب فكانوا لذلك أھ. سائر العلوم، لبعدھم عن مدارسة القرآن والحديث الذي ھو أصل العلوم وأساسھا

ولقد ذھب القاضي أبو بكر بن العربي .بارع أو مقصر، على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصبا

في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وجه التعليم، وأعاد في ذلك وأبدأ، وقدم تعليم العربية والشعر على سائر 

ديوان العرب ويدعو إلى تقديمه وتقديم العربية في التعليم  ألن الشعر: "قال. العلوم كما ھو مذھب أھل األندلس

ضرورة، فساداً للغة؛ ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه حتى يرى القوانين؛ ثم ينتقل إلى درس القرآن، فإنه 

قرأ ما ال ويا غفلة أھل بالدنا في إن يؤخذ الصبي بكتاب هللا فج أول عمره، ي: "ثم قال". يتيسر عليه بھذه المقدمة

ثم ينظر في أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الجدل ثم : "قال". يفھم وينصب في أمر، غيره أھم عليه منه 

ونھى مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان، إال أن يكون المتعلم قابالً لذلك بجودة الفھم ". الحديث وعلومه 

ھو لعمري مذھب حسن؛ إال ان العوائد ال تساعد عليه ھذا ما أشار إليه القاضي أبو بكر رحمه هللا، و. والنشاط

وھي أملك باألحوال ووجه ما اختصت به العوائد، من تقديم دراسة القرآن، إيثاراً للتبرك والثواب، وخشية ما 

عن العلم؛ فيفوته القرآن، ألنه ما دام في الحجر منقاد  يعرض للولد في جنون الصبا من اآلفات والقواطع 

تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القھر؛ فربما عصفت به رياح الشبيبة، فألقته بساحل البطالة؛  فإذا. للحكم

ولو حصل اليقين باستمراره في . فيغتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن له لئال يذھب خلواً منه

ولكن . به أھل المغرب والمشرق طلب العلم، وقبوله التعليم، لكان ھذا المذھب الذي ذكره القاضي أولى ما أخذ

 .هللا يحكم ما يشاء، ال معقب لحكمه سبحانه

  الفصل األربعون
  في أن الشدة علي المتعلمين مضرة بھم

ومن كان مرباه . وذلك أن إرھاق الحد في التعليم مضر بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد؛ ألنه من سوء الملكة

ك أو الخدم، سطا به القھر وضيق على النفس في انبساطھا، وذھب بالعسف والقھر من المتعلمين أو الممالي

ً من انبساط  بنشاطھا ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث، وھو التظاھر بغير ما في ضميره، خوفا

األيدي بالقھر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له ھذه عادًة وخلقاً، وفسدت معاني اإلنسانية التي له 

ن حيث االجتماع والتمدن، وھي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله وصار عياالً على غيره في ذلك، بل م

وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل؛ فانقبضت عن غايتھا ومدى إنسانيتھا ، فارتكس وعاد في 

، واعتبره في كل من يملك أمره وھكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القھر ونال منھا العسف. أسفل السافلين

وانظره في اليھود وما حصل بذلك فيھم من . وتجد ذلك فيھم استقراء. وال تكون الملكة الكافلة له رفيقة به. عليه

خلق السوء حتى إنھم يوصفون في كل أفق وعصر بالخرج، ومعناه في االصطالح المشھور التخابث والكيد، 
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وقد قال محمد بن أبي . ي متعلمه والوالد في ولده أن ال يستبدوا عليھم في التأديبفينبغي للمعلم ف. وسببه ما قلناه

ال ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربھم إذا : "زيد في كتابه، الذي أئمة في حكم المعلمين والمتعلمين

 ً حرصاً ". ال أدبه هللا  من لم يؤدبه الشرع: "ومن كالم عمر رضي هللا عنه". احتاجوا إليه على ثالثة أسواط شيئا

ً بأن المقدار الذي عينه الشرع لذلك أملك له، فإنه أعلم  على صون النفوس عن مذلة التأديب، وعلما

بعث إلى الرشيد في  : قال خلف األحمر. ومن أحسن مذاھب التعليم، ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده.بمصلحته

المؤمنين قد دفع إليك مھجة نفسه وثمرة قلبه؛ فصير يدك عليه  يا أحمر إن أمير: "تأديب ولده محمد األمين فقال

أقرئه القرآن وعلمه األخبار وروه األشعار . مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين

وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكالم وبدئه وامنعه من الضحك إال في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بنى ھاشم، 

وال تمرن بك ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إياھا . دخلوا عليه؛ ورفع مجالس القواد، إذا حضروا مجلسهإذا 

وقومه ما استطعت بالقرب . وال تمعن في مسامحته، فيستحلي الفراغ ويألفه. من غير أن تحزنه، فتميت ذھنه

 ".انتھى. والمالينة، فإن أباھما فعليك بالشدة والغلظة

  دي واألربعونالفصل الحا
  في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم

تارة علماً وتعليماً : والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفھم وأخالقھم وما ينتحلونه به من المذاھب والفضائل

ً بالمباشرة ً وأقوى إال أن حصول الملكات عن المباشرة وا. وإلقاًء؛ وتارة محاكاًة وتلقينا لتلقين أشد استحكاما

 ً واالصطالحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة . قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخھا فعلى. رسوخا

وال يدفع عنه ذلك إال مباشرته الختالف الطرق فيھا . على المتعلم، حتى لقد يظن كثير منھم أنھا جزء من العلم

وتعدد المشايخ، يفيده تمييز االصطالحات، بما يراه من اختالف طرقھم فيھا؛ فلقاء أھل العلوم، . من المعلمين

. وتنھض قواه إلى الرسوخ واالستحكام في الملكات. فيجرد العلم عنھا ويعلم أنھا أنحاء تعليم وطرق توصيل

عددھم ويصحح معارفه ويميزھا عن سواھا مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرتھما من المشيخة عند ت

فالرحلة ال بد منھا في طلب العلم، الكتساب الفوائد . وھذا لمن يسر هللا عليه طرق العلم والھداية. وتنوعھم

 .وهللا يھدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال

  الفصل الثاني واألربعون
  في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاھبھا

والسبب في ذلك أنھم معتادون النظم الفكر في والغوص على المعاني، وانتزاعھا من المحسوسات وتجريدھا في 

الذھن، أموراً كليًة عامًة؛ ليحكم عليھا بأمر على العموم، ال بخصوص مادة وال شخص وال جيل وال أمة وال 

قيسون األمور على أشباھھا وأمثالھا، وأيضا ي. ويطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجيات. صنف من الناس

فال تزال أحكامھم وأنظارھم كلھا في الذھن، وال تصير إلى المطابقة إال بعد . بما اعتادوه من القياس الفقھي

أو ال تصير بالجملة إلى مطابقة، وإنما يتفرغ ما في الخارج عما في الذھن من ذلك؛ . الفراغ من البحث والنظر

عما في المحفوظ من أدلة الكتاب والسنة، فتطلب مطابقة ما في الخارج لھا،  إنھا فروعكاألحكام الشرعية، ف

فھم متعودون في سائر . عكس األنظار في العلوم العقلية، التي يطلب في صحتھا مطابقتھا لما في الخارج

راعاة ما في الخارج والسياسة يحتاج صاحبھا إلى م. أنظارھم  أمور الذھنية واألنظار الفكرية ال يعرفون سواھا

ولعل أن يكون فيھا ما يمنع من إلحاقھا بشبه أو مثال، وينافي الكلي . وما يلحقھا من األحوال ويتبعھا، فإنھا خفية

وال يقاس شيء من أحوال العمران على اآلخر، إذ كما اشتبھا في أمر واحد، فلعلھما .الذي يحاول تطبيقه عليھا
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ألجل ما تعودوه من تعميم األحكام وقياس االمور، بعضھا على بعض، إذا اختلفا في أمور، فتكون العلماء 

. نظروا في السياسة، أفرغوا ذلك في قالب أنظارھم ونوع استدالالتھم؛ فيقعون في الغلط كثيراً وال يؤمن عليھم

اء، من ويلحق بھم أھل الذكاء والكيس من أھل العمران، ألنھم ينزعون بثقوب أذھانھم، إلى مثل شأن الفقھ

والعامي السليم الطبع المتوسط الكيس، لقصور . الغوص على المعاني والقياس والمحاكاة، فيقعون في الغلط

فكره عن ذلك وعدم اعتياده إياه يقتصر لكل مادة على حكمھا، وفي كل صنف من األحوال واألشخاص على ما 

نظره المواد المحسوسة وال يجاوزھا في اختص به، وال يعدي الحكم بقياس وال تعميم، وال يفارق في أكثر 

  :قال الشاعر. ذھنه، كالسابح ال يفارق البر عند الموج

 فال توغلن إذا ما سبحت    فإن السالمة في الساحل

فيكون مأموناً من النظر في سياسته، مستقيم النظر في معاملة أبناء جنسه؛ فيحسن معاشه وتندفع آفاقه ومضاره، 

ومن ھنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط، لكثرة ما فيھا من . كل ذي علم عليموفوق . باستقامة نظره

ولعل المواد فيھا ما يمانع تلك األحكام . االنتزاع وبعدھا عن المحسوس؛ فإنھا نظر في المعقوالت الثواني

تجريدھا قريب، فليس كذلك؛ وأما النظر في المعقوالت األول، وھى التي . وينافيھا عند مراعاة التطبيق اليقيني

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. ألنھا خيالية، وصور المحسوسات حافظة مؤذنة بتصديق انطباقه

  الفصل الثالث واألربعون
  في أن حملة العلم في اإلسالم أكثرھم العجم

العرب حملة علم، ال في العلوم من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة اإلسالمية أكثرھم العجم، وليس في 

وأن كان منھم العربي في نسبه، فھو أعجمي في لغته . الشرعية وال في العلوم العقلية، إال في القليل النادر

والسبب في ذلك أن الملة في أولھا لم يكن فيھا . ومرباه ومشيخته، مع أن الملة عربية، وصاحب شريعتھا عربي

السذاجة والبداوة؛ وإنما أحكام الشريعة التي ھي أوامر هللا ونواھيه، كان علم وال صناعة؛ لمقتضى أحوال 

. الرجال ينقلونھا في صدورھم، وقد عرفوا مأخذھا من الكتاب والسنة، بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه

وجرى األمر .ةوالقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتآليف والتدوين، وال دفعوا إليه وال دعتھم إليه حاج

ونقله القراء أي الذين يقرأون الكتاب . على ذلك زمن الصحابة والتابعين وكانوا يسفون المختصين بحمل ذلك

وليسوا أميين؛ ألن األمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بما كانوا عرباً؛ فقيل لحملة القرآن يومئذ قراء، إشارة 

ومن الحديث، . ورة عن هللا، ألنھم لم يعرفوا األحكام الشرعية إال منهفھم قراء لكتاب هللا والسنة المأث. الى ھذا

كتاب هللا : تركت فيكم أمرين لن تضفوا ما تمسكتم بھما<<: ρقال . الذي ھو في غالب موارده تفسير له وشرخ

الحديث مخافة فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فما بعد احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية، وتقييد . >>وسنتي 

احتيج إلى معرفة األسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من األسانيد وما دونه؛ ثم كثر  ضياعه؛ ثم

استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسنة وفسد مع ذلك اللسان، فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية، وصارت 

راج والتنظير والقياس، واحتاجت الى علوم أخرى ھي وسائل العلوم الشرعية كلھا ملكات في االستنباط واالستخ

من معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك االستنباط والقياس والذب عن العقائد اإليمانية باألدلة لكثرة البدع : لھا

ً ذات ملكات محتاجة إلى التعليم، فاندرجت في جملة الصنائع كنا وقد .واإللحاد؛ فصارت ھذه العلوم كلھا علوما

قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر، وأن العرب أبعد الناس عنھا؛ فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد العرب 

والحضر لذلك العھد ھم العجم أو من في معناھم من الموالي وأھل الحواضر، الذين ھم يومئذ . عنھا وعن سوقھا
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م على ذلك للحضارة الراسخة فيھم منذ دولة تبغ للعجم في الحضارة وأحوالھا من الصنائع والحرف؛ ألنھم أقو

. الفرس؛ فكان صاحب صناعة النحو سيبويه والفارسي من بعده والزجاج من بعدھما، وكلھم عجم في أنسابھم

وكذا حملة .وإنما ربوا في اللسان العربي، فاكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب، وصيروه قوانين وفناً لمن بعدھم

وكان . ى أھل اإلسالم أكثرھم عجم أو مستعجمون باللغة والمربى التساع الفن بالعراقالحديث الذين حفظوه عل

ً كما يعرف، وكذا حملة علم الكالم وكذا أكثر المفكرين ولم يقم بحفظ العلم . علماء أصول الفقه كلھم عجما

وأما .>>من أھل فارس لو تعلق العلم بأكناف السماء، لناله قوم<<: ρوظھر مصداق قوله . وتدوينه إال األعاجم

العرب الذين أدركوا ھذه الحضارة وسوقھا وخرجوا إليھا عن البداوة فشغلتھم الرياسة في الدولة العباسية وما 

دفعوا إليه مع القيام بالملك عن القيام بالعلم، والنظر فيه، فإنھم كانوا أھل الدولة وحاميتھا وأولي سياستھا، مع ما 

والرؤساء أبداً يستنكفون عن الصنائع . ال العلم حينئذ بما صار من جملة الصنائعاألنفة عن انتح يلحقھم من

وما زالوا يرون لھم حق القيام به، فإنه . والمھن، وما يجر إليھا، ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين

ملة وصار للعجم، صارت حتى إذا خرج األمر من العرب ج. دينھم وعلومھم، وال يحتقرون حملتھا كل االحتقار

العلوم الشرعية غريبة النسبة عند أھل الملك، بما ھم عليه من البعد عن نسبتھا، وامتھن حملتھا بما يرون انھم 

. بعداء عنھم مشتغلين بما ال يغني وال يجدي عليھم، في الملك والسياسة كما ذكرناه في فصل المراتب الدينية

ً فلم تظھر في .حملة الشريعة أو عافتھم من العجمفھذا الذي قررناه ھو السبب في أن  أما العلوم العقلية أيضا

واستقر العلم كله صناعة، فاختصت بالعجم وتركھا العرب، . الملة إال بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفوه

ذلك في فلم يزل . وانصرفوا عن انتحالھا؛ فلم يحملھا إال المعربون من العجم، شأن الصنائع كما قلناه أوالً 

فلما خربت . األمصار اإلسالمية ما دامت الحضارة في العجم وببالدھم من العراق وخراسان وما وراء النھر

تلك االمصار وذھبت منھا الحضارة، التي ھي سر هللا في حصول العلم والصنائع، ذھب العلم في العجم جملة 

وال أوفر اليوم في الحضارة من مصر فھي . رةواختص العلم باألمصار الموفورة الحضا. لما شملھم من البداوة

وبقي بعض الحضارة فيما وراء النھر، لما ھناك من الحضارة . أم العالم وإيوان اإلسالم وينبوع العلم والصنائع

وقد دلنا على ذلك كالم بعض علمائھم في . بالدولة التي فيھا، فلھم بذلك حصة من العلوم والصنائع ال تنكر

وأما غيره من العجم، فلم نر لھم، من بعد اإلمام . نا إلى ھذه البالد، وھو سعد الدين التفتازانيتآليف، وصلت إلي

فاعتبر ذلك وتأمله تر عجباً في أحوال . ابن الخطيب ونصير الدين الطوسي كالماً يعول على نھايته في اإلصابة

ملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير، له ال  وهللا يخلق ما يشاء ال إله إال ھو وحده ال شريك له. الخليقة

 .وحسبنا هللا ونعم الوكيل والحمد 

  الفصل الرابع واألربعون
  قصرت بصاحبھا في تحصيل العلوم عن أھل اللسان العربي في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان

العلوم الشرعية، التي ھي والسر في ذلك أن مباحث العلوم كلھا إنما ھي في المعاني الذھنية والخيالية، من بين 

أكثر مباحثھا في األلفاظ وموادھا من األحكام المتلقاة من الكتاب والسنة ولغاتھا المؤذية لھا، وھي كلھا في 

واللغات إنما ھي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني، . الخيال؛ وبين العلوم العقلية، وھي في الذھن

لمناظرة والتعليم، وممارسة البحث بالعلوم لتحصيل ملكتھا بطول المران يؤديھا بعض إلى بعض بالمشافھة في ا

وال بد في اقتناص تلك . واأللفاظ واللغات وسائط وحجب بين الضمائر، وروابط وختام عن المعاني. لحى ذلك

تناصھا زيادة المعاني من الفاظھا لمعرفة دالالتھا اللغوية عبيھا، وجودة الملكة لناظر فيھا؛ وإال فيعتاص عليه اق
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وإذا كانت ملكته في تلك الدالالت راسخة، بحيث يتبادر . على ما يكون في مباحثھا الذھنية من االعتياص

المعاني إلى ذھنه من تلك األلفاظ عند استعمالھا، شأن البديھي والجبلي، زال ذاك الحجاب بالجملة بين المعاني 

ھذا كله إذا كان التعليم تلقينا وبالخطاب . ني من المباحث فقطوالفھم، أو خف؛ ولم يبق إال معاناة ما في المعا

وأما إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب ومشافھة الرسوم الخطية من الدواوين بمسائل . والعبارة

ألن رسوم . العلوم، كان ھنالك حجاب آخر بين الخط ورسومه في الكتاب؛ وبين األلفاظ المقولة في الخيال

وما لم تعرف تلك الداللة تعذرت معرفة العبارة، وإن عرفت بملكة . األلفاظ المقولة علىالكتابة لھا داللة خاصة 

ً قاصرة، ويزداد على الناظر والمتعلم بذلك حجاب آخر بينه وبين مطلوبة، من  قاصرة كانت معرفتھا أيضا

ي الداللة اللفظية والخطية مستحكمة وإذا كانت ملكته ف. تحصيل ملكات العلوم أعوص من الحجاب األول

ھذا شأن المعاني مع األلفاظ والخط . وصار إنما يعاني فھم مباحثھا فقط. ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني

ثم إن الملة اإلسالمية لما اتسع ملكھا . والمتعلمون لذلك في الصغر أشد استحكاماً لملكاتھم. بالنسبة إلى كل لغة

يھا ودرست علوم األولين بنبوتھا وكتابھا، وكانت أمية النزعة والشعار؛ فأخذ الملك واندرجت األمم في ط

والعزة وسخرية األمم لھم بالحضارة والتھذيب، وصيروا علومھم الشرعية صناعة، بعد أن كانت نقالً؛ فحدثت 

ى علومھم وأفرغوھا في فيھم الملكات، وكثرت الدواوين والتآليف؛ وتشوفوا إلى علوم األمم فنقلوھا بالترجمة إل

قالب أنظارھم، وجردوھا من تلك اللغات األعجمية إلى لسانھم واربوا فيھا على مداركھم، وبقيت تلك الدفاتر 

ً وطلالً مھجوراً وھباًء منثوراً  ً منسيا وأصبحت العلوم كلھا بلغة العرب، ودواوينھا . التي بلغتھم األعجمية نسيا

بالعلوم إلى معرفة الدالالت اللفظية والخطية في لسانھم دون ما سواه من  المسطرة بخطھم، واحتاج القائمون

وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة في اللسان، وكذا الخط صناعة ملكتھا في اليد؛ . األلسن، لدروسھا وذھاب العناية بھا

ملكة إذا تقدمت في فإذا تقدمت في اللسان ملكة العجمة، صار مقصراً في اللغة العربية، لما قدمناه من أن ال

وإذا كان مقصراً في اللغة العربية . صناعة بمحل، فقل أن يجيد صاحبھا ملكة في صناعة أخرى، وھو ظاھر

إال أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم . ودالالتھا اللفظية والخطية أعتاص عليه فھم المعاني منھا كما مر

العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتھم، فتكون اللغة  حين انتقل منھا إلى العربية، كأصاغر أبناء

أيضا شأن من سبق له  وكذا. العربية كأنھا السابقة لھم، وال يكون عندھم تقصير في فھم المعاني من العربية

عن  ولھذا نجد الكثير من علماء االعاجم في دروسھم ومجالس تعليمھم يعدلون. تعلم الخط األعجمي قبل العربي

نقل التفاسير من الكتب إلى قراءتھا ظاھراً يخففون بذلك عن أنفسھم مؤونة بعض الحجب ليقرب عليھم تناول 

وصاحب الملكة في العبارة والخط مستغن عن ذلك؛ بتمام ملكته، وإنه صار له فھم األقوال من الخط، . المعاني

وربما يكون الدؤوب على التعليم . وبين المعاني والمعاني من األقوال، كالجبلة الراسخة، وارتفعت الحجب بينه

والمران على اللغة، وممارسة الخط يفضيان بصاحبھما إلى تمكن الملكة، كما نجده في الكثير من علماء 

وإذا قرن بنظيره من علماء العرب وأھل طبقته منھم، كان باع العربي أطول وملكته . االعاجم؛ إال أنه في النادر

لمستعجم من الفتور بالعجمة السابقة التي يؤثر القصور بالضرورة وال يعترض ذلك بما تقدم أقوى، لما عند ا

بأن علماء اإلسالم أكثرھم العجم، ألن المراد بالعجم ھنالك عجم النسب لتداول الحضارة فيھم التي قررنا أنھا 

وال . ن ذلك، وھي المرادة ھناوأما عجمة اللغة فليست م. سبب النتحال الصنائع والملكات ومن جملتھا العلوم

ً مما كان لليونانيين في علومھم من رسوخ القدم فإنھم إنما تعلموھا من لغتھم السابقة لھم  يعترض ذلك أيضا

واألعجمي المتعلم للعلم في الملة اإلسالمية يأخذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه، ومن . وخطھم المتعارف بينھم

ً كما قلناه .غير خطه الذي يعرف ملكته وھذا عام في جميع أصناف أھل اللسان . فلھذا يكون له ذلك حجابا
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وفي ذلك آيات . األعجمي من الفرس والروم والترك والبربر والفرنج، وسائر من ليس من أھل اللسان العربي

  .للمتوسمين

  الفصل الخامس واألربعون
  في علوم اللسان العربي

ومعرفتھا ضرورية على أھل الشريعة، إذ مأخذ األحكام . لبيان واألدبوھي اللغة والنحو وا: أركانه أربعة

الشرعية كلھا من الكتاب والسنة، وھي بلغة العرب ونقلتھا من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكالتھا من 

وت مراتبھا وتتفاوت في التأكيد بتفا. لغتھم، فال بد من معرفة العلوم المتعلقة بھذا اللسان لمن أراد علم الشريعة

 ً والذي يتحصل أن األھم المقدم منھا ھو النحو، . في التوفية بمقصود الكالم، حسبما يتبين في الكالم عليھا فناً فنا

. إذ به يتبين أصول المقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولواله لجھل أصل اإلفادة

ن أكثر األوضاع باقية في موضوعاتھا، لم تتغير بخالف اإلعراب الدال وكان من حق علم اللغة التقدم، لوال أ

فلذلك كان علم النحو أھم من اللغة، إذ في . على اإلسناد والمسند والمسند إليه؛ فإنه تغير بالجملة ولم يبق له أثر

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. جھله اإلخالل بالتفاھم جملة، وليست كذلك اللغة

 :علم النحو
وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة . إعلم أن اللغة في المتعارف ھي عبارة المتكلم عن مقصوده

. وھو في كل أمة بحسب اصطالحاتھم. الكالم، فالبد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لھا، وھو اللسان

وضحھا إبانة عن المقاصد، لداللة غير الكلمات فيھا وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأ

مثل الحركات التي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعني المضاف، ومثل . على كثير من المعاني

 وليس يوجد ذلك إال في لغة. أي الحركات الى الذوات من غير تكفف ألفاظ أخرى.الحروف التي تفضي باألفعال

اللغات فكل معنى أو حال ال بد له من ألفاظ تخضه بالداللة، ولذلك نجد كالم العجم في وأما غيرھا من . العرب

أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكالم <<: ρوھذا ھو معنى قوله . مخاطباتھم أطول مما نقدره بكالم العرب

ة على المقصود فصار للحروف في لغتھم والحركات والھيآت، أي األوضاع، اعتبار في الدالل. >>اختصاراً 

إنما ھي ملكة في ألسنتھم يأخذھا اآلخر عن األول كما تأخذ . غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منھا

فلما جاء اإلسالم وفارقوا الحجاز لطلب الملك، الذي كان في أيدي األمم والدول، .صبياننا لھذا العھد لغاتنا

والسمع أبو . ھا السمع من المخالفات التي للمتعربين من العجموخالطوا العجم، تغيرت تلك الملكة بما ألقى إلي

وخشي أھل العلوم منھم أن . الملكات اللسانية، ففسدت بما ألقي إليھا مما يغايرھا، لجنوحھا إليه باعتياد السمع

ً ويطول العھد بھا، فينغلق القرآن والحديث على المفھوم؛ فاستنبطوا من مجاري ك المھم تفسد تلك الملكة رأسا

. قوانين لتلك الملكة مطردة، شبه الكليات والقواعد، يقيسون عليھا سائر أنواع الكالم ويلحقون األشباه باألشباه

ثم رأوا تغير الداللة بتغير حركات ھذه الكلمات، . مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، والمبتدأ مرفوع

وصارت كلھا اصطالحات . التغير عامالً وأمثال ذلك فاصطلحوا على تسميته إعراباً، وتسمية الموجب لذلك

وأول من . خاصة بھم، فقيدوھا بالكتاب وجعلوھا صناعة لھم مخصوصة، واصطلحوا على تسميتھا بعلم النحو

كتب فيھا أبو االسود الدؤلي من بني كنانة، ويقال بإشارة علّي رضي هللا عنه، ألنه رأى تغير الملكة، فأشار 

زع إلى ضبطھا بالقوانين الحاضرة المستقرأة؛ ثم كتب فيھا الناس من بعده إلى أن انتھت إلى عليه بحفظھا، فف

فھذب الصناعة . الخليل بن أحمد الفراھيدي أيام الرشيد، أحوج ما كان الناس إليھا، لذھاب تلك الملكة من العرب
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فيھا كتابه المشھور،  اھدھا، ووضعوأخذھا عنه سيبويه، فكمل تفاريعھا واستكثر من أدلتھا وشو. وكمل أبوابھا

ً لكل ما كتب فيھا من بعده ً مختصرة . الذي صار إماما ثم وضع أبو علي الفارسي وأبو القاسم الزجاج كتبا

ثم طال الكالم في ھذه الصناعة وحدث الخالف بين أھلھا، في .للمتعلمين، يحذون فيھا حذو اإلمام في كتابه

وكثرت األدلة والحجاج بينھم، وتباينت الطرق في التعليم، وكثر . ن للعربالمصرين القديمي: الكوفة والبصرة

وجاء . االختالف في إعراب كثير من آي القران، باختالفھم في تلك القواعد، وطال ذلك على المتعلمين

ابن  المتأخرون بمذاھبھم في االختصار، فاختصروا كثيراً من ذلك الطول مع استيعابھم لجميع ما نقل، كما فعله

مالك في كتاب التسھيل وأمثاله، أو اقتصارھم على المبادىء للمتعلمين، كما فعله الزمخشري في المفضل وابن 

وربما نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك في األرجوزتين الكبرى والصغرى، وابن معطي . الحاجب في المقدمة له

من أن تحصى أو يحاط بھا، وطرق التعليم فيھا  وبالجملة فالتآليف في ھذا الفن أكثر. في األرجوزة األلفية

والكوفيون والبصريون والبغداديون واألندلسيون مختلفة . مختلفة؛ فطريقة المتقدمين مغايرة لطريقة المتأخرين

وقد كادت ھذه الصناعة أن تؤذن بالذھاب لما رأينا من النقص في سائر العلوم والصنائع بتناقص .طرقھم كذلك

إلينا بالمغرب لھذه العصور ديوان من مصر، منسوب إلى جمال الدين ابن ھشام من علمائھا، العمران، ووصل 

وتكلم على الحروف والمفردات والجمل، وحذف ما في الصناعة . استوفى فيه أحكام اإلعراب مجملة ومفصلة

لھا وضبطھا بأبواب وأشار إلى نكت إعراب القرآن ك. من المتكرر في أكثر أبوابھا وسماه بالمغني في اإلعراب

وفصول وقواعد انتظمت سائرھا؛ فوقفنا منه على علم جم يشھد بعلو قدره في ھذه الصناعة ووفور بضاعته 

منھا، وكأنه ينحو في طريقته منحى نحاة أھل الموصل، الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه، فأتى 

 .وهللا يزيد في الخلق ما يشاء. من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطالعه

  :علم اللغة
وذلك أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي، في الحركات المسماة عند أھل . ھذا العلم ھو بيان الموضوعات اللغوية

ثم استمر ذلك الفساد بمالبسة العجم ومخالطتھم، حتى . النحو باإلعراب، واستنبطت القوانين لحفظھا كما قلناه

لى موضوعات األلفاظ، فاستعمل كثير من كالم العرب في غير موضوعه عندھم، ميالً مع ھجنة تأدى الفساد إ

المتعربين في اصطالحاتھم المخالفة لصريح العربية، فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين؛ 

. لذلك وأملوا فيه الدواوين خشية الدروس وما ينشأ عنه من الجھل بالقرآن والحديث، فشمر كثير من أئمة اللسان

ألف فيھا كتاب العين، فحصر فيه مركبات حروف . وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراھيدي

المعجم كلھا، من الثنائي والثالثي والرباعي والخماسي، وھو غاية ما ينتھي إليه التركيب في اللسان 

ذلك أن جملة الكلمات الثنائية تخرج من جميع األعداد وتأتى له حصر ذلك بوجوه عديدة حاصرة؛ و.العربي

ألن الحرف الواحد منھا . على التوالي من واحد إلى سبعة وعشرين، وھو دون نھاية حروف المعجم بواحد

ثم يؤخذ الثاني مع الستة والعشرين . يؤخذ مع كل واحد من السبعة والعشرين؛ فتكون سبعة وعشرين كلمة ثنائية

ثم يؤخذ السابع والعشرون مع الثامن والعشرين، فيكون واحداً، فتكون كلھا أعداداً . ث والرابعثم الثال. كذلك

على توالي العدد من واحد إلى سبعة وعشرين، فتجمع كما ھي بالعمل المعروف عند أھل الحساب وھو أن 

ن التقديم والتأخير ثم تضاعف ألجل قلب الثنائي، أل. تجمع األول مع األخير وتضرب المجموع في نصف العدة

وتخرج الثالثيات من ضرب عدد الثنائيات فيما .بين الحروف معتبر في التركيب، فيكون الخارج جملة الثنائيات

فتكون . توالي العدد؛ ألن كل ثنائية تزيد عليھا حرفاً، فتكون ثالثية يجتمع من واحد إلى ستة وعشرين على

من الحروف الباقية، وھي ستة وعشرون حرفاً، بعد الثنائية؛ فتجمع  الثنائية بمنزلة الحرف الواحد مع كل واحد
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من واحد الى ستة وعشرين على توالي العدد، ويضرب فيه جملة الثنائيات ثم تضرب الخارج في ستة، جملة 

فانحصرت . وكذلك في الرباعي والخماسي. مقلوبات الكلمة الثالثية، فيخرج مجموع تركيبھا من حروف المعجم

واعتمد فيه ترتيب المخارج، . تراكيب بھذا الوجه، ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب المتعارفله ال

فبدأ بحروف الحلق، ثم ما بعده من حروف الحنك ثم األضراس، ثم الشفة؛ وجعل حروف العلة آخراً، وھي 

كتابه بالعين، ألن المتقدمين فلذلك سمي . وبدأ من حروف الحلق بالعين، ألنه األقصى منھا. الحروف الھوائية

ثم بين . كانوا يذھبون في تسمية دواوينھم إلى مثل ھذا، وھو تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات واأللفاظ

المھمل منھا من المستعمل، وكان المھمل في الرباعي والخماسي أكثر لقلة استعمال العرب له لثقله، ولحق به 

وضمن الخليل ذلك كله . تعمال في الثالثي أغلب، فكانت أوضاعه اكثر لدورانهالثنائي لقلة دورانه، وكان االس

وجاء أبو بكر الزبيدى وكتب لھشام المؤيد باألندلس، في المائة .في كتاب العين واستوعبه أحسن استيعاب وأوفاه

ستعمل، ولخصه الرابعة؛ فاختصره مع المحافظة على االستيعاب وحذف منه المھمل كله، وكثيراً من شواھد الم

وألف الجوھري من المشارقة، كتاب الصحاح، على الترتيب المتعارف لحروف المعجم؛ .للحفظ أحسن تلخيص

فجعل البداءة منھا بالھمزة وجعل الترجمة بالحروف على الحرف األخير من الكلمة، الضطرار الناس في 

ً .األكثر إلى أواخر الكلم، فيجعل ل الكلمة، على ترتيب حروف المعجم أيضاً، ثم يأتي بالحروف أو.. ذلك بابا

فيھا من األندلسيين ابن سيده من  ثم ألف.وحصر اللغة اقتداء بحصر الخليل. ويترجم عليھا بالفصول إلى آخرھا

أھل دانية، في دولة علي بن مجاھد،كتاب المحكم على ذلك المنحى من االستيعاب، وعلى نحو ترتيب كتاب 

ولخصه محمد بن أبي الحسين . شتقاقات الكلم وتصاريفھا؛ فجاء من أحسن الدواوينوزاد فيه التعرض ال. العين

وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح في اعتبار أواخر . صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحفصية بتونس

والبن دريد كتاب  ولكراع من أئمة اللغة كتاب المنجد،.الكلم وبناء التراجم عليھا، فكانا توأمى رحم وسليلي أبوة

وھناك مختصرات أخرى مختصة . ھذه أصول كتب اللغة فيما علمناه.الجمھرة والبن األنباري كتاب الزاھر

بصنف من الكلم ومستوعبة لبعض األبواب أو لكنھا؛ إال أن وجه الحصر فيھا خفي، ووجه الحصر في تلك 

ي اللغة كتاب الزمخشري في المجاز، وسماه ومن الكتب الموضوعة أيضاً ف. جلي من قبل التراكيب كما رأيت

أساس البالغة، بين فيه كل ما تجوزت به العرب من األلفاظ، فيما تجوزت به من المدلوالت، وھو كتاب شريف 

تم لما كانت العرب تضع الشيء لمعنى على العموم، ثم تستعمل في االمور الخاصة ألفاظاً أخرى خاصة .اإلفادة

ين الوضع واالستعمال، واحتاج الناس إلى فقه في اللغة عزيز المأخذ؛ كما وضع األبيض بھا، فرق ذلك عندنا، ب

بالوضع العام لكل ما فيه بياض، ثم اختص ما فيه بياض من الخيل باألشھب، ومن اإلنسان باألزھر، ومن الغنم 

ً عن لسان العرب ً وخروجا بالتأليف في ھذا  واختص. باألملح، حتى صار استعمال األبيض في ھذه كلھا لحنا

المنحي الثعالبي، وأفرده في كتاب له سماه فقه اللغة، وھو من آكد ما يأخذ به اللغوي نفسه، أن يحرف استعمال 

وأكثر . فليس معرفة الوضع األول بكاف في التركيب، حتى يشھد له استعمال العرب لذلك. العرب عن مواضعه

حذرا من أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتھا  ما يحتاج إلى ذلك األديب في فني نظمه ونثره،

المشتركة وتكفل  وكذلك ألف بعض المتأخرين في األلفاظ. وتراكيبھا، وھو أشر من اللحن في اإلعراب وأفحش

وأما المختصرات الموجودة في ھذا الفن، . بحصرھا، وإن لم يبلغ إلى النھاية في ذلك، فھو مستوعب لألكثر

بالمتداول من اللغة الكثير االستعمال، تسھيالً لحفظھا على الطالب، فكثيرة مثل األلفاظ البن المخصوصة 

. وبعضھا أقل لغة من بعض الختالف نظرھم في األھم على الطالب للحفظ. السكيت والفصيح لثعلب وغيرھما

 .وهللا الخالق العليم، ال رب سواه
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ما ھو النقل عن العرب أنھم استعملوا ھذه األلفاظ لھذه المعاني، ال واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغة، إن: فصل

وكذلك ال تثبت اللغات بقياس ما لم نعلم استعماله، . تقل إنھم وضعوھا ألنه متعذر وبعيد، ولم يعرف ألحد منھم

إنما يدركھا  ألن شھادة االعتبار في باب القياس. على ما عرف استعماله في ماء العنب، باعتبار اإلسكار الجامع

وليس لنا مثله في اللغة إال بالعقل، وھو محكم، وعلى ھذا جمھور . الشرع الدال على صحة القياس من أصله

وال تتوھمن أن إثبات . لكن القول بنفيه أرجح. وإن مال إلى القياس فيھا القاضي وابن سريج وغيرھم. األئمة

لمعاني، ببيان أن مدلول اللفظ المجھول الخفي ھو مدلول اللغة في باب الحدود اللفظية، الن الحد راجع إلى ا

 .الواضح المشھور، واللغة إثبات أن اللفظ كذا، لمعنى كذا، والفرق في غاية الظھور

  :علم البيان
ويقصد . ھذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة، وھو من العلوم اللسانية،ألنه متعلق باأللفاظ وما تفيده

إما تصور : وذلك أن األمور التي يقصد المتكلم بھا إفادة السامع من كالمه ھي. اللة عليه من المعانيبھا الد

مفردات تسند وبسند إليھا وبفضي بعضھا الى بعض، والداللة على ھذه ھي المفرادت من األسماء واألفعال 

غير الحركات وھو اإلعراب وأبنية والحروف؛ وأما تمييز المسندات من المسند إليھا واألزمنة، ويدل عليھا بت

ويبقى من األمور المكتنفة بالواقعات، المحتاجة للداللة، أحوال . النحو وھذه كلھا ھي صناعة. الكلمات

المتخاطبين أو الفاعلين، وما يقتضيه حال الفعل؛ وھو محتاج إلى الداللة عليه، ألنه من تمام اإلفادة، وإذا 

وإذا لم يشتمل على شيء منھا، فليس من جنس كالم العرب؛ فإن . فادة من كالمهحصلت للمتكلم فقد بلغ غاية اإل

) زيد جاءني: (إال ترى أن قولھم.كالمھم واسع، ولكل مقام عندھم مقال يختص به بعد كمال اإلعراب واإلبانة

يد، أفاد أن جاءني ز: فمن قال. من قبل أن المتقدم منھما ھو األھم عند المتكلم) جاءني زيد(مغاير لقولھم 

زيد جاءني، أفاد أن اھتمامه بالشخص، قبل المجيء : اھتمامه بالمجيء، قبل الشخص المسند إليه، ومن قال

وكذا تأكيد اإلسناد . وكذا التعبير عن أجزاء الجملة، بما يناسب المقام، من موصول أو مبھم أو معرفة. المسند

إن زيداً لقائم؛ متغايرة كلھا في الداللة، وإن استوت من طريق زيد قائم، وإن زيداً قائم، و: على الجملة، كقولھم

يفيد المتردد، والثالث ) إن(اإلعراب؛ فإن األول العاري عن التأكيد إنما يفيد الخالي الذھن، والثاني المؤكد بـ 

لك جاءني الرجل، ثم تقول مكانه بعينه جاءني رجل إذا قصدت بذ: وكذلك تقول. يفيد المنكر، فھي مختلفة

ثم الجملة اإلسنادية تكون خبرية، وھي التي لھا خارج . التنكير تعظيمه، وانه رجل ال يعادله أحد من الرجال

ثم قد يتعين ترك العاطف بين الجملتين إذ كان . تطابقه أوالً، وإنشائية وھي التي ال خارج لھا كالطلب وأنواعه

مفرد نعتاً أو توكيداً أو بدالً بال عطف، أو يتعين العطف إذا فينزل بذلك منزلة التابع ال: للثانية محل من اإلعراب

ثم قد يدل باللفظ . ثم يقتضي المحل اإلطناب أو اإليجاز فيورد الكالم عليھما. لم يكن للثانية محل من اإلعراب

نما تريد زيد أسد، فال تريد حقيقة االسد لمنطوقه، وإ: وال يراد منطوقه ويراد الزمه إن كان مفرداً، كما تقول

وقد تريد باللفظ المركب الداللة على ملزومه، كما .شجاعته الالزمة وتسندھا إلى زيد، وتسمى ھذه استعارة

رماد القدور،وتريد به ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى الضيف، أن كثرة الرماد ناشئة عنھما،  زيد كثير: تقول

أللفاظ من المفرد والمركب، وإنما ھي ھيئات وأحوال وھذه كلھا داللة زائدة على داللة ا. فھي دالة عليھما

للواقعات جعلت للداللة عليھا أحوال وھيئات في األلفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه، فاشتمل ھذا العلم المسمى 

الصنف : بالبيان على البحث عن ھذه الدالالت التي للھيئات واألحوال والمقامات، وجعل على ثالثة أصناف

يه عن ھذه الھيئات واألحوال، التي تطابق باللفظ جميع مقتضيات الحال، ويسمى علم البالغة؛ األول يبحث ف

والصنف الثاني يبحث فيه عن الداللة على الالزم اللفظي وملزومه وھي االستعارة والكناية كما قلناه وسمى علم 
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ً آخر، وھو النظر في تزيين الكالم وتحسينه بنو. البيان إما بسجع يفصله؛ أو : ع من التنميقوألحقوا بھما صنفا

تجنيس يشابه بين ألفاظه؛ أو ترصيع يقطع أوزانه؛ أو تورية عن المعنى المقصود بإيھام معنى أخفى منه، 

وأطلق على .الشتراك اللفظ بينھما أو طباق بالتقابل بين األضداد، وأمثال ذلك، ويسمى عندھم علم البديع

ثم تالحقت . البيان، وھو اسم الصنف الثاني؛ألن األقدمين أول ما تكلموا فيه األصناف الثالثة عند المحدثين اسم

ثم . مسائل الفن واحدة بعد أخرى، وكتب فيھا جعفر بن يحيى والجاحظ وقدامة وأمثالھم إمالءات غير وافية فيھا

ً إلى أن مخض السكاكي زبدته وھذب مسائله ورتب أبوا!لم به، على نحو ما تزل مسائل الفن تكمل شيئاًً◌ فشيئا

ً من الترتيب، وألف كتابه المسمى بالمفتاح في النحو والتصريف والبيان، فجعل ھذا الفن من بعض  ذكرناه آنفا

وأخذه المتأخرون من كتابه، ولخصوا منه أمھات ھي المتداولة لھذا العھد، كما فعله السكاكي في كتاب . أجزائه

ً التبيان، وابن مالك في كتاب المصباح، وجال  ل الدين القزويني في كتاب اإليضاح والتلخيص، وھو اصغر حجما

وبالجملة . من اإليضاح، والعناية به لھذا العھد، عند أھل المشرق، في الشرح والتعليم منه أكثر من غيره

الية فالمشارقة على ھذا الفن أقوم من المغاربة، وسببه وهللا أعلم إنه كمالي في العلوم اللسانية، والصنائع الكم

أو نقول لعناية العجم وھم معظم أھل . والمشرق أوفر عمراناً من المغرب كما ذكرناه. توجد في وفور العمران

وإنما اختص بأھل المغرب من أصنافه . المشرق، كتفسير الزمخشري، وھو كله مبني على ھذا الفن وھو أصله

ً  علم البديع خاصة، وجعلوه من جملة علوم األدب الشعرية، وفرعوا ً ونوعوا أنواعا ً وعددوا أبوابا . له ألقابا

وزعموا أنھم أحصوھا من لسان العرب،وإنما حملھم على ذلك الولوع بتزيين األلفاظ، وأن علم البديع سھل 

وممن ألف في . وصعبت عليھم مآخذ البالغة والبيان لدقة أنظارھما وغموض معانيھما فتجافوا عنھما. المأخذ

. وجرى كثير من اھل إفريقية واألندلس على منحاه. ابن رشيق، وكتاب العمدة له مشھور البديع من أھل إفريقية

واعلم أن ثمرة ھذا الفن إنما ھي في فھم اإلعجاز من القرآن، ألن إعجازه في وفاء الداللة منه بجميع مقتضيات 

، في انتقائھا وجودة األحوال منطوقة ومفھومة؛ وھي أعلى مراتب الكمال، مع الكالم فيما يختص باأللفاظ

وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له . رصفھا وتركيبھا، وھذا ھو اإلعجاز الذي تقصر األفھام عن إدراكه

فلھذا كانت مدارك العرب .ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك من إعجازه على قدر فوقه

ً في ذلك، ألنھم فر سان الكالم وجھابذته، والذوق عندھم موجود بأوفر ما الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاما

وأحوج ما يكون إلى ھذا الفن المفسرون، وأكثر تفاسير المتقدمين غفل منه، حتى ظھر جار هللا . يكون وأصحه

الزمخشري ووضع كتابه في التفسير، وتتبع آي القرآن بأحكام ھذا الفن، بما يبدي البعض من أعجازه، فانفرد 

وألجل . على جميع التفاسير، لوال أنه يؤيد عقائد أھل البدع عند اقتباسھا من القرآن بوجوه البالغةبھذا الفضل 

فمن أحكم عقائد السنة وشارك في ھذا الفن . السنة، مع وفور بضاعته من البالغة ھذا يتحاماه كثير من أھل

دعة فيعرض عنھا وال تضره في بعض المشاركة، حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كالمه، أو يعلم أنھا ب

وهللا . معتقده، فإنه يتعين عليه النظر في ھذا الكتاب، للظفر بشيء من اإلعجاز، مع السالمة من البدع واألھواء

 .الھادي من يشاء إلى سواء السبيل

 :علم األدب
لسان ثمرته، وھي أھل ال وإنما المقصود منه عند. ھذا العلم ال موضوع له، ينظر في إثبات عوارضه أو نفيھا

اإلجادة في فني المنظوم والمنثور، على أساليب العرب ومناحيھم؛ فيجمعون لذلك من كالم العرب ما عساه 

تحصل به الكلمة، من شعر عالي الطبقة وسجع متساٍو في اإلجادة ومسائل من اللغة والنحو، مبثوثة أثناء ذلك، 

نين العربية؛ مع ذكر بعض من أيام العرب،يفھم به ما يقع في متفرقة، يستقري منھا الناظر في الغالب معظم قوا
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والمقصود بذلك كله أن ال يخفى على . وكذلك ذكر المھم من األنساب الشھيرة واألخبار العامة. أشعارھم منھا

الناظر فيه شيء من كالم العرب وأساليبھم ومناحي بالغتھم إذا تصفحه، ألنه ال تحصل الملكة من حفظه إال 

األدب ھو حفظ : ثم إنھم إذا أرادوا حد ھذا الفن قالوا.فھمه، فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقف عليه فھمهبعد 

أشعار العرب وأخبارھا واألخذ من كل علم بطرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونھا 

م العرب إال ما ذھب إليه المتأخرون عند إذ ال مدخل لغير ذلك من العلوم في كال. فقط، وھي القرآن والحديث

كلفھم بصناعة البديع من التورية في أشعارھم وترسلھم باالصطالحات العلمية؛ فاحتاج صاحب ھذا الفن حينئذ 

ً على فھمھا وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول ھذا . إلى معرفة اصطالحات العلوم، ليكون قائما

أدب الكاتب البن قتيبة وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، : ين وھيالفن وأركانه أربعة دواو

وكتب المحدثين في . وما سوى ھذه األربعة فتبغ لھا وفروع عنھا. القالي البغدادي  وكتاب النوادر ألبي علي

وكان . ذ الغناء إنما ھو تلحينهوكان الغناء في الصدر األول من أجزاء ھذا الفن، لما ھو تابع للشعر، إ.ذلك كثيرة

ً على تحصيل أساليب الشعر  الكتاب والفضالء من الخواص في الدولة العباسية يأخذون أنفسھم به، حرصا

ً في العدالة والمروءة وقد ألف القاضي أبو الفرج األصبھاني وھو ما ھو، كتابه . وفنونه، فلم يكن انتحاله قادحا

وجعل مبناه على الغناء في المائة . ب وأشعارھم وأنسابھم وأيامھم ودولھمفي األغاني، جمع فيه أخبار العر

ولعمري إنه ديوان العرب وجامع . صولت التي اختارھا المغنون للرشيد، فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه

عدل به أشتات المحاسن التي سلفت لھم، في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر األحوال، وال ي

ونحن اآلن نرجع . كتاب في ذلك فيما نعلمه، وھو الغاية التي يسمو إليھا األديب ويقف عندھا، وأنى له بھا

 .وهللا الھادي للصواب. بالتحقيق على اإلجمال فيما تكلمنا عليه من علوم اللسان

  الفصل السادس واألربعون
  في أن اللغة ملكة صناعية

ھة بالصناعة، إذ ھي ملكات في اللسان، للعبارة عن المعاني وجودتھا وقصورھا إعلم أن اللغات كلھا ملكات شبي

فإذا حصلت . وليس ذلك بالنظر إلى المفردات، وإنما ھو بالنظر الى التراكيب. بحسب تمام الملكة أو نقصانھا

يف الذي يطبق الكالم الملكة التامة في تركيب األلفاظ المفردة، للتعبير بھا عن المعاني المقصودة، ومراعاة التأل

والملكات ال . على مقتضى الحال، بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، وھذا ھو معنى البالغة

أنھا  الحالومعنى . تحصل إال بتكرار األفعال ألن الفعل يقع أوالً وتعود منه للذات صفة، ثم تتكرر فتكون حاالً 

فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغة .تكون ملكة أي صفة راسخةصفة غير راسخة، ثم يزيد التكرار ف

العربية موجودة فيھم، يسمع كالم أھل جيله، وأساليبھم في مخاطباتھم وكيفية تعبيرھم عن مقاصدھم؛ كما يسمع 

زال سماعھم ثم ال ي. الصبي استعمال المفردات في معانيھا، فيلقنھا أوالً، ثم يسمع التراكيب بعدھا فيلقنھا كذلك

لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم، واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون 

وھذا ھو معني ما تقوله العامة .ھكذا تصيرت األلسن واللغات من جيل إلى جيل وتعلمھا العجم واألطفال.كأحدھم

ثم فسدت ھذه الملكة . ھم، ولم يأخذوھا عن غيرھممن أن اللغة للعرب بالطبع أي بالملكة األولى التي أخذت عن

وسبب فسادھا أن الناشىء من الجيل، صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات . لمضر بمخالطتھم االعاجم

أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب، فيعبر بھا عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرھم، ويسمع 

وھذا . تلط عليه االمر وأخذ من ھذه وھذه، فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن األولىكيفيات العرب أيضاً؛ فاخ

ولھذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحھا لبعدھم عن بالد العجم من .معنى فساد اللسان العربي
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وأما من بعد . ثم من اكتنفھم من ثقيف وھذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم. جميع جھاتھم

عنھم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين أمم الفرس والروم والحبشة، فلم 

وعلى نسبة بعدھم من قريش كان االحتجاج بلغاتھم في الصحة والفساد . تكن لغتھم تامة الملكة بمخالطة األعاجم

  .م وبه التوفيقوهللا سبحانه وتعالى اعل. عند أھل الصناعة العربية

  الفصل السابع واألربعون
  في أن لغة العرب لھذا العھد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير

وذلك أنا نجذھا في بيان المقاصد والوفاء بالداللة على سنن اللسان المضري،ولم يفقد منھا إال داللة الحركات 

إال أن . التأخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصدعلى تعين الفاعل من المفعول؛ فاعتاضوا منھا بالتقديم و

ويبقى ما . البيان والبالغة في اللسان المضري أكثر وأعرق، ألن األلفاظ بأعيانھا دالة على المعاني بأعيانھا

ً إلى ما يدل عليه - ويسمى بساط الحال -تقتضيه األحوال وكل معنى ال بد وأن تكتنفه أحوال تخصه، . محتاجا

عتبر تلك األحوال في تأدية المقصود ألنھا صفاته، وتلك األحوال في جميع األلسن أكثر ما يدل عليھا فيجب أن ت

وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليھا بأحوال وكيفيات، في تراكيب األلفاظ وتأليفھا، . بألفاظ تخصھا بالوضع

ولذلك تفاوتت طبقات . ف، غير المستقلةوقد يدل عليھا بالحرو. من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة إعراب

الكالم في اللسان العربي بحسب تفاوت الداللة على تلد الكيفيات كما قدمناه، فكان الكالم العربي لذلك أوجز 

ً وعبارة من جميع األلسن أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكالم <<: ρوھذا معنى قوله.وأقل ألفاظا

أني أجد في كالم العرب : "ى عن عيسى بن عمر وقد قال له بعض النحاةواعتبر ذلك بما يحك. >>اختصاراً 

: إن معانيھا مختلفة، فاألول: فقال له". زيد قائم، وإن زيداً قائم، وإن زيداً لقائم والمعنى واحد: تكراراً في قولھم

صرار على إنكاره لمن عرف باإل: لمن سمعه فتردد فيه، والثالث: إلفادة الخالي الذھن من قيام زيد، والثاني

وال تلتفتن في . وما زالت ھذه البالغة والبيان ديدن العرب ومذھبھم لھذا العھد.فاختلفت الداللة باختالف األحوال

ذلك إلى خرفشة النحاة أھل صناعة اإلعراب القاصرة مداركھم عن التحقيق، حيث يزعمون أن البالغة لھذا 

. اراً بما وقع أواخر الكلم من فساد اإلعراب الذي يتدارسون قوانينهاللسان العربي فسد، اعتب العھد ذھبت، وأن

وھي مقالة دسھا التشيع في طباعھم، وألقاھا القصور في أفئدتھم؛ وإال فنحن نجد اليوم الكثير من ألفاظ العرب 

م لھذا لم تزل في موضوعاتھا األولى، والتعبير عن المقاصد والتعاون فيه بتفاوت اإلبانة موجود في كالمھ

العھد، وأساليب اللسان وفنونه من النظم والنثر موجودة في مخاطباتھم، وفيھم الخطيب المصقع في محافلھم 

ولم يفقد من . والذوق الصحيح والطبع السليم شاھدان بذلك. ومجامعھم، والشاعر المفلق على أساليب لغتھم

، الذي لزم في لسان مضر طريقة واحدة ومھيعاً أحوال اللسان المدون إال حركات اإلعراب في أواخر الكلم فقط

ً وھو اإلعراب، وھو بعض من أحكام  اللسان وإنما وقعت العناية بلسان مضر، لما فسد بمخالطتھم . معروفا

االعاجم، حين استولوا على ممالك العراق والشام ومصر والمغرب، وصارت ملكته على غير الصورة التي 

وكان القرآن منزالً به والحديث النبوي منقوالً بلغته وھما أصال الدين والملة، .كانت أوالً، فانقلب لغة أخرى

فخشي تناسيھما وانغالق األفھام عنھما بفقدان اللسان الذي تنزال به؛ فاحتيج إلى تدوين أحكامه ووضع مقاييسه 

ً ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل، سماه أھله بعلم الن. واستنباط قوانينه حو، وصناعة العربية؛ وصار علما

ً إلى فھم كتاب هللا وسنة رسوله  ً وسلما ً مكتوبا ً وعلما ً محفوظا ً  ρفاصبح فنا ولعلنا لو اعتنينا بھذا اللسان . راقيا

العربي لھذا العھد واستقرينا أحكامه، نعتاض عن الحركات اإلعرابية التي فسدت في داللتھا بأمور أخرى 
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ولعلھا تكون في أواخره غلى غير المنھاج األول في لغة . وانين تخصھاوكيفيات موجودة فيه؛ فتكون لھا ق

 ً ولقد كان اللسان المضري مع اللسان الحميري بھذه المثابة وتغيرت عند .مضر، فليست اللغات وملكاتھا مجانا

ً لم. مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري وتصاريف كلماته ن تشھد بذلك األنقال الموجودة لدينا خالفا

مقاييس اللغة المضرية وقوانينھا، كما  يحمله القصور على أنھما لغة واحدة، ويلتمس إجراء اللغة الحميرية على

. في اللسان الحميري انه من القول وكثير من أشباه ھذا، وليس ذلك بصحيح) القيل(يزعم بعضھم في اشتقاق 

وتصاريفھا وحركات إعرابھا، كما ھي لغة ولغة حمير لغة أخرى مغايرة للغة مضر في الكثير من أوضاعھا 

العرب لعھدنا مع لغة مضر؛ إال أن العناية بلسان مضر، من أجل الشريعة كما قلناه، حمل ذلك على االستنباط 

واالستقراء، وليس عندنا لھذا العھد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعونا إليه ومما وقع في لغة ھذا الجيل العربي 

نوا من األقطار شأنھم في النطق بالقاف؛ فإنھم ال ينطقون بھا من مخرج القاف عند أھل لھذا العھد، حيث كا

وما ينطقون بھا . األمصار، كما ھو مذكور في كتب العربية، أنه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك األعلى

ً من مخرج الكاف، وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك األعلى كما ھ ي، بل يجيئون بھا أيضا

متوسطة بين الكاف والقاف، وھو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو شرق؛ حتى صار ذلك عالمة 

ً بھم ال يشاركھم فيھا غيرھم حتى إن من يريد التعرف واالنتساب إلى . عليھم من بين األمم وأجيال ومختصا

نما يتميز العربي الصريح من الدخيل في العروبية وعندھم أنه إ. الجيل والدخول فيھا يحاكيھم في النطق بھا

ويظھر بذلك أنھا لغة مضر بعينھا، فإن ھذا الجيل الباقين معظمھم ورؤساؤھم . والحضري بالنطق بھذه القافي

شرقاً وغرباً في ولد منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيالن من سليم بن منصور، ومن بني عامر بن 

وھم لھذا العھد اكثر األمم في المعمور وأغلبھم، وھم من . بكر بن ھوازن بن منصورصعصعة بن معاوية بن 

وھذه اللغة لم يبتدعھا ھذا الجيل . أعقاب مضر، وسائر الجيل معھم من بني كھالن، في النطق بھذه القاف، أسوة

وقد ادعى ذلك . بعينھا ρ بل ھي متوارثة فيھم متعاقبة، ويظھر من ذلك أنھا لغة مضر األولين، ولعلھا لغة النبي

بغير القاف التي لھذا الجيل فقد ) المستقيم  اھدنا الصراط(فقھاء أھل البيت وزعموا أن من قرأ في أم القرآن 

ً لم يستحدثوھا، وإنما تناقلوھا من لدن  لحن وأفسد صالته، ولم أدر من أين جاء ھذا؛ فإن أھل األمصار أيضا

وأھل الجيل أيضاً لم يستحدثوھا، إال انھم أبعد . لوا االمصار من لدن الفتحسلفھم وكان أكثرھم من مضر لما نز

ھذا مع اتفاق . فھذا يرجح، فيما يوجد من اللغة لديھم، أنه من لغة سلفھم. من مخالطة االعاجم من أھل االمصار

ً في النطق بھا، وأنھا الخاصية التي يتميز بھا العربي من ال ً وغربا . ھجين والحضريأھل الجيل كلھم شرقا

والظاھر أن ھذه القاف التي ينطق بھا أھل الجيل العربي البدوي ھو من مخرج القاف عند أولھم من أھل اللغة، 

فالنطق بھا من أعلى الحنك ھو لغة . وأن مخرج القاف متسع، فأوله من أعلى الحنك وآخره مما يلي الكاف

وبھذا يندفع ما قاله أھل البيت من فساد الصالة . يل البدوياالمصار؛ والنطق بھا مما يلي الكاف ھي لغة ھذا الج

. وبعيد أن يكونوا أھملوا ذلك، فوجھه ما قلناه. بتركھا في أم القرآن؛ فأن فقھاء األمصار كلھم على خالف ذلك

الجيل  نعم نقول إن األرجح واألولى ما ينطق به أھل الجيل البدوي ألن تواترھا فيھم كما قدمناه، شاھد بأنھا لغة

ً إدغامھم لھا في الكاف لتقارب المخرجين. األول من سلفھم، وأنھا لغة النبي ولو كانت كما . ويرجح ذلك أيضا

ثم إن أھل العربية قد . ينطق بھا أھل األمصار من أصل الحنك، لما كانت قريبة المخرج من الكاف، ولم تدغم

ا أھل الجيل البدوي من العرب لھذا العھد، وجعلوھا ذكروا ھذه القاف القريبة من الكاف، وجھي التي ينطق بھ

والظاھر أنھا من آخر مخرج القاف . على أنھا حرف مستقل، وھو بعيد. متوسطة بين مخرجي القاف والكاف



  

373 
  

وفيما . ثم إنھم يصرحون باستھجانه واستقباحه كأنھم لم يصح عندھم أنھا لغة الجيل األول. التساعه كما قلناه

نطقھم بھا، ألنھم إنما ورثوھا من سلفھم جيالً بعد جيل، وأنھا شعارھم الخاص بھم، دليل  ذكرناه من اتصال

ھذه القاف التي ينطق بھا  وقد يزعم زاعم أن. كما تقدم ذلك كله ρعلى أنھا لغة ذلك الجيل األول، ولغة النبي 

ينطقون بھا كذلك؛ فليست  أھل األمصار ليست من ھذا الحرف، وأنھا إنما جاءت من مخالطتھم للعجم، وإنھم

 .وهللا الھادي المبين. فتفھم ذلك. ولكن األقيس كما قدمناه من أنھما حرف واحد متسع المخرج. من لغة العرب

  الفصل الثامن واألربعون
  في أن لغة أھل الحضر واألمصار لغة قائمة بنفسھا مخالفة للغة مضر

لغة مضر القديمة، وال بلغة أھل الجيل؛ بل ھي لغة إعلم أن عرف التخاطب في األمصار وبين الحضر ليس ب

فأما .أخرى قائمة بنفسھا بعيدة عن لغة مضر وعن لغة ھذا الجيل العربي الذي لعھدنا، وھي عن لغة مضر أبعد

 ً وھي مع . أنھا لغة قائمة بنفسھا فھو ظاھر، يشھد له ما فيھا من التغاير الذي بعد عن صناعة أھل النحو لحنا

باختالف األمصار في اصطالحاتھم؛ فلغة أھل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أھل المغرب، وكذا ذلك تختلف 

وھذا معنى اللسان . أھل االندلس معھما، وكل منھم متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده واإلبانة عما في نفسه

ا أنھا أبعد عن اللسان األول من وأم.وفقدان اإلعراب ليس بضائر لھم كما قلناه في لغة العرب لھذا العھد. واللغة

فمن خالط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك . لغة ھذا الجيل؛ فألن البعد عن اللسان إنما ھو بمخالطة العجمة

وھذه ملكة ممتزجة من الملكة األولى التي كانت . اللسان األصلي أبعد، ألن الملكة إنما تحصل بالتعليم كما قلناه

فعلى مقدار ما يسمعونه من العجمة ويربون عليه يبعدون عن الملكة . ة التي للعجمللعرب ومن الملكة الثاني

اما إفريقية والمغرب، فخالطت العرب . واعتبر ذلك في أمصار إفريقية والمغرب واألندلس والمشرق. األولى

ھا على اللسان العجم بوفور عمرانھا بھم، ولم يكد يخلو عنھم مصر وال جيل؛ فغلبت العجمة في البرابرةفيھا 

والعجمة فيھا أغلب لما ذكرناه، فھي عن اللسان األول . العربي الذي كان لھم، وصارت لغة أخرى ممتزجة

وكذا المشرق لما غلب العرب على أممه من فارس والترك فخالطوھم، وتداولت بينھم لغاتھم في األكرة . أبعد

ومراضع؛ ففسدت لغتھم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة  والفالحين والسبي الذين اتخذوھم خوالً ودايات وأظآراً 

وصار أھل  األمصار كلھم من ھذه األقاليم أھل لغة . وكذا أھل األندلس مع عجم الجاللقة واإلفرنجة. أخرى

أخرى مخصوصة بھم، تخالف لغة مضر ويخالف أيضاً بعضھا بعضاً كما نذكره، وكأنھا لغة أخرى الستحكام 

 .وهللا يخلق ما يشاء ويقدر .ملكتھا في أجيالھم

  الفصل التاسع واألربعون
  في تعلم اللسان المضري

ولغة أھل الجيل كلھم مغايرة للغة مضر التي نزل . إعلم أن ملكة اللسان المضري، لھذا العھد، قد ذھبت وفسدت

ت ملكات كما مر كان إال أن اللغات لما كان. وإنما ھي لغة أخرى من امتزاج العجمة بھا كما قدمناهبھا القرآن، 

ووجه التعليم لمن يبتغي ھذه الملكة ويروم تحصيلھا أن يأخذ نفسه بحفظ . تعلمھا ممكناً، شأن سائر الملكات

كالمھم القديم الجاري على أساليبھم من القرآن والحديث، وكالم السلف، ومخاطبات فحول العرب في أسجاعھم 

ً في سائر ف نونھم؛ حتى يتنزل لكثرة حفظه لكالمھم من المنظوم والمنثور وأشعارھم، وكلمات المولدين أيضا

منزلة من نشأ بينھم ولقن العبارة عن المقاصد منھم؛ ثم يتصرف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره على 

أساليبھم وترتيب ألفاظھم؛ فتحصل له ھذه الملكة بھذا  حسب عباراتھم، وتأليف كلماتھم، وما وعاه وحفظه من
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ويحتاج مع ذلك إلى سالمة الطبع والتفھم الحسن لمنازع . الستعمال، ويزداد بكثرتھما رسوخا وقوةالحفظ وا

والذوق يشھد بذلك، وھو ينشا ما . العرب وأساليبھم في التراكيب ومراعاة التطبيق بينھا وبين مقتضيات األحوال

وكثرة االستعمال تكون جودة المقول  وعلى قدر المحفوظ. بين ھذه الملكة والطبع السليم فيھما كما يذكر بعد

ً ونثراً  مضر، وھو الناقد البصير بالبالغة  ومن حصل على ھذه الملكات، فقد حصل على لغة. المصنوع نظما

 .وهللا يھدي من يشاء بفضله وكرمه. فيھا، وھكذا ينبغي أن يكون تعلمھا

  الفصل الخمسون
  ة عنھا في التعليمفي أن ملكة ھذا اللسان غير صناعة العربية ومستغني

فھو علم بكيفية، ال . والسبب في ذلك أن صناعة العربية إنما ھي معرفة قوانين ھذه الملكة ومقاييسھا خاصة

مثل . فليست نفس الملكة، وإنما ھي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علماً، وال يحكمھا عمالً . نفس كيفية

الخياطة ھي أن تدخل الخيط، في : في التعبير عن بعض أنواعھاأن يقول بصير بالخياطة، غير محكم لملكتھا، 

خرت اإلبرة، ثم تغرزھا في لفقي الثوب مجتمعين، وتخرجھا من الجانب اآلخر بمقدار كذا، ثم تردھا إلى حيث 

ابتدأت، وتخرجھا قدام منفذھا األول بمطرح ما بين الثقين األولين؛ ثم يتمادى على وصفه إلى آخر العمل، 

وھو إذا طولب ان يعمل ذلك بيده ال . صورة الحبك والتنبيت والتفتيح وسائر أنواع الخياطة وأعمالھا ويعطي

 ً ھو أن تضع المنشار على رأس الخشبة : وكذا لو سئل عالم بالنجارة عن تفصيل الخشب فيقول.يحكم منه شيئا

ه المضرسة المحددة تقطع ما مرت قبالتك ممسك بطرفه االخر وتتعاقبانه بينكما، وأطراف وتمسك بطرفه، وآخر

وھكذا .وھو لو طولب بھذا العمل أو شيء منه لم يحكمه. عليه ذاھبة وجائية، إلى أن ينتھي إلى آخر الخشبة

العلم بقوانين اإلعراب مع ھذه الملكة في نفسھا، فإن العلم بقوانين اإلعراب إنما ھو علم بكيفية العمل وليس ھو 

راً من جھابذة النحاة، والمھرة في صناعة العربية المحيطين علماً بتلك القوانين، إذا وكذلك تجد كثي. نفس العمل

سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظالمة أو قصد من قصوده ، أخطأ فيھا الصواب وأكثر 

وكذا نجد كثيراً . لعربيمن اللحن، ولم يجد تأليف الكالم لذلك، والعبارة عن المقصود فيه على أساليب اللسان ا

ممن يحسن ھذه الملكة ويجيد الفنين من المنظوم والمنثور، وھو ال يحسن إعراب الفاعل من المفعول، وال 

ً من قوانين صناعة العربية فمن ھنا يعلم أن تلك الملكة ھي غير صناعة .المرفوع من المجرور، وال شيئا

بعض المھرة في صناعة اإلعراب بصيراً بحال ھذه الملكة، وھو  وقد نجد. العربية، وأنھا مستغنية عنھا بالجملة

فإنه لم يقتصر على قوانين اإلعراب فقط، بل مأل كتابه . قليل واتفاقي، وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه

ه جزء صالح من تعليم ھذه الملكة، فتجد العاكف علي" من أمثال العرب وشواھد أشعارھم وعباراتھم؛ فكان فيه 

وتنبه به . والمحصل له، قد حصل على خط من كالم العرب واندرج في محفوظه في أماكنه ومفاصل حاجاته

ومن ھؤالء المخالطين لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن .لشأن الملكة، فاستوفى تعليمھا، فكان أبلغ في اإلفادة

خالطون لكتب المتأخرين العارية من وأما الم. لھذا، فيحصل على علم اللسان صناعة وال يحصل عليه ملكة

ذلك، إال من القوانين النحوية، مجردة عن أشعار العرب وكالمھم؛ فقلما يشعرون لذلك بأمر ھذه الملكة أو 

وأھل . حصلوا على رتبة في لسان العرب، وھم أبعد الناس عنه  يتنبھون لشأنھا، فتجدھم يحسبون انھم قد

اقرب إلى تحصيل ھذه الملكة وتعليمھا ممن سواھم، لقيامھم فيھا على صناعة العربية باألندلس ومعلموھا 

شواھد العرب وأمثالھم، والتفقه في الكثير من التراكيب في مجالس تعليمھم؛ فيسبق إلى المبتدىء كثير من 

فريقية وأما من سواھم من اھل المغرب وإ.الملكة أثناء التعليم، فتنطبع النفس بھا وتستعد إلى تحصيلھا وقبولھا

وغيرھم؛ فأجروا صناعة العربية مجرى العلوم بحثاً، وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كالم العرب؛ إال إن 
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فأصبحت . أعربوا شاھداً أو رجحوا مذھباً، من جھة االقتضاء الذھني، ال من جھة محامل اللسان وتراكيبه

لجدل، وبعدت عن مناحي اللسان وملكته وأفاد ذلك صناعة العربية كأنھا من جملة قوانين المنطق العقلية أو ا

وما ذلك إال . حملتھا في ھذه األمصار وآفاقھا البعد عن الملكة بالكلية، وكأنھم ال ينظرون في كالم العرب

لعدولھم عن البحث في شواھد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه، وغفلتھم عن المران في ذلك للمتعلم، فھو أحسن 

وتلك القوانين إنما ھي وسائل للتعليم؛ لكنھم اجروھا على غير ما قصد بھا، . ملكة في اللسانما تفيده ال

ً وبعدوا عن ثمرتھا ً بحتا وتعلم ما قررناه في ھذا الباب، أن حصول ملكة اللسان العربي إنما . وأصاروھا علما

. ليه تراكيبھم فينسج ھو عليهھو بكثرة الحفظ من كالم العرب، حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا ع

ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معھم وخالط عباراتھم في كالمھم، حتى حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن 

 .وهللا مقدر االمور كلھا، وهللا أعلم بالغيب. المقاصد على نحو كالمھم

  الفصل الحادي والخمسون
  وبيان أنھا ال تحصل غالباً للمستعربين من العجم تحقيق معناهفي تفسير لفظة الذوق في مصطلح أھل البيان و

وقد مر تفسير . إعلم أن لفظة الذوق يتداولھا المعتنون بفنون البيان، ومعناھا حصول ملكة البالغة للسان

فالمتكلم بلسان . البالغة، وأنھا مطابقة الكالم للمعنى من جميع وجوھه، بخواص تقع للتراكيب في إفادة ذلك

عرب والبليغ فيه يتحرى الھيئة المفيدة لذلك، على أساليب العرب وأنحاء مخاطباتھم، وينظم الكالم على ذلك ال

الوجه جھده؛ فإذا اتصلت معاناته لذلك بمخالطة كالم العرب، حصلت له الملكة في نظم الكالم على ذلك الوجه، 

ً غير جار وسھل عليه أمر التركيب، حتى ال يكاد ينحو فيه غير منحى البال غة التي للعرب؛ وإن سمع تركيبا

فإن . على ذلك المنحى، مجه ونبا عنه سمعه بأدنى فكر، بل وبغير فكر، إال بما استفاده من حصول ھذه الملكة

ولذلك يظن كثير من المغفلين . الملكات إذا استقرت ورسخت في محالھا ظھرت كأنھا طبيعة وجبلة لذلك المحل

ً وبالغة أمر طبيعيممن لم يعرف شأن المل كانت العرب : وبقول. كات، أن الصواب للعرب في لغتھم إعرابا

تنطق بالطبع وليس كذلك، وإنما ھي ملكة لسانية في نظم الكالم تمكنت ورسخت فظھرت في بادىء الرأي أنھا 

خواص وھذه الملكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كالم العرب وتكرره على السمع والتفطن ل.جبلة وطبع

تراكيبه، وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطھا أھل صناعة البيان فإن ھذه القوانين إنما 

وإذا تقرر ذلك فملكة البالغة في . تفيد علماً بذلك اللسان، وال تفيد حصول الملكة بالفعل في صفھا، وقد مر ذلك

ولو رام . كيب الموافق لتراكيب العرب في لغتھم ونظم كالمھماللسان تھدي البليغ الى وجود النظم وحسن التر

صاحب ھذه الملكة حيداً عن ھذه السبيل المعينة والتراكيب المخصوصة، لما قدر عليه وال وافقه عليه لسانه، 

م وإذا عرض عليه الكالم، حائداً عن أسلوب العرب وبالغتھ. ألنه ال يعتاده وال تھديه إليه ملكته الراسخة عنده

وإنما يعجز عن . في نظم كالمھم أعرض عنه ومجه، وعلم أنه ليس من كالم العرب الذين مارس كالمھم

االحتجاج بذلك، كما تصنع أھل القوانين النحوية والبيانية؛ فإن ذلك استدالل بما حصل من القوانين المفادة 

ً من : حد ومثالهوھذا أمر وجداني حاصل بممارسة كالم العرب، حتى يصير كوا. باالستقراء لو فرضنا صبيا

. صبيانھم، نشأ وربي في جيلھم، فإنه يتعلم لغتھم ويحكم شأن اإلعراب والبالغة فيھا، حتى يستولي على غايتھا

وكذلك تحصل ھذه الملكة . وليس من العلم القانوني في شيء، وإنما ھو بحصول ھذه الملكة في لسانه ونطقه

وأشعارھم وخطبھم والمداومة على ذلك، بحيث يحصل الملكة ويصير كواحد لمن بعد ذلك الجيل، بحفظ كالمھم 

واستعير لھذه الملكة، عندما ترسخ وتستقر، . والقوانين بمعزل عن ھذا. ممن نشأ في جيلھم وربي بين أحيائھم

ل لكن لما كان مح. اسم الذوق الذي اصطلح عليه أھل صناعة البيان والذوق إنما ھو موضوع إلدراك الطعوم
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وأيضا فھو . ھذه الملكة في اللسان، من حيث النطق بالكالم، كما ھو محل إلدراك الطعوم، استعير لھا اسمه

وإذا تبين لك ذلك، علمت منه أن األعاجم الداخلين . وجداني اللسان، كما أن الطعوم محسوسة له؛ فقيل له ذوق

لطة أھله، كالفرس والروم والترك بالمشرق في اللسان العربي الطارئين عليه المضطرين إلى النطق به لمخا

وكالبربر بالمغرب، فإنه ال يحصل لھم ھذا الذوق لقصور حظھم في ھذه الملكة التي قررنا أمرھا؛ ألن 

قصاراھم بعد طائفة من العمر وسبق ملكة أخرى إلى اللسان، وھي لغاتھم، أن يعتنوا بما يتداوله أھل المصر 

وھذه الملكة قد ذھبت ألھل االمصار، وبعدوا . مركب، لما يضطرون إليه من ذلكبينھم في المحاورة من مفرد و

ومن عرف أحكام تلك الملكة . ذلك ملكة أخرى وليست ھذه ملكة اللسان المطلوبة وإنما لھم في. تقدم"عنھا كما

وإنما . من القوانين المسطرة في الكتب، فليس من تحصيل الملكة في شيء، إنما حصل أحكامھا كما عرفت

فإن عرض لك ما تسمعه، من أن سيبويه . تحصل ھذه الملكة بالممارسة واالعتياد والتكرر لكالم العرب

ً مع حصول ھذه الملكة لھم، فاعلم أن أولئك  والفارسي والزمخشري وأمثالھم من فرسان الكالم كانوا أعجاما

ً في نسبھم فقط ى والنشأة فكانت بين أھل ھذه الملكة من أما المرب. القوم الذين نسمع عنھم إنما كانوا عجما

العرب ومن تعلمھا منھم، فاستولوا بذلك من الكالم على غاية ال وراءھا؛ وكأنھم في أول نشأتھم بمنزلة 

فھم وإن كانوا عجماً . األصاغر من العرب الذين نشأوا في أجيالھم، حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أھلھا

ي اللغة والكالم، ألنھم أدركوا الملة في عنفوانھا واللغة في شبابھا، ولم تذھب آثار في النسب فليسوا بأعاجم ف

ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكالم العرب حتى استولوا على . الملكة منھا وال من أھل األمصار

لملكة المقصودة من واليوم الواحد من العجم، إذا خالط أھل اللسان العربي باألمصار، فأول ما يجد تلك ا.غايته

ثم إذا فرضنا . ويجد ملكتھم الخاصة بھم ملكة أخرى مخالفة لملكة اللسان العربي. اللسان العربي ممتحية اآلثار

أنه أقبل على الممارسة لكالم العرب وأشعارھم بالمدارسة والحفظ ليستفيد تحصيلھا، فقل أن يحصل له ما قدمناه 

وإن فرضنا عجمياً في النسب . في المحل، فال تحصل إال ناقصة مخدوشة من أن الملكة إذا سبقتھا ملكة أخرى

سلم من مخالطة اللسان العجمي بالكلية، وذھب إلى تعلم ھذه الملكة بالحفظ والمدارسة، فربما يحصل له ذلك، 

حصول وربما يدعي كثير ممن ينظر في ھذه القوانين البيانية . لكنه من الندور بحيث ال يخفى عليك بما تقرر

ھذا الذوق له بھا، وھو غلط أو مغالطة؛ وإنما حصلت له الملكة إن حصلت في تلك القوانين البيانية، وليست من 

 .وهللا يھدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ملكة العبارة في شيء

  الفصل الثاني والخمسون
تستفاد بالتعليم ومن كان في أن أھل األمصار علي اإلطالق قاصرون فم تحصيل ھذه الملكة اللسانية التي 

  كان حصولھا له أصعب وأعسر منھم أبعد عن اللسان العربي
والسبب في ذلك ما يسبق إلى المتعلم، من حصول ملكة منافية للملكة المطلوبة، بما سبق إليه من اللسان 

حضر لھذا الحضري الذي أفادته العجمة، حتى نزل بھا اللسان عن ملكته األولى إلى ملكة أخرى ھي لغة ال

وتعتقد النحاة أن ھذه المسابقة بصناعتھم، . العھد ولھذا نجد المعلمين يذھبون إلى المسابقة بتعليم اللسان للولدان

نعم صناعة النحو أقرب إلى مخالطة . وليس كذلك، وإنما ھي بتعليم ھذه الملكة بمخالطة اللسان وكالم العرب

العجمة وأبعد عن لسان مضر قصر بصاحبه عن تعلم اللغة وما كان من لغات أھل األمصار أعرق في . ذلك

فأھل إفريقية والمغرب لما كانوا .واعتبر ذلك في أھل األمصار. المصرية وحصول ملكتھا لتمكن المنافاة حينئذ

ولقد نقل ابن الرقيق . أعرق في العجمة وأبعد عن اللسان األول، كان لھم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم

ً أنك كنت : كتاب القيروان كتب إلى صاحب له أن بعض يا أخي ومن ال عدمت فقده، أعلمني أبو سعيد كالما
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وأما أھل المنزل الكالب من أمر الشين فقد . ذكرت أنك تكون مع الذين تأتي، وعاقنا اليوم فلم يتھيأ لنا الخروج

ً واحداً  وھكذا كانت ملكتھم في . ق إليك إن شاء هللاوكتابي إليك وأنا مشتا. كذبوا ھذا باطالً، ليس من ھذا حرفا

وكذلك أشعارھم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة، ولم تزل كذلك، . اللسان المضري، وسببه ما ذكرنا

وأكثر ما يكون فيھا الشعراء . مشاھير الشعراء، إال ابن رشيق وابن شرفي ولھذا ما كان بإفريقية من. لھذا العھد

وأھل األندلس أقرب منھم إلى تحصيل . ولم تزل طبقتھم في البالغة حتى اآلن ماثلة إلى القصورطارئين عليھا، 

وكان فيھم ابن حيان المؤرخ إمام أھل . ھذه الملكة، بكثرة معاناتھا وامتالئھم من المحفوظات اللغوية نظماً ونثراً 

طلي وأمثالھم من شعراء ملوك الطوائف؛ الصناعة في ھذه الملكة ورافع الراية لھم فيھا، وابن عبد ربه والقس

لما زخرت فيھا بحار اللسان واألدب وتداول ذلك فيھم مئين من السنين، حتى كان االنفضاض والجالء أيام 

وشغلوا عن تعلم ذلك، وتناقص العمران فتناقص لذلك شأن الصنائع كلھا، فقصرت الملكة فيھم . تغلب النصرانية

كان من آخرھم صالح بن شريف، ومالك بن المرحل من تالميذ الطبقة و.عن شأنھا حتى بلغت الحضيض

وألقت األندلس أفالذ كبدھا، من أھل تلك الملكة بالجالء إلى . اإلشبيليين بسبتة وكانت دولة بني االحمر في أولھا

انقطع سند ولم يلبثوا إلى أن انقرضوا و. العدوة، من عدوة إشبيلية إلى سبتة، ومن شرق األندلس إلى إفريقية

تعليمھم في ھذه الصناعة، لعسر قبول العدوة لھا وصعوبتھا عليھم، بعوج ألسنتھم ورسوخھم في العجمة 

ثم عادت الملكة من بعد ذلك إلى األندلس كما كانت، ونجم بھا ابن بشرين وابن .البربرية، وھي منافية لما قلناه

ن وطبقته، وقفاھم ابن الخطيب من بعدھم الھالك لھذا جابر وابن الجياب وطبقتھم؛ ثم إبراھيم الساحلي الطويج

وبالجملة فشأن ھذه . وكان له في اللسان ملكة ال تدرك واتبع أثره تلميذه من بعده. العھد شھيداً بسعاية أعدائه

الملكة باالندلس أكثر، وتعليمھا أيسر وأسھل، بما ھم عليه لھذا العھد كما قدمناه من معاناة علوم اللسان 

وألن أھل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتھم إنما ھم . فظتھم عليھا وعلى علوم األدب وسند تعليمھاومحا

أھل األندلس والبربر في ھذه العدوة، وھم أھلھا ولسانھم لسانھا إال  وليست عجمتھم أصالً للغة. طارئون عليھم

ة؛ فيصعب عليھم تحصيل الملكة وھم فيھا منغمسون في بحر عجمتھم ورطانتھم البربري. في األمصار فقط

واعتبر ذلك بحال أھل المشرق لعھد الدولة األموية والعباسية؛ فكان . اللسانية بالتعليم بخالف أھل االندلس

. شـأنھم شأن أھل األندلس في تمام ھذه الملكة وإجادتھا، لبعدھم لذلك العھد عن االعاجم ومخالطتھم إال في القليل

ذلك العھد أقوم، وكان فحول الشعراء والكتاب لعھدھم أوفر لتوفر العرب وأبنائھم  فكان أمر ھذه الملكة في

وانظر ما اشتمل عليه كتاب األغاني من نظمھم ونثرھم، فإن ذلك الكتاب ھو كتاب العرب وديوانھم، .بالمشرق

وأشعارھم وغناؤھم وفيه لغتھم وأخبارھم وأيامھم، وملتھم العربية وسير نبيھم لمجز وآثار خلفائھم وملوكھم، 

ً في المشرق في . وسائر مغانيھم له، فال كتاب أوعب منه ألحوال العرب وبقي أمر ھذه الملكة مستحكما

حتى تالشى أمر العرب . الدولتين، وربما كانت فيھم أبلغ ممن سواھم ممن كان في الجاھلية كما نذكره بعد

. األمر لألعاجم والملك في أيديھم والتغلب لھمودرست لغتھم وفسد كالمھم وانقضى أمرھم ودولتھم، وصار 

وخالطوا أھل األمصار وكثروھم فامتألت االرض بلغاتھم، واستولت العجمة . وذلك في دولة الديلم والسلجوقية

على أھل األمصار والحواضر حتى بعدوا عن اللسان العربي وملكته، وصار متعلمھا منھم مقصراً عن 

وهللا يخلق ما . ھم لھذا العھد في فني المنظوم والمنثور، وإن كانوا مكثرين منهوعلى ذلك نجد لسان. تحصيلھا

  .يشاء ويختار، وهللا سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق ال رب سواه
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 الفصل الثالث والخمسون

 في انقسام الكالم إلى فني النظم والنثر

الكالم الموزون المقفى ومعناه الذي تكون  إعلم أن لسان العرب وكالمھم على فنين في الشعر المنظوم، وھو

وفي النثر وھو الكالم غير الموزون، وكل واحٍد من الفنين يشتمل . أوزانه كلھا على روي واحٍد من وھو القافية

وأما النثر فمنه السجع الذي يؤتى به . فأما الشعر، فمنه المدح والھجاء والرثاء. على فنون ومذاھب في الكالم

م في كل كلمتين منه قافيٌة واحدة ٌيسمى سجعاً؛ ومنه المرسل، وھو الذي يطلق فيه الكالم إطالقاً وال قطعاً، ويلتز

ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمھور . يقطع أجزاًء، بل يرسل إرساالً من غير تقييٍد بقافيٍة وال غيرھا

ً وأما القرآن وإن كان من المنثور إال أنه خارج عن الو.وترھيبھم ً وال مسجعا . صفين وليس يسمى مرسالً مطلقا

ثم يعاد الكالم في اآلية األخرى بعدھا، . بل تفصيل آياٍت ينتھي إلى مقاطع يشھد الذوق بانتھاء الكالم عندھا

ً وال قافيًة، وھو معنى قوله تعالى هللا نزل أحسن الحديث كتاباً {: ويثنى من غير التزام حرف يكون سجعا

ً مثاني ت قد فضلنا {:وقال] 000اآلية000سورة[}قشعر منه جلود الذين يخشون ربھم متشابھا

وتسمى آخر اآليات فيه فواصل، إذ ليست أسجاعاً، وال التزم فيھا ما يلتزم في ]. 000اآلية000سورة[}اآليات

ً قواف ت بأم وأطلق اسم المثاني على آيات القرآن كلھا على العموم لما ذكرناه، واختص. السجع، وال ھي أيضا

وانظر ھذا ما قاله المفسرون في تعليل تسميتھا .القرآن للغلبة فيھا كالنجم للثريا، ولھذا سميت السبع المثاني

واعلم أن لكل واحٍد من ھذه الفنون أساليب تختص به عند أھله ال .بالمثاني، يشھد لك الحق برحجان ما قلناه

تص بالشعر، والحمد والدعاء المختص بالخطب، والدعاء تصلح للفن اآلخر، وال تستعمل فيه، مثل النسيب المخ

وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة . المختص بالمخاطبات وأمثال ذلك

وصار ھذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه، . األسجاع، والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي األغراض

واستمر المتأخرون من الكتاب على ھذه الطريقة واستعملوھا في المخاطبات . ال في الوزنولم يفترقا إ

السلطانية، وقصروا االستعمال في ھذا المنثور كله على ھذا الفن الذي ارتضوه، وخلطوا األساليب فيه، 

الكتاب الغفل  وصارت المخاطبات السلطانية لھذا العھد عند. وھجروا المرسل وتناسوه وخصوصاً أھل المشرق

جاريًة على ھذا  األسلوب الذي أشرنا إليه، وھو غير صواٍب من جھة البالغة، لما يالحظ في تطبيق الكالم 

وھذا الفن المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب .على مقتضى الحال، من أحوال المخاطب والمخاطب

ليب الشعر تنافيھا اللوذعية وخلط الجد بالھزل، الشعر، فوجب أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه؛ إذ أسا

واإلطناب في األوصاف وضرب االمثال وكثرة التشبيھات واالستعارات، حيث ال تدعو لذلك كله ضرورة في 

ً من اللوذعة والتزيين وجالل الملك والسلطان، وخطاب الجمھور عن الملوك . الخطاب والتزام التقفية أيضا

والمحمود في المخاطبات السلطانية الترسل، وھو إطالق الكالم وإرساله . ذلك ويباينه بالترغيب والترھيب ينافي

وحيث ترسله الملكة إرساالً من غير تكلف له، ثم إعطاء الكالم حقه في . من غير تسجيع إال في األقل النادر

جاز أو حذف أو إثباٍت مطابقته لمقتضى الحال، فإن المقامات مختلفة، ولكل مقام أسلوب يخصه من إطناب أو إي

وأما إجراء المخاطبات السلطانية على ھذا النحو الذي ھو على أساليب .أو تصريٍح أو إشارٍة وكنايٍة واستعارةٍ 

الشعر فمذموم، وما حمل عليه أھل العصر إال استيالء العجمة علي ألسنتھم، وقصورھم لذلك عن إعطاء الكالم 

وولعوا بھذا . عن الكالم المرسل لبعد أمده في البالغة وانفساح خطوته حقه في مطابقته لمقتضى الحال؛ فعجزوا

ويجبرونه بذلك القدر من . المسجع، يلفقون به ما نقصھم من تطبيق الكالم على المقصود، ومقتضى الحال فيه
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سائر انحاء واكثر من أخذ بھذا الفن وبالغ فيه في . التزيين باإلسجاع واأللقاب البديعية، ويغفلون عفا سوى ذلك

كالمھم كتاب المشرق وشعراؤه لھذا العھد، حتى إنھم ليخلون باإلعراب في الكلمات والتصريف، إذا دخلت لھم 

ويدعون اإلعراب ويفسدون بنية . في تجنيس أو مطابقة، ال يجتمعان معھا؛ فيرجحون ذلك الصنف من التجنيس

وهللا الموفق . ناه لك، تقف على صحة ما ذكرناهفتأفل ذلك وانتقد بما قدم. الكلمة عساھا تصادف التجنيس

 .للصواب، بمنه وكرمه، وهللا تعالى أعلم

  الفصل الرابع والخمسون
  في أنه ال تتفق اإلجادة في فني المنظوم والمنثور معاً إال لألقل

تمام الملكة والسبب في ذلك أنه كما بيناه ملكٌة في اللسان؛ فإذا سبقت إلى محله ملكة أخرى، قصرت بالمحل عن 

وإذا تقدمتھا ملكة أخرى . ألن قبول الملكات وحصولھا للطبائع التي على الفطرة األولى أسھل وأيسر. الالحقة

وھذا . كانت منازعًة لھا في المدة القابلة وعائقًة عن سرعة القبول، فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة

فاعتبر . وقد برھنا عليه في موضعه بنحو من ھذا البرھان. موجود في الملكات الصناعية كلھا على اإلطالق

وانظر من تقدم له شيء  من العجمة، كيف يكون . مثله في اللغات، فإنھا ملكات اللسان، وھي بمنزلة الصناعة

 فاألعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية ال يستولي علي ملكة اللسان العربي، وال. قاصراً في اللسان العربي أبداً 

 وكذا البربري والرومي اإلفرنجي قل أن تجد أحداً منھم محكماً لملكة اللسان. يزال قاصراً فيه ولو تعلمه وعلمه

وما ذلك إال لما سبق إلى ألسنتھم من ملكة اللسان اآلخر، حتى إن طالب العلم من أھل ھذه األلسن إذا . العربي

في معارفه عن الغاية والتحصيل، وما أتى إال من قبل طلبه بين أھل اللسان العربي ومن كتبھم جاء مقصراً 

. وقد تقدم لك أن الصنائع وملكاتھا ال تزدحم. وقد تقدم لك من قبل أن األلسن واللغات شبيھة بالصنائع. اللسان

 .وهللا خلقكم وما تعلمون. وإن من سبقت له إجادة في صناعة فقل أن يجيد أخرى أو يستولي فيھا على الغاية

  الخامس والخمسونالفصل 
  في صناعة الشعر ووجه تعلمه

ھذا الفن من فنون كالم العرب وھو المسمى بالشعر عندھم، ويوجد في سائر اللغات؛ إال أنا اآلن إنما نتكلم في 

فإن أمكن أن يجد فيه أھل األلسن األخرى مقصودھم من كالمھم، وإال فلكل لسان أحكام في . الشعر الذي للعرب

وھو في لسان العرب غريب النزعة عزيز المنحى، إذ ھو كالم مفضل قطعاً قطعاً، متساويًة في  .البالغة تخصه

وتسمى كل قطعة من ھذه القطعات عندھم بيتاً؛ ويسمى الحرف . الوزن، متحدًة في الحرف األخير من كل قطعة

وينفرد كل بيٍت منه بإفادته في . األخير الذي تتفق فيه روياً وقافيًة؛ ويسمى جملة الكالم إلى آخره قصيدًة وكلمةً 

وإذا أفرد كان تاما في بابه في مدٍح تشبيٍت أو رثاٍء؛ . تراكيبه، حتى كأنه كالم وحده، مستقل عما قبلة وما بعده

ً آخر كذلك، . فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت ما يستقل في إفادته ثم يستأنف في البيت اآلخر كالما

لى فٍن ومن مقصوٍد إلى مقصوٍد، بأن يوطّيء المقصود األول ومعانيه، إلى أن يناسب ويسترد للخروج من فٍن إ

كما يستطرد من التسشبيت إلى المدح؛ ومن وصف البيداء والطلول، . المقصود الثاني، ويبعد الكالم عن التنافر

فجع والعزاء الطيف؛ ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره؛ ومن الت إلى وصف الركاب أو الخيل أو

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلھا في الوزن الواحد، حذراً من أن يتساھل الطبع .في الرثاء إلى التأبين وأمثال ذلك

ولھذه الموازين . فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة على كثير من الناس. في الخروج من وزٍن الى وزٍن يقاربه

ٍن يتفق في الطبع استعملته العرب في ھذا الفن، وإنما ھي وليس كل وز. شروط وأحكام تضمنھا علم العروض

وقد حصروھا في خمسة عشر بحراً، بمعنى أنھم لم يجدوا . أوزان مخصوصة يسميھا أھل تلك الصناعة البحور
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 ً واعلم أن فن الشعر من بين الكالم كان شريفاً عند العرب؛ ولذلك .للعرب في غيرھا من الموازين الطبيعية نظما

. ديوان علومھم وأخبارھم وشاھد صوابھم وخطئھم، وأصالً يرجعون إليه في الكثير من علومھم وحكمھمجعلوه 

والملكات اللسانية كلھا إنما تكتسب بالصناعة واالرتياض في . وكانت ملكته مستحكمة فيھم شأن ملكاتھم كلھا

مأخذ على من يريد اكتساب والشعر من بين فنون الكالم صعب ال.كالمھم، حتى يحصل شبه في تلك الملكة

ملكته بالصناعة من المتأخرين، الستقالل كل بيت منه بأنه كالم تام في مقصوده، ويصلح أن ينفرد دون ما 

سواه؛ فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة، حتى يفرغ الكالم الشعري في قوالبه التي عرفت له 

ثم يأتي ببيت آخر كذلك، ثم ببيت آخر، ويستكمل . قالً  بنفسهفي ذلك المنحى من شعر العرب، ويبرزه مست

ثم يناسب بين البيوت في مواالة بعضھا مع بعٍض بحسب اختالف الفنون التي في . الفنون الوافية بمقصوده

ولصعوبة منحاه وغرابة فنه كان مّحكا للقرائح في استجادة أساليبه، وشحذ األفكار في تنزيل الكالم في . القصيدة

وال تكفي فيه ملكة الكالم العربي على اإلطالق، بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف ومحاولة في رعاية . قوالبه

األسلوب عند أھل ھذه الصناعة وما  ولنذكر ھنا مدلول لفظة.األساليب التي اختصته العرب بھا وباستعمالھا فيه

ي تنسج فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فاعلم أنھا عبارة عندھم عن المنوال الذ. يريدون بھا في إطالقھم

وال يرجع إلى الكالم باعتبار إفادته كمال المعنى الذي ھو وظيفة اإلعراب؛ وال باعتبار إفادته أصل المعنى . فيه

من خواص التراكيب، الذي ھو وظيفة البالغة والبيان؛ وال باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي ھو 

فھذه العلوم الثالثة خارجة عن ھذه الصناعة الشعرية؛ وإنما ترجع إلى صورة ذھنيا للتراكيب  .وظيفة العروض

وتلك الصورة ينتزعھا الذھن من أعيان التراكيب . المنتظمة كلية باعتبار انطباقھا على تركيب خاص

رب باعتبار اإلعراب وأشخاصھا ويصيرھا في الخيال كالقالب أو المنوال، ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند الع

والبيان؛ فيرضھا فيه رصاً، كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال، حتى يتسع القالب بحصول 

التراكيب الوافية بمقصود الكالم، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه، كان لكل فن 

حاء مختلفة، فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب الطلول من الكالم أساليب تختص به وتوجد فيه على ان

قفا نسأل الدار التي خف :"ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله".يا دار مية بالعليا فالسند:"كقوله

أو باالستفھام عن الجواب ".قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل :"أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله".أھلھا

ومثل تحية الطلول باألمر لمخاطب غير معين بتحيتھا ".ألم تسأل فتخبرك الرسوم :"ر معين كقولهلمخاطب غي

 :أو بالدعاء لھا بالسقيا كقوله".حي الديار بجانب الغزل :"كقوله

  أسقي طلولھم أجش ھذيــــم             وغدت عليھم نضرة ونعيـــــــــــم

  :أو بسؤال السقيا لھا من البرق كقوله 

  ا برق طالع منزالً باألبرق          واحد السحاب لھا حداء األينــــــــــقي

 :أو مثل التفجع في الرثاء باستدعاء البكاء كقوله

  كذا فليجل الخطب وليفدح األمر           فليس لعين لم يفض ماؤھا عذر

أو بالتسجيل على "ء النادي أرأيت من حملوا على األعواد أرأيت كيف خبا ضيا:"أو باستعظام الحادث كقوله

 :األكوان بالمصيبة لفقده كقوله

  منابت العشب ال حاٍم وال راٍع            مضى الردى بطويل الرمِح والباعِ 

 :أو باإلنكاِر على من لم يتفجع له من الجمادات كقول الخارجية
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  أيا شجر الخابور ما لك مورقاً             كأنك لم تجزع على ابن طريفِ 

 :و بتھنئة فريقِه بالراحة من ثقل وطأتِه كقولهأ 

  ألقى الرماح ربيعُة بن نزاِر              أودى الردى بقريعك المغوارِ 

وغير الجمل، إنشائيًة وخبريًة،  وتنتظم التراكيب فيه بالجمل. وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الكالم ومذاھبه 

ولًة وموصولًة؛ على ما ھو شأن التراكيب في الكالم العربي، في مكان إسميًة أو فعليًة، متفقًة وغير متفقة، مفص

يعرفك فيه ما تستفيده باالرتياض في أشعار العرب، من القالب الكلي المجرد في الذھن، . كل كلمٍة من األخرى

، والصورة فإن مؤلف الكالم ھو كالبناِء أو النساجِ . من التراكيب المعينة التي ينطبق ذلك القالب على جميعھا

 فإن خرج عن القالب في بنائه أو على. الذھنية المنطبقة، كالقالِب الذي يبني فيه أو المنواِل الذي ينسج عليهِ 

قوانين البالغة إنما : وال تقولن إن معرفة قوانين البالغة كافية في ذلك، ألنا نقول. المنواِل في نسجِه كان فاسداً 

وھو قياس علمي صحيح . استعمال التراكيب على ھيأتھا الخاصة بالقياس ھي قواعد علمية وقياسية، تفيد جواز

وھذه األساليب التي نحن نقررھا ليست من القياس في شئ إنما ھي . مطرد، كما ھو قياس القوانين اإلعرابية

د ھيئة ترسخ في النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب لجريانھا على اللسان، حتى تستحكم صورتھا؛ فيستفي

وإن القوانين . بھا العمل على مثالھا واالحتذاء بھا في كل تركيب من الشعر كما قدمنا ذلك في الكالم بإطالق

وليس كل ما يصح في قياس كالم العرب وقوانينه العلمية . العلمية من العربية والبيان ال يفيد تعليمه بوجه

ع عليھا الحافظون لكالمھم، تندرج صورتھا تحت وإنما المستعمل عندھم من ذلك أنحاء معروفة يطل. استعملوه

فإذا نظر في شعر العرب على ھذا النحو، وبھذه األساليب الذھنية، التي تصير كالقوالب، . تلك القوانين القياسية

ولھذا قلنا إن المحصل لھذه القوالب في الذھن، . كان نظراً في المستعمل من تراكيبھم، ال فيما يقتضيه القياس

وھذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المنثور، فإن العرب . حفظ أشعار العرب وكالمھم إنما ھو

ففي الشعر بالقطع الموزونة والقوافي المقيدة، . استعملوا كالمھم في كال الفنين، وجاءوا به مفصالً في النوعين

بين القطع غالباً، وقد يقيدونه  واستقالل الكالم في كل قطعة، وفي المنثور، يعتبرون الموازنة والتشابه

والمستعمل منھا عندھم ھو الذي يبني . وقد يرسلونه، وكل واحد من ھذه معروفة في لسان العرب. باألسجاع

مؤلق الكالم عليه تأليفه، وال يعرفه إال من حفظ كالمھم، حتى يتجرد في ذھنه من القوالب المعينة الشخصية، 

فلھذا كان من . تأليف، كما يحذو البناُء على القالب، والنساج على المنوالقالب  كلي مطلق يحذو حذوه في ال

نعم إن مراعاة قوانين ھذه العلوم شرط فيه ال يتم . تأليف الكالم منفرداً عن نظر النحوي والبياني والعروضي

، التي يسفونھا القوالب بدونھا، فإذا تحصلت ھذه الصفات كلھا في الكالم اختص بنوع من النظر، لطيِف في ھذه

وإذا تقرر معنى األسلوب ما ھو، فلنذكر بعده حداً أو رسماً . وال يفيده إال حفظ كالم العرب نظماً ونثراً . أساليب

وقول .فإنا لم نقف عليه ألحٍد من المتقدمين فيما رأيناه. للشعر يفھمنا حقيقته على صعوبة ھذا الغرض

. فى، ليس بحٍد لھذا الشعر الذي نحن بصدده، وال رسٍم لهالعروضيين في حده إنه الكالم الموزون المق

وصناعتھم إنما تنظر في الشعر من حيث اتفاق أبياته في عدد المتحركات والسواكن على التوالي، ومماثلة 

وذلك نظر في وزٍن مجدد عن األلفاظ وداللتھا؛ فناسب أن يكون ّحدا عندھم . عروض أبيات الشعر لضربھا

فال جرم إن حدھم . ي الشعر باعتبار ما فيه من اإلعراب والبالغة والوزن والقوالب الخاصةونحن ھنا ننظر ف

الشعر ھو الكالم البليغ المبني : ذلك ال يصلح له عندنا، فال بد من تعريٍف يعطينا حقيقته من ھذه الحيثية فنقول

ل جزء منھا في غرضه على االستعارة واألوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل ك

فقولنا الكالم البليغ جنس، وقولنا المبني . ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به
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على االستعارة واألوصاف فصل له عما يخلو من ھذه، فإنه في الغالب ليس بشعر، وقولنا المفصل بأجزاء 

الذي ليس بشعر عند الكل؛ وقولنا مستقل كل جزٍء منھا في متفقة الوزن والروي فصل له عن الكالم المنثور 

وقولنا . غرضه ومقصده عما قبله وبعده بيان للحقيقة، ألن الشعر ال تكون أبياته إال كذلك، ولم يفصل به شيء

الجاري على األساليب المخصوصة به، فصل له عما لم يجرمنه على أساليب الشعر المعروفة؛ فإنه حينئٍذ ال 

وكذا أساليب المنثور ال تكون . راً إنما ھو كالئم منظوم، الن الشعر له أساليب تخصه، ال تكون للمنثوريكون شع

وبھذا االعتبار كان الكثير ممن . للشعر، فما كان من الكالم منظوماً وليس على تلك األساليب، فال يسمى شعراً 

ي والمعرفي ليس ھو من الشعر في شيء، ألنھما يرون أن نظم المتنب لقيناه من شيوخنا في ھذه الصناعة األدبية

لم يجريا على أساليب العرب فيه، وقولنا في الحد الجاري على أساليب العرب فصل له عن شعر غير العرب 

ومن يرى أنه ال يوجد لغيرھم، فال يحتاج إلى ذلك، . من األمم، عند من يرى أن الشعر يوجد للعرب ولغيرھم

وإذ قد فرغنا من الكالم على حقيقة الشعر، فلنرجع إلى الكالم . األساليب المخصوصةويقول مكانه الجاري على 

الحفظ من جنسه أي من جنس شعر : إعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً، أولھا: في كيفية عمله فنقول

وھذا . ر األساليبالعرب، حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالھا؛ ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثي

المحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول اإلسالميين، مثل ابن أبي ربيعة وكثير وذي الرمة 

وأكثره شعر كتاب األغاني، ألنه جمع شعر أھل . وجرير وأبي نواس وحبيب والبحتري والرضي وأبي فراس

كان خالياً من المحفوظ فنظمه قاصر ردئ ، وال يعطيه  ومن. الطبقة اإلسالمية كله، والمختار من شعر الجاھلية

واجتناب . فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر، وإنما ھو نظم ساقط. الرونق والحالوة إال كثرة المحفوظ

ثم بعد االمتالء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل على . الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ

وربما يقال إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ، لتمحى رسومه . ار منه تستحكم ملكته وترسخالنظم، وباإلكث

فإذا نسيھا، وقد تكيفت النفس بھا، انتقشت أسلوب فيھا، . الحرفية الظاھرة، إذ ھي صادة عن استعمالھا بعينھا

لخلوة واستجادة المكان ثم ال بد له من ا. كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالھا من كلمات أخرى ضرورةً 

ثم . المنظور فيه من المياه واألزھار، وكذا من المسموع الستنارة القريحة باستجماعھا وتنشيطھا بمالذ السرور

مع ھذا كله فشرطه أن يكون على جمام ونشاط، فذلك أجمع له وأنشط للقريحة أن تأتي بمثل ذلك المنوال الذي 

الھبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر، وفي ھواء  وقات البكر عندوخير األوقات لذلك أ: قالوا.في حفظه

وربما قالوا إن من بواعثه العشق واالنتشاء، ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة، وھو الكتاب الذي . الجمام

ه بعد ھذا كله فإن استصعب علي: قالوا. انفرد بھذه الصناعة وإعطاء حقھا، ولم يكتب فيھا أحد قبله وال بعده مثله

وليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه يضعھا، . فليتركه الى وقت آخر، وال يكره نفسه عليه

فربما . ويبني الكالم عليھا إلى آخره، ألنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعھا في محلھا

اسب الذي عنده فليتركه إلى موضعه األليق به؛ فإن كل بيت تجيء نافرًة قلقًة، وإذا سمح الخاطر بالبيت، ولم ين

مستقل بنفسه، ولم تبق إال المناسبة فليتخير فيھا ما يشاء، وليراجع شعره بعد الخالص منه بالتنقيح والنقد، وال 

 فإن اإلنسان مفتون بشعره، إذ ھو نبات فكره واختراع قريحته، وال. يضن به على الترك إذا لم يبلغ اإلجادة

والخالص من الضرورات اللسانية فليھجرھا، فإنھا تنزل . يستعمل فيه من الكالم إال األفصح من التراكيب

وقد حظر أئمة اللسان على المولد ارتكاب الضرورة، إذ ھو في سعٍة منھا بالعدول .بالكالم عن طبقة البالغة

وإنما يقصد منھا ما كانت معانيه . راكيب جھدهويجتنب أيضاً المعقد من الت. عنھا إلى الطريقة المثلى من الملكة

وإنما المختار منه . وكذلك كثرة المعاني في البيت الواحد فإن فيه نوع تعقيد على الفھم. تسابق ألفاظه إلى الفھم
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ً على معانيه أو أوفى منھا فإن كانت المعاني كثيرة كان حشواً، واستعمل الذھن بالغوص . ما كانت ألفاظه طبقا

وال يكون الشعر سھالً إال إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى . فمنع الذوق عن استيفاء مدركه من البالغة عليھا،

ولھذا كان شيوخنا رحمھم هللا يعيبون شعر أبي بكر بن خفاجة، شاعر شرق األندلس، لكثرة معانيه . الذھن

ري بعدم النسج على األساليب العربية كما وازدحامھا في البيت الواحد، كما كانوا يعيبون شعر المتنبيء والمع

ً نازالً عن طبقة الشعر، والحاكم بذلك ھو الذوق ً منظوما وليجتنب الشاعر أيضاً . مر، فكان شعرھما كالما

. الحوشي من األلفاظ والمقعر، وكذلك السوقي المبتذل بالتداول باالستعمال، فإنه ينزل بالكالم عن طبقة البالغة

مبتذلة بالشھرة فإن الكالم ينزل بھا عن البالغة أيضاً، فيصير مبتذالً ويقرب من عدم اإلفادة وكذلك المعاني ال

وبمقدار ما يقرب من طبقة عدم اإلفادة يبعد عن رتبة البالغة، إذ ھما . النار حارة والسماع فوقنا: كقولھم

وفي . وال يحذق فيه إال الفحول ولھذا كان الشعر في الربانيات والنبويات قليل اإلجادة في الغالب،. طرفان

وإذا تعذر الشعر بعد ھذا كله . القليل، على العسر، ألن معانيھا متداولة بين الجمھور، فتصير مبتذلة لذلك

وبالجملة فھذه . فليراوضه ويعاوده؛ فإن القريحة مثل الضرع يدر باالمتراء ويجف ويغرر بالترك واإلھمال

ومن أراد . العمدة البن رشيق، وقد ذكرنا منھا ما حضرنا بحسب الجھدالصناعة وتعلمھا مستوفى في كتاب 

وقد نظم الناس في أمر ھذه . وھذه نبذةٌ كافيٌة وهللا المعين. استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك

 :ومن أحسن ما قيل في ذلك وأظنه البن رشيق. الصناعة الشعرية ما يجب فيھا

 عر مـــــــــاذا              من صنوف الجھال فيھا لقينالعن هللا صنعة الش

 يؤثرون الغريب منه على مـــــا              كان سھالً للسامعين مبينـــــــا

 ً  ويرون المحال معنى صحيحــــاً             وخسيس الكالم شيئاً ثمينــــــا

 أنھم يجھلونــــــــا يجھلون الصواب منه وال يـــــد              رون للجھل

 فھم عند من سوانا يالمـــــــــــو              ن وفي الحق عندنا يعذرونـــا

  إنما الشعر ما يناسب في النظم               وإن كان في الصفات فنونـــا

 فأتى بعضُه يشاكُل بعضــــــــــــــــــاً            وأقامت له الصدور المتونــــا

 أتاك منه على مـــــــــــــــا             تتمنى لو لم يكن أو يكونــــــا كل معنى

 فتناھى من البيان إلـــــــــــــــــــى أن            كاد حسنا يبين للناظرينـــــــــا

 فكان األلفاظ منه وجــــــــــــــــــــوه             والمعاني ركبن فيه عيونــــــا

 المرام حسب األمانـــــــــي             يتحلى بحسنه المنشدونـــــــــاقائماً في 

 فإذا ما مدحت بالشعر حــــــــــــــّرا             رمت فيه مذاھب المشتھينــــا

 فجعلت النسيب سھالً قريبـــــــــــــاً             وجعلت المديح صدقاً مبيـــــنا

 ـــــــــع             وإن كان لفظه موزونـــــــــــاوتنكبت ما تھجن في السمـــ

 وإذا ما قرضته بھجــــــــــــــــــــاء             عبت فيه مذاھب المرقبينــــــا

 فجعلت التصريح منـــــــــــــه دواء             وجعلت التعريض داء دفينـــا

 دين يوماً للبين والظاعنينــــــا      وإذا ما بكيت فيه على الغـــــــــــــا       

 حلت دون األسى وذللت ما كــــان             من الدمع في العيون مصونــا

 ثم إن كنت عاتباً جئت بالوعـــــــد             وعيداً وبالصعوبة لينـــــــــــــا

 زاً، مھينـــــــافتركت الذي عتبت عليـــــــــــــــه             حذراً، آمناً، عزي
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 وأصح القريض ما فات في النظم             وإن كان واضحاً مستبينـــــــــا

 فإذا قيل أطمع الناس طـــــــــــــرا             وإذا ريم اعجز المعجزينــــــــا

 :ومن ذلك أيضاً قول بعضھم وھو الناشي

  ب أس متونــهالشعر ما قومت ربع صـــــدوره        وشددت بالتھذي

  ورأيت باإلطناب شعب صدوعه        وفتحت باإليجاز عور عيونه

  وجمعت بين قريبه وبعيــــــــــده             وجمعت بين مجمه ومعينــــــــه

  وعمدت منه سحد أمر يقتضـــى             شبھا به فقرينه بقرينـــــــــــــــه

  وقضيته بالشكر حق ديونــــــــه            وإذا مدحت به جواداً ماجــــــــداً 

  أصفيته بنفيسه ورصينــــــــــــه              وخصصته بخطيره وثمينـــــــه

  فيكون جزالً في مساق صنوفـه              ويكون سھالً في اتفاق فنونـــه

  نـــهوإذا بكيت به الديار وأھلھـــــــا               أجريت للمحزون ماء شئو

  وإذا أردت كناية عن ريبــــــــة               باينت بين ظھوره وبطونــــــه

  فجعلت سامعه يشوب شكوكـــه               بثنائه وظنونه بيقينــــــــــــــــه

  وإذا عتبت علم أٍخ في زلـــــــٍة               أدمجت شدته له في لينــــــــــه

  اثـــــــــــــة               مستأمناً لوعوته وحزونـــــــــهفتركته مستأنساً بدم

  وإذا نبذت إلى الذي علقتھــــــا               إذ صارمتك بفاتنات شؤونـــه

  تيمتھا بلطيفه ورقيقـــــــــــــــه               وشغفتھا بخبيه وكمينــــــــــــه

  وأشكت بين مخيله ومبينــــــه    وإذا اعتذرت لسقطة أسقطتھا            

 فيحول ذنبك عند من يعتــــده                عتباً عليه مطالباً بيمينــــــــــه

  الفصل السادس والخمسون
  في أن صناعة النظم والنثر إنما ھي في األلفاظ ال في المعاني

ً ونثراً إنما ھي في األلفاظ ال في المعا . ني، وإنما المعاني تبع لھا وھي أصلإعلم أن صناعة الكالم نظما

إنما يحاولھا في األلفاظ بحفظ أمثالھا من كالم العرب، ليكثر  فالصانع الذي يحاول ملكة الكالم في النظم والنثر

استعماله وجريه على لسانه، حتى تستقر له الملكة في لسان مضر، ويتخلص من العجمة التي ربي عليھا في 

وليٍد نشأ في جيل العرب ويلقن لغتھم كما يلقنھا الصبي، حتى يصير كأنه واحًد منھم جيله، ويفرض نفسه، مثل 

وذلك أنا قدمنا أن للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلھا بتكرارھا على اللسان حتى . في لسانھم

وأيضاً . ضمائرتحصل شأن الملكات، والذي في اللسان والنطق إنما ھو األلفاظ، وأما المعاني فھي في ال

فالمعاني موجودة عند كل واحٍد وفي طوع كل فكرمنھا ما يشاء ويرضى؛ فال تحتاج إلى تكلف صناعٍة في 

فكما أن األواني . وتأليف الكالم للعبارة عنھا ھو المحتاج للصناعة كما قلناه وھو بمثابة القوالب للمعاني. تأليفھا

. لذھب والفضة والصدف والزجاج والخزف، والماء واحُد في نفسهالتي يغترف بھا الماء من البحر منھا آنية ا

كذلك جودة اللغة وبالغتھا في . وتختلف الجودة في األواني المملوءة بالماء باختالف جنسھا ال باختالف الماء

ا؛ والمعاني واحدة في نفسھ. االستعمال تختلف باختالف طبقات الكالم في تأليفه، باعتبار تطبيقه على المقاصد

وإنما الجاھل بتأليف الكالم وأساليبه، على مقتضى ملكة اللسان، إذا حاول العبارة عن مقصوده، ولم يحسن، 

 .وهللا يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بمثابة المقعد، الذي يروم النھوض وال يستطيعه، لفقدان القدرة عليه
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  الفصل السابع والخمسون
  وجودتھا بجودة المحفوظفي أن حصول ھذه الملكة بكثرة الحفظ 

قد قدمنا أنه ال بد من كثرة الحفظ، لمن يروم تعلم اللسان العربي؛ وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه 

فمن كان محفوظه من أشعار العرب اإلسالميين شعر . وكثرته من قلته، تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ

ھانىء أو الشريف الرضي؛ أو رسائلى ابن المقفع أو سھل ابن ھارون أو  حبيب أو العتابي أو ابن المعتز أو ابن

ً ورتبة في البالغة، ممن يحفظ أشعار  ابن الزيات أو البديع أو الصابىء؛ تكون ملكته أجود وأعلى مقاما

ن المتأخرين مثل شعر ابن سھل أو ابن النبيه أو ترسل البيساني أو العماد األصبھاني، لنزول طبقة ھؤالء ع

وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع، تكون جودة . يظھر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق. أولئك

فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكالم، ترتقي الملكة الحاصلة . االستعمال من بعده، ثم إجادة  الملكة من بعدھما

ذلك أن النفس، وإن كانت في جبلتھا واحدة و. ألن الطبع إنما ينسج على منوالھا، وتنمو قوى الملكة بتغذيتھا

واختالفھا إنما ھو باختالف ما يرد عليھا من .بالنوع، فھي تختلف في البشر بالقوة والضعف في اإلدراكات

. فبھذه يتم وجودھا، وتخرج من القوة إلى الفعل صورتھا. اإلدراكات والملكات واأللوان التي تكيفھا من خارج

فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر، وملكة الكتابة . ا إنما تحصل على التدريج كما قدمناهوالملكات التي تحصل لھ

بحفظ األسجاع والترسيل، والعلمنة بمخالطة العلوم واإلدراكات واألبحاث واألنظار، والفقھية بمخالطة الفقه 

بادات واألذكار وتعطيل وتنظير المسائل وتفريعھا وتخريج الفروع على األصول، والتصوفية الربانية بالع

الحواس الظاھرة بالخلوة واالنفراد عن الخلق ما استطاع، حتى تحصل له ملكة الرجوع إلى حسه الباطن 

وعلى حسب ما نشأت الملكة  وللنفس في كل واحٍد منھا لون تتكيف به. وروحه، وينقلب ربانيا وكذا سائرھا

فملكة البالغة العالية الطبقة في جنسھا إنما تحصل بحفظ  عليه من جود؛ أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسھا،

العالي في طبقته من الكالم، ولھذا كان الفقھاء وأھل العلوم كفھم قاصرين في البالغة، وما ذلك إال ما يسبق إلى 

طبقة، محفوظھم، ويمتلىء به من القوانين العلمية والعبارات الفقھية الخارجة عن أسلوب البالغة والنازلة عن ال

ألن العبارات عن القوانين والعلوم ال حظ لھا في البالغة، فإذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به 

وھكذا نجد . النفس جاءت الملكة الناشئة عنه في غاية القصور وانحرفت عباراته عن أساليب العرب في كالمھم

أخبرني .م يمتلىء من حفظ النقي الحر من كالم العربشعر الفقھاء والنحاة والمتكلمين والنظار وغيرھم ممن ل

ً صاحبنا أبا العباس بن :صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العالمة بالدولة المرينية قال ذاكرت يوما

شعيب كاتب السلطان أبى الحسن، وكان المقدم في البصر باللسان لعھده فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم 

 :وھو ھذا انسبھا له

 لم أدر حين وقفت باألطالل            ما الفرق بين جديدھا والبالي

 :ھذا شعر فقيه، فقلت له ومن أين لك ذلك؟ قال من قوله: فقال لي على البديھة

وأما . أبوك، إنه ابن النحوي: ما الفرق؛ إذ ھي من عبارات الفقھاء، وليست من أساليب كالم العرب، فقلت له

الشعراء فليسوا كذلك، لتخيرھم في محفوظھم ومخالطتھم كالم العرب وأساليبھم في الترسل، وانتقائھم الكتاب و

ذاكرت يوماً صاحبنا أبا عبد هللا بن الخطيب، وزير الملوك باألندلس من بني األحمر، وكان .له الجيد من الكالم

نظم الشعر متى رمته، مع بصري به وحفظي أجد استصعاباً علي في : الصدر المقدم في الشعر والكتابة فقلت له

وإنما أتيت، وهللا أعلم . للجيد من الكالم، من القرآن والحديث وفنون من كالم العرب، وإن كان محفوظي قليالً 

فإني حفظت قصيدتي . بحقيقة الحال، من قبل ما حصل في حفظي من األشعار العلمية والقوانين التأليفية
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القراءات والرسم واستظھرتھما، وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه  يالشاطبي الكبرى والصغرى ف

واألصول وجمل الخونجي في المنطق وبعض كتاب التسھيل وكثيراً من قوانين التعليم في المجالس؛ فامتأل 

محفوظي من ذلك، وخدش وجه الملكة التي استدعيت لھا بالمحفوظ الجيد من القرآن والحديث وكالم العرب، 

ويظھر لك من ھذا . أنت، وھل يقول ھذا إال مثلك ؟: فنظر إلى ساعة متعجباً ثم قال. ق القريحة عن بلوغھافعا

الفصل، وما تقرر فيه سر آخر، وھو إعطاء السبب في أن كالم اإلسالميين من العرب أعلى طبقة في البالغة 

حسان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة  فإنا نجد شعر. وأذواقھا من كالم الجاھلية، في منثورھم ومنظومھم

والحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب وغيالن في الرمة واألحوص وبشابى، ثم كالم السلف من العرب في 

الدولة االموية وصدراً من الدولة العباسية، في خطبھم وترسيلھم ومحاوراتھم للملوك أرفع طبقة في البالغة 

م وزھير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد، ومن كالم الجاھلية في بكثير من شعر النابغة وعنترة وابن كلثو

والسبب في ذلك أن .والطبع السليم والذوق الصحيح شاھدان بذلك للناقد البصير بالبالغة. منثورھم ومحاوراتھم

اإلتيان  ھؤالء الذين أدركوا اإلسالم سمعوا الطبقة العالية من الكالم في القرآن والحديث، اللذين عجز البشر عن

بمثليھما، لكونھا ولجت في قلوبھم ونشأت على أساليبھا نفوسھم؛ فنھضت طباعھم وارتقت ملكاتھم في البالغة 

عن ملكات من قبلھم من أھل الجاھلية، ممن لم يسمع ھذه الطبقة وال نشأ عليھا؛ فكان كالمھم في نظمھم ونثرھم 

ً من أولئك، وأرصف مبنى وأ ً بما استفادوه من الكالم العالي الطبقةأحسن ديباجة وأصفى رونقا . عدل تثقيفا

ً شيخنا الشريف أبا .وتأمل ذلك يشھد لك به ذوقك إن كنت من أھل الذوق والبصر بالبالغة ولقد سألت يوما

تالميذ  القاسم قاضي غرناطة لعھدنا، وكان شيخ ھذا الصناعة، أخذ بسبتة عن جماعة من مشيختھا من

ً الشلوبين، واستبحر في ع ما بال العرب اإلسالميين أعلى طبقة : لم اللسان وجاء من وراء الغاية فيه؛ فسألته يوما

: فقلت له! وهللا ما أدري : في البالغة من الجاھليين؛ ولم يكن ليستنكر ذلك بذوقه، فسكت طويالً ثم قال لي

يا : كت معجباً، ثم قال ليوذكرت له ھذا الذي كتبت فس. أعرض عليك شيئاً ظھر لي في ذلك، ولعله السبب فيه

وكان من بعدھا يؤثر محلي ويصيخ في مجالس التعليم إلى قولي . فقيه ھذا كالم من حقه أن يكتب بالذھب

 .وهللا خلق اإلنسان وعلمه البيان. ويشھد لي بالنباھة في العلوم

  الفصل الثامن والخمسون
  قصوله وكيف جودة المصنوع أو في بيان المطبوع من الكالم والمصنوع

وأما إذا كان مھمال فھو كالموات  .إعلم أن الكالم الذي ھو العبارة والخطاب، إنما سره وروحه في إفادة المعنى

وكمال اإلفادة ھو البالغة على ما عرفت من حدھا عند أھل البيان ألنھم يقولون ھي مطابقة . الذي ال عبرة به

تي بھا تطابق التراكيب اللفظية مقتضى الحال، ھو فن الكالم لمقتضى الحال، ومعرفة الشروط واألحكام ال

فالتراكيب . وتلك الشروط واألحكام للتراكيب في المطابقة استقريت من لغة العرب وصارت كالقوانين. البالغة

وأحوال ھذه التراكيب من تقديم . بوضعھا تفيد باإلسناد بين المسندين، بشروط وأحكام جل قوانين العربية

يف وتنكير، وإضماٍر وإظھاٍر، وتقييٍد وإطالٍق وغيرھا، يفيد األحكام المكتنفة من خارج باإلسناد، وتأخير، وتعر

فتندرج . البالغة وبالمتخاطبين حال التخاطب بشروط وأحكام ھي قوانين لفن، يسمونه علم المعاني من فنون

وما . إفادتھا لألحوال المكتنفة باإلسناد قوانين العربية لذلك في قوانين علم المعاني ألن إفادتھا اإلسناد جزء من

قصر من ھذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في قوانين اإلعراب أو قوانين المعاني كان قاصراً عن 

  .المطابقة لمقتضى الحال، ولحق بالمھمل الذي ھو في عداد الموات
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ن المعاني بأصناف الدالالت، ألن التركيب يدل ثم يتبع ھذه اإلفادة لمقتضى الحال التفنن في انتقال التركيب بي

إما باستعارٍة أو كنايٍة : بالوضع على معنى، ثم ينتقل الذھن إلى الزمه أو ملزومه أو شبھه؛ فيكون فيھا مجازاً 

ألن في جميعھا ظفر . كما ھو مقرر في موضعه، ويحصل للفكر بذلك االنتقال لذة كما تحصل في اإلفادة وأشد

ً شروط وأحكام كالقوانين . والظفر من أسباب اللذة كما علمت. ليلهبالمدلول من د ثم لھذه االنتقاالت أيضا

وھي شقيقة علم المعاني المفيد لمقتضى الحال، ألنھا راجعة إلى معاني . صيروھا صناعة، وسموھا بالبيان

واللفظ والمعنى . حيث الداللةوقوانين علم المعاني راجعة إلى احوال التراكيب أنفسھا من . التراكيب ومدلوالتھا

فإذا علم المعاني وعلم البيان ھما جزء البالغة، وبھما كمال اإلفادة، فھو مقصر . متالزمان متضايقان كما علمت

عن البالغة ويلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات العجم وأجدر به أن ال يكون عربياً، ألن العربي ھو الذي 

 .فالبالغة على ھذا ھي أصل الكالم العربي وسجيته وروحه وطبيعته. يطابق بإفادته مقتضى الحال

فإنھم يعنون به الكالم الذي كملت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله " الكالم المطبوع : "ثم إعلم أنھم إذا قالوا

ما في  بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه. المقصود منه، ألنه عبارة وخطاب، ليس المقصود منه النطق فقط

ثم يتبع تراكيب الكالم في ھذه السجية التي له باألصالة ضروب . ضميره إفادًة تامًة، ويدل به عليه داللًة وثيقةً 

من التحسين والتزيين، بعد كمال اإلفادة وكأنھا تعطيھا رونق الفصاحة من تنميق األسجاع، والموازنة بين حمل 

التورية باللفظ المشترك عن الخفي من معانيه، والمطابقة بين باألقسام المختلفة األحكام و الكالم وتقسيمه

التجانس بين األلفاظ والمعاني، فيحصل للكالم رونق ولذة في األسماع وحالوةٌ وجماٌل كلھا "المتضادات، ليقع 

ار والليل إذا يغشى والنھ{: وھذه الصنعة موجودة في الكالم المعجز في مواضع متعددة مثل.زائدةٌ على اإلفادة

، إلى ]000اآلية000سورة[}فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى{: ، ومثل]000اآلية000سورة[}إذا تجلى

ھم : (وكذا. إلى آخر اآلية] 000اآلية000سورة[}فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا{: وكذا. آخر التقسيم في اآلية

 ً دة في أصل ھذه التراكيب قبل وقوع ھذا البديع وذلك بعد كمال اإلفا. وأمثاله كثير). يحسبون أنھم يحسنون صنعا

 .ويقال إنه وقع في شعر زھير. وكذا وقع في كالم الجاھلية منه، لكن عفواً من غير قصٍد وال تعمدٍ . فيھا

وأول من أحكم طريقته حبيب بن أوس والبحتري . وأما اإلسالميون فوقع لھم عفواً وقصداً، وأتوا منه بالعجائب

وقيل إن أول من ذھب إلى معاناتھا بشار بن . فقد كانوا مولعين بالصنعة، ويأتون منھا بالعجب ومسلم بن الوليد،

ثم اتبعھما عمرو بن كلثوم والعتابي . برد وابن ھرمة، وكانا آخر من يستشھد بشعره في اللسان العربي

ظھر ابن المعتز فختم ثم . وجاء على آثارھم حبيب والبحتري. ومنصور النميري ومسلم بن الوليد وأبو نواس

 :ولنذكر مثاالً من المطبوع الخالي من الصناعة، مثل قول قيس بن ذريح. على البديع والصناعة أجمع

 وأخرج من بين البيوت لعلني           أحدث عنك النفس في السر خاليا

 :وقول كثير

  ــــــتوإني وتھيامي بعزة بعدمـــــا           تخليت عما بيننا وتخلــــــــــ

 لكالمرتجي ظل الغمامة كلھا            تبوأ منھا للمقيل اضمحلــــــــــــت

فيه الصنعة من بعد ھذا األصل  فلو جاءت. فتأمل ھذا المطبوع، الفقيد الصنعة، في إحكام تأليفه وثقافة تركيبه

 ً  .زادته حسنا

عتز خاتم الصنعة الذي جرى المتأخرون وأما المصنوع فكثير من لدن بشار، ثم حبيب وطبقتھما، ثم ابن الم

وقد تعددت أصناف ھذه الصنعة عند أھلھا، واختلفت اصطالحاتھم . بعدھم في ميدانھم، ونسجوا على منوالھم

وكثير منھم يجعلھا مندرجة في البالغة على أنھا غير داخلة في اإلفادة، وأنھا ھي تعطي التحسين . في ألقابھا
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ولذلك يذكرونھا في الفنون األدبية . ن أھل البديع، فھي عندھم خارجة عن البالغةوأما المتقدمون م. والرونق

وذكروا في استعمال ھذه . وھو رأي ابن رشيق في كتاب العمدة له، وأدباء األندلس. التي ال موضوع لھا

فيه ألنھا إذا  وأما العفو فال كالم. الصنعة شروطاً، منھا أن تقع من غير تكلٍف وال اكتراٍث في ما يقصد منھا

برئت من التكلف سلم الكالم من غيب االستھجان، ألن تكلفھا ومعاناتھا يصير إلى الغفلة عن التراكيب األصلية 

للكالم، فتخل باإلفادة من أصلھا، وتذھب بالبالغة رأساً وال يبقى في الكالم إال تلك التحسينات، وھذا ھو الغالب 

في البالغة يسخرون من كلفھم بھذه الفنون، ويعدون ذلك من القصور  اليوم على أھل العصر وأصحاب األذواق

وسمعت شيخنا األستاذ أبا البركات البلفيقي، وكان من أھل البصر في اللسان والقريحة في ذوقه . عن سواه

إن من أشھى ما تقترحه علي نفسي أن أشاھد في بعض األيام من ينتحل فنون ھذا البديع في نظمه أو :يقول

، وقد عوقب بأشد العقوبة، ونودي عليه، يحذر بذلك تلميذه أن يتعاطوا ھذه الصنعة، فيكلفون بھا، ويتناسون نثره

ثم من شروط استعمالھا عندھم اإلقالل منھا وأن تكون في بيتين ثم ثالثٍة من القصيد، فتكفي في زينة . البالغة

كان شيخنا أبو القاسم الشريف السبتي منفق اللسان و. واإلكثار منھا عيب، قاله ابن رشيق وغيره. الشعر ورونقه

 ھذه الفنون البديعية إذا وقعت للشاعر أو للكاتب فيقبح أن يستكثر منھا، ألنھا من: العربي باألندلس لوقته يقول

وعلى . محسنات الكالم ومزيناته، فھي بمثابة الخيالن في الوجه يحسن بالواحد واالثنين منھا، ويقبح بتعدادھا

وكان أوالً مرسالً معتبر الموازنة بين جمله . ة الكالم المنظوم ھو الكالم المنثور في الجاھلية واإلسالمنسب

حتى نبغ إبراھيم بن ھالٍل . وتراكيبه، شاھدة موازنته بفواصله، من غير التزام سجع وال اكتراث بصنعة

وعاب الناس عليه كلفه بذلك في . الصابي كاتب بني بويه، فتعاطى الصنعة والتقفية وأتى بذلك بالعجب

وإنما حمله عليه ما كان في ملوكه من العجمة والبعد عن صولة الخالفة المنفقة لسوق . المخاطبات السلطانية

ثم انتشرت الصناعة بعده في منثور المتأخرين ونسي عھد الترسيل وتشابھت السلطانيات واألخوانيات . البالغة

وھذا كله يدلك على أن الكالم المصنوع بالمعاناة والتكليف، . لمرعي بالھملواختلط ا. والعربيات بالسوقيات

هللا خلقكم وعلمكم ما لم . قاصر عن الكالم المطبوع، لقلة االكتراث فيه بأصل البالغة، والحاكم في ذلك الذوق

 .تكونوا تعلمون

  الفصل التاسع والخمسون
  في ترفع أھل المراتب عن انتحال الشعر

ً للعرب، فيه علومھم وأخبارھم وحكمھمإعلم أن الش وكان رؤساء العرب متنافسين فيه، وكانوا . عر كان ديوانا

حتى . يقفون بسوق عكاظ إلنشاده وعرض كل واحٍد منھم ديباجته على فحول الشأن وأھل البصر، لتمييز حوكه

أبيھم إبراھيم؛ كما فعل امرؤ  انتھوا إلى المناغاة في تعليق أشعارھم بأركان البيت الحرام، موضع حجھم، وبيت

القيس بن حجر، والنابغة الذبياني، وزھير بن أبي سلمى، وعنترة بن شداد، وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة، 

فإنه إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بھا، من كان له قدرة . واألعشى وغيرھم من أصحاب المعلقات السبع

ثم انصرف العرب عن . مضر، على ما قيل في سبب تسميتھا بالمعلقاتعلى ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في 

ذلك أول اإلسالم، بما شغلھم من أمر الدين والنبوة والوحي، وما أدھشھم من أسلوب القرآن ونظمه، فأخرسوا 

 ً ولم ينزل الوحي . ثم استقر ذلك وأونس الرشد من الملة. عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر زمانا

وكان لعمر بن أبي . وأثاب عليه، فرجعوا حينئٍذ إلى ديدنھم منه ρي تحريم الشعر وحظره، وسمعه النبي ف

ربيعة كبير قريش لذلك العھد مقامات فيما عاليٌة وطبقٌة مرتفعٌة، وكان كثيراً ما يعرض شعره على ابن عباس 
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ً به العزيزة، وتقرب إليھم العرب بأشعارھم  ثم جاء من بعد ذلك الملك الفحل والدولة. فيقف الستماعه معجبا

ويجيزھم الخلفاء بأعظم الجوائز على نسبة الجودة في أشعارھم ومكانھم من قومھم، ويحرصون . يمتدحونھم بھا

والعرب يطالبون ولدھم . على استھداء أشعارھم، يطلعون منھا على اآلثار واألخبار واللغة وشرف اللسان

وانظر ما نقله صاحب العقد في . يام بني أمية وصدراً من دولة بني العباسولم يزل الشأن ھذا أ. بحفظھا

مسامرة الرشيد لألصمعي، في باب الشعر والشعراء تجد ما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك، والرسوخ فيه 

اللسان ثم جاء خلق من بعدھم لم يكن . والعناية بانتحاله، والتبصر بجيد الكالم ورديئه وكثرة محفوظه منه

لسانھم، من اجل العجمة وتقصيرھا باللسان، وأنما تعلموه صناعة، ثم مدحوا بأشعارھم أمراء العجم الذين ليس 

اللسان لھم طالبين معروفھم فقط، ال سوى ذلك من األغراض، كما فعله حبيب والبحتري والمتنبي وابن ھانىء 

ا فصار غرض الشعر في الغالب إنم ا ھو للكدية واالستجداء لذھاب المنافع التي كانت ومن بعدھم إلى ھلم جًرّ

 ً وأنف منه لذلك أھل الھمم والمراتب من المتأخرين، وتغير الحال فيه وأ صبح . فيه لألولين، كما ذكرناه آنفا

 .وهللا مقلب الليل والنھار. تعاطيه ھجنًة في الرئاسة ومذمًة؛ ألھل المناصب الكبيرة

  الفصل الستون
  وأھل األمصال لھذا العھدفي أشعار العرب 

وقد . كانت عربيًة أو عجميةً  إعلم أن الشعر ال يختص باللسان العربي فقط، بل ھو موجود في كل لغٍة، سواء

. أوميروس الشاعر وأثنى عليه: كان في الفرس شعراء وفي يونان كذلك، وذكر منھم أرسطو في كتاب المنطق

ً شعراء متقدمون سد لسان مضر ولغتھم التي دونت مقاييسھا وقوانين إعرابھا، ولما ف. وكان في حمير أيضا

وفسدت اللغات من بعد بحسب ما خالطھا ومازجھا من العجمة؛ فكان لجيل العرب بأنفسھم لغة خالفت لغة سلفھم 

وكذلك الحضر أھل األمصار . من مضر في اإلعراب جملة، وفي كثير من الموضوعات اللغوية وبناء الكلمات

ً لغة الجيل نشأت فيھم  لغة أخرى خالفت لسان مضر في اإلعراب وأكثر األوضاع والتصاريف، وخالفت أيضا

واختلفت ھي في نفسھا بحسب اصطالحات أھل اآلفاق، فألھل المشرق وأمصاره لغة . من العرب لھذا العھد

شعر موجوداً بالطبع ثم لما كان ال.غير لغة أھل المغرب وأمصاره، وتخالفھما أيضاً لغة أھل األندلس وأمصاره

في أھل كل لسان، ألن الموازين على نسبٍة واحدٍة في إعداد المتحركات والسواكن وتقابلھا، موجودة في طباع 

البشر؛ فلم يھجر الشعر بفقدان لغٍة واحدٍة؛ وھي لغة مضر؛ الذين كانوا فحوله وفرسان ميدانه، حسبما اشتھر 

ٍة من العرب المستعجمين والحضر اھل االمصار، يتعاطون منه ما بل كل جيٍل وأھل كل لغ. بين أھل الخليقة

فأما العرب، أھل ھذا الجيل، المستعجمون عن لغة سلفھم . يطاوعھم في انتحاله ورصف بنائه على مھيع كالمھم

من مضر، فيقرضون الشعر لھذا العھد في سائر األعاريض، على ما كان عليه سلفھم المستعربون، ويأتون منه 

طوالت مشتملة على مذاھب الشعر وأعراضه من النسيب والمدح والرثاء والھجاء، ويستطردون في بالم

وأكثر ابتدائھم في قصائدھم باسم . وربما ھجموا على المقصود ألول كالمھم. الخروج من فن إلى فن في الكالم

األصمعيات، نسبًة إلى فأھل أمصار المغرب من العرب يسمون ھذه القصائد ب. الشاعر، ثم بعد ذلك ينسبون

وأھل المشرق من العرب يسمون ھذا النوع من الشعر بالبدوي . األصمعي، راوية العرب في أشعارھم

ً بسيطًة، ال على طريقة الصناعة الموسيقية ثم يغنون به، . والحوراني والقيسى، وربما يلحنون فيه ألحانا

أطراف العراق والشام، وھي من منازل العرب البادية  ويسمون الغناء به باسم الحوراني ، نسبًة إلى حوران من

ً على أربعة أجزاٍء، يخالف .ومساكنھم إلى ھذا العھد ولھم فن آخر كثير التداول في نظمھم يجيئون به معصبا

ً بالمربع والمخمس الذي  آخرھا الثالثة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة في كل بيت إلى آخر القصيدة؛ شبيھا
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ولھؤالء العرب في ھذا الشعر بالغة فائقة؛ وفيھم الفحول والمتأخرون عن ذلك، . لمتأخرون من المولدينأحدثه ا

ً علم اللسان؛ يستنكر ھذه الفنون التي لھم إذا سمعھا ويمج  والكثير من المنتحلين للعلوم لھذا العھد، وخصوصا

وھذا إنما أتى من فقدان الملكة . ان اإلعراب منھانظمھم إذا أنشد، ويعتقد أن ذوقه إنما نبا عنھا الستھجانھا وفقد

ً من اآلفات في فطرته . في لغتھم فلو حصلت له ملكة من ملكاتھم لشھد له طبعه وذوقه ببالغتھا إن كان سليما

ونظره؛ وإال فاإلعراب ال مدخل له في البالغة، إنما البالغة مطابقة الكالم للمقصود ولمقتضى الحال من 

وإنما يدل على ذلك . اء كان الرفع داال على الفاعل والنصب داالً على المفعول أو بالعكسالوجود فيه، سو

فإذا عرف اصطالح في ملكٍة : فالداللة بحسب ما يصطلح عليه أھل الملكة. قرائن الكالم، كما ھو في لغتھم ھذه

وال عبرة بقوانين . غةواشتھر صحة الداللة؛ وإذا طابقت تلك الداللة المقصود ومقتضى الحال صحت البال

وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارھم ھذه ما عدا حركات اإلعراب في أواخر الكلم؛ فإن . النحاة في ذلك

عندھم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكالم ال بحركات  ويتميز. غالب كلماتھم موقوفة االخر

بن ھاشم يبكي الجازية بنت سرحاٍن، ويذكر ظعنھا مع قومھا الى  فمن أشعارھم على لسان الشريف. اإلعراب

  :المغرب

 
قال الشريف ابن ھاشم علي                                

  يغز لألعالم أين ما رأت خاطري

  وماذا شكاة الروح مما طرا لھا 

  يحس إن قطاع عامر ضميرھا 

  وعادت كما خوارة في يد غاسل  

  ين والنزع بينھمتجابذوھا اثن

وباتت دموع العين ذارفات لشانھا   تدارك منھا   

  النجم حذراً وزادھا  

  يصب من القيعان من جانب الصفا  

  ھاذا الغنى حتى تسابيت غزوة

  ونادى المنادي بالرحيل وشدوا  

 وشد لھا األدھم دياب بن غانم  

  

  ترى كبدي حرى شكت من زفيرھا

  يرد غالم البدو يلوي عصيرھا

  عداة وزائع تلف هللا خبيرھا  

  طوى وھند جافي ذكيرھا

  على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرھا 

  على شوك لعه والبقايا جريرھا

  شبيه دوار السواني يديرھا 

  مرون يجي متراكباً من صبيرھا  

  عيون ولجاز البرق في غزيرھا

  ناضت من بغداد حتى فقيرھا 

  وعرج عاريھا على مستعيرھا  

 ماضي وليد مقرب ميرھاعلى أيدين 

  

  وقال لھم حسن بن سرحان غربوا   وسوقوا النجوع إن كان أنا ھو غفيرھا

  ويركض وبيده شھامه بالتسامح            وباليمين ال يجدوا في مغيرھا

  غدرني زيان السيح من عابس      وما كان يرضى زين حمير وميرھا

  من درقتي ما يديرھا غدرني وھو زعماً صديقي وصاحبي     وأناليه ما

  ورجع يقول لھم بالل بن ھاشم            بحر البالد العطشى ما بخيرھا

  حرام علي باب بغداد وأرضھا      داخل وال عائد ركيزه من نعيرھا

  تصدف روحي عن بالد ابن ھاشم   على الشمس أو حول الغظا من ھجيرھا
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  رجان يشدوا أسيرھاوباتت نيران العذارى قوادح             يلوذ وبج

ومن قولھم في رثاء أمير زناتة أبي سعدى اليفرني مقارعھم بافريقية وأرض الزاب ورثاؤھم له على جھة  

 :التھكم

 تقول فتاة الحي سعدى وھاضھـــا         لھا في ظعون الباكرين عويلُ 

 أيا سائلي عن قبر الزناتي خليفـــة        خذ النعت مني ال تكون ھبيــلُ 

 راه يعالي وادي ران وفوقـــــــــه        من الربط عيساوي بناه طويلُ ت

 أراه يميل النور من شارع النقـــــا        به الواد شرقاً واليراع دليـــــلُ 

 أيا لھف كبدي على الزناتي خليفـه        قد كان ألعقاب الجياد سليـــلُ 

 احه كأفواه المزاد تسيـــــلُ قتيل فتى الھيجا دياب بن غانـــــم        جر

 أيا جائزاً مات الزناتي خليفــــــــه         ال ترحل إال أن يريد رحيـــلُ 

 أال واش رحلنا ثالثين مـــــــــــرًة         وعشراً وستا في النھار قليــلُ 

 :مقرب ومن قولھم على لسان الشريف بن ھاشم يذكر عتاباً وقع بينه وبين ماضي بن

  ماضي الجبار وقال لـــــــــــي تبدى

  أشكر أعد ما بقي ود بيننـــــــــــــــا

  نحن غدينا نصدفو ما قضى لنــــــا

  أشكر أعد إلى يزيد مالمــــــــــــــه

 إن كان نبت الشوك يلقح بأرضكم

  

  أشكر ما نحنا عليك رضــــــاشِ 

  ورانا عريب عربا البسين نماشِ 

  اشِ كما صادفت طعم الزباد طشـ

  ليحدو ومن عمر بالده عـــــاشِ 

 ھنا العرب ما زدنا لھن صيـــاشِ 

  

 :ومن قولھم في ذكر رحلتھم إلى الغرب وغلبھم زناتة عليه

  وأي جميل ضاع لي في الشريف بن ھاشم      وأي رجال ضاع قبلي جميلھا

  ــالقد كنت أنا وباه في زھو بيتنــــا         عناني بحجة وغباني دليلھـــــــ

  وعدت كأني شارب من مدامــــٍة         من الخمر فھو ما قدر من يميلھــا

  أو مثل شمطامات مظنون كبدھا         غريباً وھي مدوخه عن قبيلھـــــــا

  أتاھا زمان السوء حتى تدوحـت         وھي بين عرباً غافال عن نزيلھـــا

  كبد باديتھا زعيلھـــــــــــــاكذلك أنا مما لحاني من الوجـــى         شاكي ب

  وأمرت قومي بالرحيل وبكـــروا        وقووا وشداد الحوايا حميلھــــــــــا

  قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنـــا         والبدو ما ترفع عمود يقيلھــــــــــا

  نظل على حداب الثنايا نـــوازي         يظل الجري فوق النضا ونصيلھا

 لطان بن مطفر بن يحيى من الزواودة أحد بطون رياح وأھل الرياسةومن شعر س

 :فيھم، يقولھا وھو معتقل بالمھدية في سجن األمير أبي زكريا بن أبي حفص أول ملوك أفريقية من الموحدين

  يقول وفي بوح الدجا بعد وھنـــــة       حرام على أجفان عيني منامھــــــــــا

  األســـى      وروح ھيامي طال ما في سقامھــــــايا من لقلب حالف الوجد و

  حجازية بدوية عربيـــــــــــــــــــــة      عداوية ولھا بعيد مرامھــــــــــــــــــــا

  مولعة بالبدو ال تالف القـــــــــــرى      سوى عانك الوعسا يؤتي خيامھـــــــا
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  محونة بيھا وبيھا صحيح غرامھــــاغيات ومشتاھا بھا كل شتــــــــــوة      م

  ومرباھا عشب األراضي من الحيا      يواتي من الخور الخاليا جسامھـــــــا

  تشوق شوق العين مما تداركـــــــت     عليھا من السحب السواري عمامھــــا

  وماذا بكت بالما وماذا تناحطــــــت     عيون غزار المزن عذبا حمامھــــــــا

  وس البكر الحت تيابھــــــا      عليھا ومن نور األقاحي خزامھـــــــاكان عر

  فالة ودھنا واتساع ومنــــــــــــــــة       ومرعى سوى ما في مراعي نعامھا

  ومشروبھا من مخض ألبان شولھا       غنيم ومن لحم الجوازي طعامھا

  فتى مما يقاسي زحامھـــــــاتفانت عن األبواب والموقف الـــــــــذي       يشيب ال

 سقى هللا ذا الوادي المشجر بالحيــــــــا       وبال ويحيى ما بلي من رمامھـــــــا

  فكافأتھا بالود مني وليتنــــــــــــــــــــــي       ظفرت بأيام مضت في ركامھـــــــا

  من أيدي سھامھـــا ليالي أقواس الصبا في سواعـــــــــــــدي      إذا قمت لم تحظ

  وفرسي عديد تحت سرجي مشاقـــــــــة       زمان الصبا سرجاً وبيدي لجامھـــا

  وكم من رداح أسھرتني ولــــــــــم أرى        من الخلق أبھى من نظام ابتسامھــا

  وكم غيرھا من كاعب مرجحنـــــــــــة         مطرزة األجفان باھي وشامھــــــــا

  ن وجدي عليھا طريحــــــة          بكفي ولم ينسى جداھا ذمامھــــــــاوصفقت م

  ونار بخطب الوجد توھج في الحشــــا          وتوھج ال يطفا من الماء ضرامھـا

  أيا من وعدتى الوعد ھذا إلى متـــــــى          فني العمر في دار عماني ظالمھـا

  ويغمى عليھا ثم يبدأ غيامھمــــــــا         ولكن رأيت الشمس تكسف ساعــــــــًة 

  بنود ورايات من السعد أقبــــــــــــــلت          إلينا بعون هللا يھفو عالمھـــــــــــا

  أرى في الفال بالعين أظعان عزوتـــي          ورمحي على كتفي وسيري أمامھا

  هللا عندي حشامھــــــــــابجرعا عتاق النوق من فوق شامـــس          أحب بالد 

  إلى منزل بالجعفرية ّلّلــــــوى                مقيم بھا ما لذ عند ى مقامھـــــــــــــا

  ونلقى سراة من ھالل بن عامــــــــــر            يزيل الصدا والغل عني سالمھـــا

 ً   سريع انھزامھـــــــا بھم تضرب األمثال شرقاً ومغربــــاً            إذا قاتلوا قوما

  عليھم ومن ھو في حماھم تحيــــــــة            مدى الدھر ما غنى يفينا حمامھـــا

  فدع ذا وال تأسف على سالف مضى            فذي الدنيا ما دامت ألحد دوامھــــا

يل، يعاتب أقتالھم أوالد أبي الل ومن أشعار المتأخرين منھم قول خالد بن حمزة بن عمر، شيخ الكعوب، ومن 

 :أوالد مھلھل ويجيب شاعرھم شبل بن مسكيانة بن مھلھل، عن أبيات فخر عليھم فيھا بقومه

  يقول وذا قول المصاب الذي نشا        قوارع قيعان يعاني صعابھا

 يريح بھا حادي المصاب إذا سعــى        فنونا من إنشاد القوافي عذابھــا

 ـــــــــا         تحدى بھا تام الوشا ملتھابھـــــامحيرة مختارة من نشادھـــــ

 مغربلة عن ناقد في غضونھــــــــا          محكمة القيعان دابي ودابھـــــا

 وھيض بتذكاري لھا يا ذوي الندى          قوارع من شبل وھذي جوابھا

 ا بھاأشبل جنينا من حباك طرائفـــــــــا          فراح يريح الموجعين الغن
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  فخرت ولم تقصر وال أنت عـــــــادم

 لقولك في أم المتين بني حمـــــــــــزةٍ 

  أما تعلم أنه قد قامھا بعدما لقـــــــــي

شھاباً من أھل األمر يا شبل خارق  سواھا طفاھا 

أضرمت بعد طفيه وأضرمت بعد الطفيتين ألن 

  صحــت

 وبان لوالي األمر في ذا انشحابھــــــا

 ن ھو يطلب على ذا تجنبـــــتكما كا

  

سوى قلص في جمھورھا ما أعابھا وحامى حماھا 

  عاديا في حرابھــــــــــــــا

  رصاص بني يحيى وغالق دابھـــــــــــا

وھل ريت من جا للوغى واصطلى بھا واثنى طفاھا 

  جاسراً ال يھابھــــــــــــــــــا

  الفاس إلى بيت المنى يقتدى بھــــــــــــــ

فصار وھي عن كبر األسنة تھابھا رجال بثي كعب 

 الذي يتقي بھــــــــــــــــا

  

 :منا في العتاب

 وليدا تعاتبتوا أنا أغنى ألننــــــي         غنيت بمعالق الثنا واغتصابھـا

 علي ونا ندفع بھا كل مبضــــــع         بأسياف ننتاش العدا من رقابھا

 ايس         علينا بأطراف القنا اختضابھــافإن كانت األمالك بغت عر

 وال بعدھا اإلرھاف وذبل ورزق        كالسنة الحناش انسالبھـــــــــــا

 بني عمنا ما نرتضي الذل غلمـه         تسير السبايا والمطايا ركابھــا

 وھي عالماً بان المنايا تنيلھـــــــا         بال شك والدنيا سريع انقالبھـا

 :نھا في وصف الظعائنوم

  قطعنا قطوع البيد ال نختشي العدا         فتوق بحوبات مخوف جنابھا

 ترى العين فيھا قل لشبل عرائف         وكل مھاٍة محتظيھا ربابھــــــــــــــا

 ترى أھلھا غب الصباح أن يفلھـا         بكل حلوب الجوف ما سدَّ بابھــــــا

 تائــــــل         ورا الفاجر الممزوج عفو رضابھالھا كل يوم في األرامي ق

 :ومن قولھم في األمثال الحكمية

  وطلبك في الممنوع منك سفاھـة        وصدك عمن صد عنك صواب

  إذا رأيت أناساً يغلقوا عنك بابھم        ظھور المطايا يفتح هللا بــــــاب

 :ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى برجم

  شبان من أوالد برجم         جميع البرايا تشتكي من ضھادھاالشيب و

ومن قول خالٍد يعاتب إخوانه في مواالة شيخ الموحدين أبي محمٍد بن تافراكين المستبد بححابة السلطان بتونس 

 :على سلطانھا مكفولة أبي إسحق ابن السلطان أبي يحيى وذلك فيما قرب من عصرنا

  ــــــــــــُديقول بال جھل لتى الجود خال

  مقالة حبر ذات ذھن ولم يكــــــــــــــن

  تھجست معنا نابھا ال لحاجـــــــــــــــةٍ 

  ـــــــــــــــوابُ مقالة قوال وقال صــ

  ھريجاً وال فيما يقول ذھـــــــــــــابُ 

  وال ھرج ينقاد منه معـــــــــــــــابُ 
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  وكنت بھا كبدي وھي نعم صابــــــــة

  تفوھت بادي شرحھا عن مــــــــآرب

  بنى كعب أدنى األقربين لدمنـــــــــــتا

جرى عند فتح الوطن منا لبعضھم  وبعضھم ملنا له 

  مــــــــــهعن خصي

وبعضھمو مرھوب من بعض ملكنا  وبعضھمو جانا 

  جريحاً تسمحت وبعضھمو نظار فينا بســـــــــــــــَّوةٍ 

  رجع ينتھي مما سفھنا قبيحــــــــــه

  وبعضھمو شاكي من أوغاد قــــادر

  فصمناه عنه وأقتضي منه مــــورد

ونحن على دافى المدى نطلب العال   وحزنا حمى 

  شيش بعدمـــــاوطن بتر

 ً   ومھد من األمالك ما كانا خارجــــــا

  بردع قروم من قروم قبيلنـــــــــــــــا

  جرينا بھم عن كل تأليف في العــــدا

  إلى أن عاد من ال كان فيھم بھمـــــة

وركبوا السبايا المثمنات من أھلھا  وساقوا المطايا 

 بالشرا ال نسوا لــــــه

  

  حزينة فكبر والحزين يصـــــــــابُ 

  جرت من رجال في القبيل قــرابُ 

  بني عم منھم شايب وشبـــــــــــابُ 

  مصافاة ود واتساع جنــــــــــــــابُ 

  صــــــــوابُ  كما يعلموا قولي يقينه

  جزاعاً وفي جو الضمير كتـــــــابُ 

  خواطر منھا للنزيل وھــــــــــــــابُ 

  نقھناه حتى ما عنا به ســــــــــــــاب

  مراراً وفي بعض المرار يھــــــــاب

  غلق عنه في أحكام السقائف بــــــاب

  على كره مولى البالقي وديــــــــــــاب

  قــــــــــــــابلھم ما حططنا للفجور ن

  نفقنا عليھا سبقاً ورقــــــــــــــــــــــاب

  على أحكام والي أمرھا له نـــــــــــاب

  بني كعب الواھا الغريم وطــــــــــاب

  وقمنا لھم عن كل قيد منــــــــــــــاب

  ربيھا وخيراته عليه نصــــــــــــــاب

  ولبسوا من أنواع الحرير ثيــــــــــاب

 ماھير ما يغلو بھا بحـــــــــــــــالبج

  

وكسبوا من أصناف السعايا  ذخائر   وعادوا نظير 

  البر مكيين قبــــــــــل ذا

  وكانوا ال درعاً لكل مھمـــــــــــــــــــة

  وخلوا الدار في جنح الظالم وال اتقـوا

  كسوا الحي جلباب البھيم لستــــــــــره

  النبــــــــــــاكذلك منھم حانس ما دار 

  يظن ظنوناً ليس نحن بأھلھــــــــــــــا

خطا ھو ومن واتاهُ  في سّوظنه فواعزوتى إن الفتى 

  بو محمـــــــــــــــد

  ويرحت األوغاد منه ويحسبـــــــــــوا

جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع    وھو لو عطى 

  ما كان للرأى عــــارف

  حــــــــــةوإن نحن ما نستأملوا عنه را

  ضخام لحزات الزمان تصاب

  وإال ھالال في زمان دياب

  ى أن بان من نار العدو شھابإل

  مالمه وال دار الكرام عتاب

  وھم لو دروا لبسوا قبيح جباب

  ذھل حلمي أن كان عقله غاب

  تمنى يكن له في السماح شعاب

  باإلثبات من ظن القبائح عاب

  وھوب آلالف بغير حساب

  بروحه ما يحيى بروح سحاب

  لقوا كل ما يستاملوه سراب

  وال كان في قلة عطاه صواب

  أنه بإسھام التالف مصابو
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وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعھا   وأنه منھا عن 

  قريب مفاصـــــــــــــــل

  وعن فاتنات الطرف بيض كوانــــــج

يتيه إذا تاھوا ويصبوا إذا صبوا يضلوه عن عدم 

  اليمين وربمـــــــــــــا

  بھم حازله زمه وطوع أوامــــــــــــــر

  ـــىحرام على ابن تافركين ما مضـــــ

  وإن كان له عقل رجيح وفطنـــــــــــة

  وأما البداال ّبدھا من فياعــــــــــــــــــل

  ويحمى بھا سوق علينا سالعـــــــــــه

  ويمسي كالم طالب ريح ملكنـــــــــــا

 أيا واكلين الخبز تبغوا أدامـــــــــــــــه

  

  عليه ويمشي بالفزوع لزاب

  خنوج عناز ھوالھا وقباب

  ربوا خلف أستار وخلف حجاب

  بحسن قوانين وصوت رباب

  يطارح حتى ما كأنه شاب

  ولذة مأكول وطيب شراب

  من الود إال ما بدل بحراب

  يلجج في اليم الغريق غراب

كبار إلى أن تبقى الرجال كباب              

  ويحمار موصوف القنا وجعاب

  ندوما وال يمسي صحيح بناب

 غلطتوا أدمتوا في السموم لباب

  

ومن شعر علي بن عمر بن إبراھيم من رؤساء بني عامر لھذا العھد أحد بطون زغبة يعاتب بني عمه  

 :المتطاولين إلى رياسته

 ظاممحبرة كالدر في يد صانــــــــــع         إذا كان في سلك الحرير ن

 أباحھا منھا فيه أسباب ما مضى         وشاء تبارك والضعون تســـام

 غدا منه ألم الحي حيين وأنشطت        عصاھا وال صبنا عليه حكـــام

 ولكن ضميري يوم بأن بھم إلينــا        تبرم على شوك القتاد بــــــــرام

 انفات ضــــــراموإال كأبراص التھامي قـــــــوادح        وبين عواج الك

 وإال لكان القلب في يد قابـــــــض        أتاھم بمنشار القطيع غشـــــــام

  لما قلت سما من شقا البين زارني        إذا كان ينادي بالفراق وخــــام

 إال يا ربوع كان باألمس عامــــــــــــــــر       بيحيى وحله والقطين لمــــــــــــام

 للخطا في مالعــــــــــــــــٍب        دجى الليل فيھم ساھٌر ونيـــــــــاموغيد تداني 

 ونعم يشوف الناظرين التحامھـــــــــــــــا        لنا ما بدا من مھرق وكظــــــــــام

 وعرود باسمھا ليدعو لسربھـــــــــــــــــا        وإطالق من شرب المھا ونعـــــام

  سوى البوم حولھــــــــــــا        ينوح على أطالل لھا وخيـــــــــامواليوم ما فيھا 

 وقفنا بھا طورا طويال نسألھــــــــــــــــا        بعين سخينا والدموع سجــــــــــــام

 وال صح لي منھا سوى وحش خاطري        وسقمي من أسباب أن عرفت أوھام

 ـي        سالم ومن بعد السالم ســـــــــــالمومن بعد ذا تدى لمنصور بوعلـــــــــ

 وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكـــــــــــــم        دخلتم بحور غامقات دھــــــــــــام

  زواخر ما تنقاس بالعود إنمـــــــــــــــــا         لھا سيالت على الفضا وأكـــــــام

 ــــــم         وليس البحور الطاميات تعــــــــاموال قستمو فيھا قياسا يدلكـــــــــــــ

 وعانوا على ھلكاتكم في ورودھـــــــــا         من الناس عدمان العقول لئــــــــام
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 أيا عزوة ركبوا الضاللة وال لھــــــــــم         قرار وال دنيا لھــــــــــــــــن دوام

  ــم         مثل سراب فاله ما لھن تمـــــــامإال عناھمو لوترى كيف زايھــــــــــــ

 خلو القنا يبغون في مرقب العــــــــــــال         مواضع ما ھيا لھم بمقـــــــــــــام

 وحق النبي والبيت وأركانه العلـــــــــــى         ومن زارھا في كل دھر وعـــام

 يذوقون من خمط الكساع مـــدام        لبر الليالي فيه أن طالت الحيــــــــــــــــا  

 وال برھا تبقى البوادي عواكـــــــــــــف          بكل رديني مطرب وحســـــــــام

 وكل مسافة كالسد إياه عابـــــــــــــــــــر         عليھا من أوالد الكرام غــــــــالم

 ارع في العنان لجــــــاموكل كميث يكتعص عض نابـــــــــــــه          يظل يص

 وتحمل بنا األرض العقيمة مـــــــــــــدة          وتولدنا من كل ضيق كظــــــــام

 باألبطال والقود الھجان وبالقنـــــــــــــا          لھا وقت وجنات البدور زحـــــام

 لحروب عـــالمأتجحدني وأنا عقيد نقودھــــــــــــــــــا           وفي سن رمحي ل

 ولحن كأضراس الموافي بنجعكــــــــم           حتى يقاضوا من ديون غـــــــرام

 متى كان يوم القحط يا مير أبو علــــي          يلقى سعايا صايرين قـــــــــــــدام

 امكذلك بوحمو إلى اليسر أبعمــــــــــــــه          وخفى الجياد العاليات تســـــــــــ

  وخل رجاالً ال يرى الضيم جارھـــــــم         وال يجمعوا بدھى العدو زفـــــــــام

 أال يقيموھا وعقد بؤسھــــــــــــــــــــــــم         وھم عذر عنه دائمـــــــــــا ودوام

 وكم ثار طعنھا على البدو سابـــــــــــــق        ما بين صحاصيح وما بين حســام

  ثار قطار الصوى يومنا علــــــــــى        لنا أرض ترك الظاعنين زمـــــــامفتى 

 وكما ذا يجيبوا أثرھا من غنيمـــــــــــــة        حليف الثنا قشاع كل غيـــــــــــــام

 وإن جاء خافوه الملوك ووسعـــــــــــــوا       غدا طبعه يجدي عليه قيـــــــــــــام

 هللا من لسن فاھــــــــــــــــــم       ما غنت الورقا وناح حمـــــــــــام عليكم سالم

 :ومن شعر عرب نمر بنواحي حوران المرأة قتل زوجھا فبعثت إلى أحالفه من قيس تغريھم بطلب ثأره لقول

  تقول فتاة الحي أم سالمــــــــــــــــــة            بعين أراع هللا من ال رثى لھـــــا

  تبيت بطول الفيل ما تألف الكــــرى           موجعة كان الشقافي مجالھمـــــــا

  على ما جرى في دارھا وبو عيالھا           بلحظة عين البين غير حالھــــــــا

  فقدنا شھاب الدين يا قيس كلكـــــــم           ونمتوا عن أخذ الثأر ماذا مقالھــا

  يسرنـــــــي           ويبرد من نيران قلبي ذبالھـــــــــاأنا قلت إذا ورد الكتاب 

  أيا حين تسريح الذوائب واللحــــــى           وبيض العذارى ما حميتو جمالھا

 الموشحات واألزجال لألندلس
وأما أھل األندلس فلما كثر الشعر في قطرھم وتھذبت مناحيه وفنونه، وبلغ التنميق فيه الغاية، استحدث 

ً أغصاناً، يكثرون منھا، ومن ال ً وأغصانا ً أسماطا ً منه سموه بالموشح، وينظمونه أسماطا متأخرون منھم فنا

ً فيما . أعاريضھا المختلفة ً واحداً ويلتزمون عند قوافي تلك األغصان وأوزانھا متتاليا ويسمون المتعدد منھا بيتا

ويشتمل كل بيٍت على أغصان عددھا بحسب . تبعد إلى آخر القطعة، وأكثر ما تنتھي عندھم إلى سبعة أبيا

وتجارواً في ذلك إلى الغاية واستظرفه . األغراض والمذاھب وينسبون فيھا ويمدحون كما يفعل في القصائد
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وكان المخترع لھا بجزيرة األندلس مقدم ابن . الناس جملة، الخاصة والكافة، لسھولة تناوله، وقرب طريقه

وأخذ ذلك عنه أبو عبد هللا أحمد بن عبد ربه، . مير عبد هللا بى محمد المروانيمعافر القبريري من شعراء األ

فكان أول من برع في ھذا الشأن . صاحب كتاب العقد، ولم يظھر لھما مع المتأخرين ذكر، وكسدت موشحاتھما

ع أبا بكر بن وقد ذكر األعلم البطليوسي أنه سم. بعدھما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية

 :كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله: زھير يقول

 مسٌك شم.غصن نقا. شمس ضحا. بدر تــم

 ما أنــــم. ما أورقــا. ما أوضحـــــا. ما أتـــم

 قد حرم. قد عشقـــا. من لمحــــــــا. ال جرم

  .انوا في زمن الطوائفوزعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذين ك

الشألنجاء مصلياً خلفه منھم ابن رافع،  ھذا وذكرغير واحٍد من المشايخ أن أھل ھذا الشأن باألندلس يذكرون أنَّ 

قالوا وقد أحسن في ابتدائه في موشحته التي طارت له . راس شعراء المأمون ابن ذي النون، صاحب طليطلة

 حيث يقول؛

 وسقت المذانب رياض البساتين   العود قد ترنم بأبدع تلحين  

 :وفي انتھائه حيث يعول

 تخطر وال تسلم عساك المأمون   مروع الكتائب يحيي بن ذي النون

حلبتھم األعمى الطليطلي، ثم  ثم جاءت الحلبة التي كانت في دولة الملثمين فظھرت لھم البدائع، وسابق فرسان

 :لهيحيى بن بقي، وللطليطلى من الموشحات المھذبة قو

 كيف السبيل إلـــــــى            صبري وفي المعالم أشجان

 والراكب وسط الفال             بالخرد النواعم قد بـــــــــان

جماعًة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس  وذكر غير واحد من المشايخ أن أھل ھذا الشان باألندلس يذكرون أن

ًة وتأنق فيھا فتقدم األعمى الطليطلي لإلنشاد، فلما افتتح موشحته بأشبيلية، وكان كل واحٍد منھم اصطنع موشح

 :المشھورة بقوله

  ضاحك عن جمان سافر عن ُدر    ضاق عنه الزمان وحواه صدري

ما حسدت قط وشاحاً : وذكر األعلم البطليوسي أنه سمع ابن زھر يقول. صرف ابن بقي موشحته وتبعه الباقون 

 :ع لهعلى قول إال ابن بقي حين وق

  أما ترى أحمد في مجده العالي ال يلحق   أطلعه الغرب فأرنا مثله يا مشرق

ً الحكيم أبو بكر بن . وكان في عصرھما من الموشحين المطبوعين أبو بكر األبيض وكان في عصرھما أيضا

ومن الحكايات المشھورة أنه حضر مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحب . باجة صاحب التالحين المعروفة

 :رقسطة؛ فالقى على بعض قيناته موشحته التي أولھاس

 جرر الذيل أيما جــر      وصِل الشكر منك بالشكر

 :فطرب الممدوح لذلك، فلما ختمھا بقوله

 عقد هللا راية النصر      ألمير العال أبي بكــــــــر
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أحسن ما بدأت وما ختمت، ما : وشق ثيابه وقال:واطرباه : فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت، صاح

فخاف الحكيم سوء العاقبة فاحتال بأن جعل . وحلف باأليمان المغلظة ال يمشي ابن باجة إلى داره إال على الذھب

ً في نعله ومشى عليه ذكر أبي بكر . وذكر أبو الخطاب بن زھر أنه جرى في مجلس أبي بكر بين زھر. ذھبا

  : عض  الحاضرين فقال كيف تغص ممن يقولاألبيض الوشاح المتقدم الذكر؛ فغص منه ب

 ما لذ لي شرب راح،على رياض األقاٍح    لوال ھضيم الوشاح،إذا أسا في الصباح

 ما للشمول،لطمت خــــــــــــــــــــدى؟:    أو في األصيل،أضحى يقــــــــــــــــول

  ه بــــــــــــــــرديوللشمال ھبت فمـــــــــــــــــــــــــــــــال    غصن اعتدال ضم

 مما أباد القلوبا،يمشي لنا مستريبـــــــــا   يا لحظه رد ذنوباً ويا لماه الشنيبـــــــــــا

  برد غليل،صب عليـــــــــــــــــــــــــــل     ال  يستحيل،فيه عن العھــــــــــــــــــد

 جو الوصال،وھو في الصـــــــــــــدوال يزاُل،في كل حــــــــــــــــــــــــــال     ير

رأيت : قال الحسن بن دويريدة. واشتھر بعد ھؤالء في صدر دولة الموحدين محمد بن أبي الفضل بن شرف

 :حاتم بن سعيد على ھذا االفتتاح

 ـمشمس قاربــــــت بـــــــــــــــــــــــدراً       راح ونديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وابن ھردوس الذي له

 يا ليلة الوصل والسعـــــــــــــــــــــود       با عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي

 :وابن مؤھل الذي له

 ما العيد في حلة وطاق وشم طيـــب       وإنما العيد في التالقي مع الحبيــــب

با الحسن سھل بن مالك يقول إنه دخل على ابن زھر، وقد أسن، سمعت أ: وأبو إسحق الرديني، قال ابن سعيد

وجرت المحاضرة . وعليه زي البادية، إذ كان يسكن بحصن أستبه، فلم يعرفه، فجلس حيث انتھى به المجلس

 :فانشد لنفسه موشحًة وقع فيھا

 كحل الدجى يجري من مقلة              الفجر على الصباح

  ل               خضر من البطــاحومعصم النھر في حــــــــل

قال . ارتفع فوهللا ما عرفتك: ومن تكون؟ فعرفه،فقال: قال! اختبر: أنت تقول ھذا؟ قال: فتحرك ابن زفر وقال

وسمعت أبا : قال. وسابق الحلبة التي أدركت ھؤالء أبو بكر بن زھر، وقد شرقت موشحاته وغربت: ابن سعيدٍ 

البٍن زھيٍر، لو قيل لك ما أباع وأرفع ما وقع لك في التوشيح ما كنت تقول؛ قيل : الحسن سھل بن مالك يقول

 :قال، كنت أقول

 .يندب األوطان؟ .ما للكئيب المشوق. يا له سكران من غير خمر. ما للموله؛من سكره ال يفيق 

 ـــــا؟وليالينــــــــــــــــ. أيامنـــــــــــــــــــا                 بالخليج. ھل تستعاد

 مسك دارينـــــــــــــــــا. من النسيـــــــــــــم                 األريج. أو يستفاد

 أن   يحيينـــــــــــــــــا؟. حسن المكان                 البھيج. أو   ھل   يكاد

 .من جنى الريحان .وعائم وغريق.والماء يجرى . مورق األفنان. دوح عليه أنيق. روض أظله 

 :واشتھر بعده ابن حيون الذي له من الزجل المشھور قوله

  يفوق سھمه كل حيــــــــــــٍن                  بما شئت من يٍد وعيــــــــــــــن
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 :وينشد في القصيد

  خلقت مليح علمت رامــــــي                  فليس تخل ساٍع من قتــــــــــال

  ما تعمل يديَّ بالنبـــــــــــــــــال               وتعمل بذي العينين متاعـــي   

  :قوله واشتھر معھما يومئٍذ بغرناطة المھر بن الفرس، قال ابن سعيٍد، ولما سمع ابن ٍزھير 

   ما كان من يوم بھيـــٍج    بنھر حمص على تلك المروج                           

  نفض في حانه مسك الختام          ثم  انعطفنا وعلى فم الخليــج        

 عن عسجٍد زانُه صافي المداِم    ورداء األصيل ضمه كف الظالم

سعيٍد عن والده أن مطرفاً  أخبر ابن. أين كنا نحن عن ھذا الرداء وكان معه في بلده مطرفٌ : قال ابن زھرٍ 
 :كيف ال أقوم لمن يقول :فقال ابن الفرس! ھذا دخل على ابن الفرس فقام له وأكرمه، فقال ال تفعل

 قلوب تصاب بألحاظ تصيب     فقل كيف تبقى بال وجــــــــــــــــد

في مجلسه فأنشده موشحة لنفسه،  ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجي دخل عليه. وبعد ھذا ابن حزمون بمرسية

مثل ماذا؟ قال على مثل  ال يكون الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف، قال على: فقال له ابن حزمون

 :قولي

 يا ھاجري ھل إلى الوصال      منك سبيلُ 

 أو ھل ترى عن ھواك سالي     قلب العليلُ 

 :قال ابن سعيٍد كان والدي يعجب بقوله. وأبو الحسن سھل بن مالك بغرناطة

 إن سيل الصباح في الشرق                      عاد بحراً في أجمع األفق

 لورقفتداعت نوادب ا

 أتراھا خافت من الغرق                          فبكت سحرة على الورق

يا : واشتھر بإشبيلية لذلك العھد أبو الحسن بن الفضل، قال ابن سعيٍد عن والده، سمعت سھل ابن مالك يقول له

  : ابن الفضل لك على الوشاحين الفضل بقولك

  واحسرتا لزمان مضى عشية بان الھوى وانقضى

 دت بالرغم ال بالرضى وبت على جمرات الغضىوأفر

  أعانق بالفكر تلك الطلول وألثم بالوھم تلك الرسوم

قال وسمعت أبا بكر بن الصابوني ينشد األستاذ أبا الحسن الدباج موشحاته غير ما مرة، فما سمعته يقول له  

 :درك، إال في قوله

 قسماً بالھوى لذي حجر     ما لليل المشوق من فجر

  جمد الصبح ليس يطرد ما لليلي فيما أظن غد اصح ياليل إنك األبد 

 أو قفصت قوادم النســر     فنجوم السماء ال تسري

 :ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله

 ما حال صب ذي ضنى واكتئاب    أمرضه يا ويلتاه الطبيــــــب

  رى بالحبيبعامله محبوبه باجتنــــــــــــــــاب    ثم اقتدى فيه الك

 جفا جفوني النوم لكننـــــــــــــــي    لم أبكه إال لفقد الخيـــــــــــال
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 وذا الوصال اليوم قد غرنــــــــي    منه كما شاء وشاء الوصـال

 فلست بالالئم من صدنـــــــــــــي    بصورة الحق وال بالمحــــال

 :لموشحة المشھورةواشتھر ببر أھل العدوة ابن خلف الجزايري صاحب ا

 يد األصباح قدحت زنـــــــــــــاد    األنوار في مجامر الزھــــــــر

 :وابن خرز البجائي وله من موشحة

 ثغر الزمان موافــــــــــــــــــــــق    حباك منه بابتســـــــــــــــــــــام

 :تة من بعدھا؛ فمنھا قولهومن محاسن الموشحات للمتأخرين موشحة ابن سھل، شاعر أشبيلية وسب

  ھل درى ظبي الحمى أن قد حمى     قلب صب حله عن مكنسِ 

  فھو في نار وخفق مثل مـــــــــــا      لعبت ريح الصبا بالقبــسِ 

وقد نسج على منواله فيھا صاحبنا الوزير أبو عبد هللا بن الخطيب، شاعر األندلس والمغرب لعصره، وقد مر 

  :ذكره فقال

 يث إذا الغيث ھمـــــــــــى  يا زمان الوصل باالندلــــــــــــــــــــــــــــسجادك الغ

 لم يكن وصلك إال ًحلمــــــــــــــــــا  في الكرى أو خلسة المختلـــــــــــــــــــــــس

  مإذ يقود الدھر أشتات المنــــــــــــى  تنقل الخطو على ما ترســـــــــــــــــــــــــــ

  زمراً  بين   فرادى وثنـــــــــــــــا  مثل ما يدعو الحجيج الموســــــــــــــــــــــــم

  والحيا قد جلل الروض سنـــــــــي  فثغور األزھار فيه تبســـــــــــــــــــــــــــــــم

  ـــس؟وروى النعمان عن ماء السمــــــا   كيف يروي مالك عن أنـــــــــــــــــــــــ

  فكساه الحسن ثوباً معلمــــــــــــــا   يزدھي منه بأبھى ملبــــــــــــــــــــــــــــــس

  في لياٍل كتمت سر الھـــــــــــوى   بالدجى لوال شموس القــــــــــــــــــــــــــــدر

  ـــــــــــــــرمال نجم الكأس فيھا وھــــــــوى   مستقيم السير سعد األثـــــــــــــــــ

  وطر ما فيه من عيب سوى         أنه مر كلمح البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  حين لذ النوم شيئاً أو كمـــــــــــا   ھجم الصبح ھجوم الحــــــــــــــــــــــــــــرس

  ــــــــــــــــــــسغارت الشھب بنا، أو ربمـــــــا    أثرت فينا عيون النرجــــــــــ

  أي شيء ال مرىء قد خلصــــا    فيكون الروض قد كنن فيــــــــــــــــــــــــــــه

  تنھب األزھار فيه الفرصــــــــا   أمنت من مكره ما تتقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ـــــــــــــــــــــــــــهفإذا الماء تناجى والحصــــــــى   وخال كل خليل بأخيـــــــــــ

  تبصر الورد غيوراً برمــــــــــا    يكتسي من غيظه ما يكتســـــــــــــــــــــــــــي

  وترى اآلس لبيباً فھمـــــــــــــــا    يسرق السمع بأذني فــــــــــــــــــــــــــــــرس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيا أھيل الحي من وادي الغضـا     وبقلبي مسكن أنتم ب

  ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا ال أبالي شرقه من غربــــــــــــــــــــــــــــــه
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  فأعيدوا عھد أنٍس قد مضـــــــــــــــى    تعتقوا عبدكم من كربــــــــــــــه

  في نفـــــــــــــــــسواتقوا هللا وأحيوا مغرمـــــــــــــــــــاً    يتالشى نفساً 

  حبس القلب عليكم كرمــــــــــــــــــــا    أفترضون خراب الحبــــــــــــس

  وبقلبي منكم مقتــــــــــــــــــــــــــرب    بأحاديث المنى وھو بعيــــــــــــد

  قمر أطلع منه المغــــــــــــــــــــــرب    شقوة المضنى به، وھو سعيـــــد

  قد تساوى محسن أو مذنـــــــــــــــب    في ھواه، بين وعٍد ووعيــــــــــد

  ساحر المقلة معسول اللمـــــــــــــــى    جال في النفس مجال النفــــــــس

  سدد السھم وسمى ورمـــــــــــــــــــى    ففؤادي نھبة المفتــــــــــــــــرس

  ــــــــل   وفؤاد الصب بالشوق يـــــــذوبإن يكن جار وخاب األمــــــــــ

  فھو للنفس حبيــــــــــــــــــــــــب أول    ليس في الحب لمحبوب ذنـــوب

  أمره  معتمل ممتثـــــــــــــــــــــــــــل    في ضلوع، قد براھا، وقلــــوب

  نفـــــسحكم اللحظ  بھا  فاحتكمــــــــــــــــــا    لم يراقب في ضعاف األ

  ينصف المظلوم ممن ظلمـــــــــــــــا    ويجازي البر منھا والمســـــــــي

  ما لقلبي كلما ھبت صبـــــــــــــــــــا    عاده عيد من الشوق جديــــــــــد

  كان في اللوح له مكتتبــــــــــــــــــــا    قوله إن عذابي لشديــــــــــــــــــد

  والوصبــــــــــــــــــــــا    فھو لألشجان في جھٍد جھيـــــــدجلب الھم له 

  ال عج من أضلعي قد أضرمـــــــــا    فھي نار في ھشيم اليبــــــــــــــس

  لم تدع في مھجتي إال ذمـــــــــــــــا    كبقاء الصبح بعد الغلـــــــــــــــس

 واعبري الوقت برجعي ومتاب سلمي يا نفس في حكم القضـــــــــــا     

 وفى عي ذكر زماٍن قد مضـــــــــى      بين عتبى قد تقضت وعتـــــاب

 واصرفي القول إلى المولى الرضى      ملھم التوفيق في أم الكتـــــــــاب

 الكريم المنتھى والمنتمـــــــــــــــــى       أسد السرح وبدر المجلــــــــــس

 مثلمـــــــــــــــا         ينزل الوحي بروح القـــــــــدس ينزل النصر علنه

لھم في ذلك موشحة ابن سناء  ومن أحسن ما وقع. وأما المشارقة فالتكلف ظاھر على ما عانوه من الموشحات

 :الملك التي اشتھرت شرقاً وغرباً وأولھا

 ـــــــذارحبيبي ارفع حجاب النــــــــور        عن العــــــــــــــــــ

 تنظر المسك على كافـــــــــور        في جلنـــــــــــــــــــــــــار

 كفلي يا سحب تيجان الربــــى        بالحلى واجعلـــــــــــــــي

 سوارھا منعطف الجدول

سجت ولما شاع فن التوشيح في أھل األندلس، وأخذ به الجمھور، لسالسته وتنميق كالمه وترصيع أجزائه، ن

 ً . العامة من أھل األمصار على منواله، ونظموا في طريقته بلغتھم الحضرية من غير أن يلتزموا فيھا إعرابا

ً سموه بالزجل، والتزموا النظم فيه على مناحيھم لھذا العھد، فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه  واستحدثوا فنا

 .للبالغة مجال بحسب لغتھم المستعجمة
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ه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان، وإن كانت قيلت قبله باألندلس؛ لكن لم يظھر حالھا، وأول من أبدع في ھذ

. وكان لعھد الملثمين، وھو إمام الزجالين على اإلطالق. وال انسبكت معانيھا واشتھرت رشاقتھا إال في زمانه

وسمعت أبا الحسن بن : قال. ورأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر مما رأيتھا بحواضر المغرب: قال ابن سعيدٍ 

ما وقع ألحد من أئمة ھذا الشأن مثل ما وقع البن قزمان شيخ  :جحدر األشبيلي، إمام الزجالين في عصرنا يقول

الصناعة، وقد خرج إلى منتزه مع بعض أصحابه، فجلسوا تحت عريش وأمامھم تمثال أسد من رخام يصب 

 :الماء من فيه على صفائح من الحجر متدرجة فقال

 وعريش قد قام على دكــــان        بحــــــــــــــــــــال رواق

 وأسد قد ابتلع ثعبـــــــــــــــان        من غلظ ســـــــــــــــاق

 وفتح فمه بحال إنســـــــــــان        بيه الفـــــــــــــــــــراق

 وانطلق من ثم على الصفاح         وألقى الصيـــــــــــاح

فاتفق أن اجتمع ذات يوم  وكان ابن قزمان، مع أنه قرطبي الدار، كثيراً ما يتردد إلى إشبيلية ونيتاب نھرھا،

وقد ركبوا في النھر للنزھة ومعھم غالم جميل الصورة من سروات أھل البلد . جماعة من أعالم ھذا الشأن

 :بدأ منھم عيسى البليدي فقالوكانوا مجتمعين في زورق للصيد؛ فنظموا في وصف الحال، و. وبيوتھم

 يطمع بالخالص قلبي وقد فاتـو       وقد ضمني عشقو لشھماتــــــو

 تراه قد حصل مسكين محالتـو       يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو

 توحش الجفون الكحل إن غابو       وذيك الجفون الكحل أبالتـــــــو

 :ثم قال أبو عمرو بن الزاھر األشبيلي

  ھوى من لج فيه ينشب      ترى ايش دعاه يشقى ويتعذبنشب وال

 مع العشق قام في بالوان يلعـب      وخلق كثير من ذا اللعب ماتوا

 :ثم قال أبو الحسن المقري الداني

 نھار مليح يعجبن أوصافــــــــــــو     شراب ومالح من حولي قد طافوا  

  فقالتــــــــــــــــــو والمقلين يقول من فوق صفصافو     والبوري أخرى

 :ثم قال أبو بكر بن مرتين

  الحق تريد حديث بقالي عــــــــاد     في الواد النزيه والبوري والصياد

 لسنا حيتان ذيك الذي يصطـــــاد     قلوب الورى ھي في شبيكاتــــــــو

 :ثم قال أبو بكر بن قزمان

 ى البوري يرشق لذاك الجيھاإذا شفر كمامو يرميھـــــــــــــــا      تر

 وليس مرادو أن يقع فيھــــــــــا      إال أن يقبل بدياتــــــــــــــــــــــــو

 :قوله منھاوكان في عصرھم بشرق األندلس فحلف األسود، وله محاسن من الزجل 
 قد كنت منشوب واختشيت النشب     وردني ذا العشق ألمر صعب

 ھـــــي     تنتھي في الخمر إلما تنتھــــــيحتى تنظر الخد الشريق الب

 يا طالب الكيميا في عيني ھــــــي     تنظر بھا الفضة وترجع ذھـب
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 :فمن قوله في زجله المشھور وجاءت بعدھم حلبة كان سابقھا مدغليس، وقعت له العجائب في ھذه الطريقة،

  ورذاذ  دق   ينـــــزل      وشعاع الشمس يضـــــرب

  لواحد يفضض      وترى اآلخر يذھـــــــــــــبفترى ا

  والنبات يشرب ويسكر     والغصون ترقص وتطرب

 وبريد تجي إلينـــــــــا      ثم تستحي وتھــــــــــــــرب

 :ومن محاسن أزجاله قوله

 الح الضيا والنجوم حيارى      فقم بنا ننزع الكســـــــــــــل

 أحلى ھي عندي من العسل شربت ممزوج من قراعـا      

  يا من يلمني كما تقــــــــلد       قلدك هللا بما تقـــــــــــــــول

 يقول بان الذنوب تولــــــــــــــــــد     وأنه يفسد العقــــــــــــــــــــــــــــول

 ألرض الحجازموريكن لك أرشد      إيش ما ساقك معي في ذا الفضول

 يــــــــــــــــارا      ودعني في الشرب منھمـــــــــــــــلمر أنت للحج والز

 من ليس لو قدره وال استطـــــاع      النية أبلغ من العمــــــــــــــــــــــــــل

 :وظھر بعد ھؤالء بإشبيلية ابن جحدرالدي فضل على الزجالين في فتح ميورقة بالزجل الذي أوله ھذا

 يمحــق      أنا بري ممن يعاند الحـــــــــــــــــق من عاند التوحيد بالسيف

  : قال ابن سعيد لقيته ولقيت تلميذه المعمع صاحب الزجل المشھور الذي أوله

 يا ليتني إن رأيت حبيبــــــــــــي       أفتل أذنو بالرسيال

 ليش أخذ عنق الغزيــــــــــــــــل       وسرق فم الحجيال

أبو الحسن سھل ابن مالك إمام األدب، ثم من بعدھم لھذه العصور صاحبنا الوزير أبو عبد هللا ثم جاء من بعدھم 

 :بن الخطيب إمام النظم والنثر في الملة اإلسالمية غير مدافع، فمن محاسنه في ھذه الطريقة

 امزج األكواس واماللي تجدد        ما خلق المال إال أن يبدد

 :وينحو منحى الششتري منھمومن قوله على طريقة الصوفية 

  بين طلوع وبين نــــــــــزول          اختلطت الغـــزول

 ومضى من لم يكـــــــــــــــن          وبقي من لم يزول

 :ومن محاسنه أيضاً قوله في ذلك المعنى

  البعد عنك يا بني أعظم مصايبي      وحين حصل لي قربك سببت قاربي

ً في ھذه  لخطيب باألندلس محمد بن عبد العظيم من أھل واديوكان لعصر الوزير ابن ا آش، وكان إماما

 :الطريقة وله من زجل يعارض به مدغليس في قوله

  الح الضياء والنجوم حيارى

 :بقوله

 حل المجون يا أھل الشطــــــــارا       مذ حلت الشمس في الحمــــــــــل
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 ال تجعلوا بينھا ثمــــــــــــــــــــــل   تجددوا كل يوم خالعـــــــــــــــــا    

 إليھا يتخلعوا في شنبـــــــــــــــل       على خضورة ذاك النبـــــــــــــات

 وحل بغداد واجتاز النيـــــــــــــل        أحسن عندي من ذيك الجھـــــات

 اءتوطاقتھا أصلح من أربعين مــل         إن مرت الريح عليه وجــــــ

 لم تلتق الغبار أمــــــــــــــــــــارا         وال بمقدار ما يكتحــــــــــــــــــل

 وكيف والش فيه موضع رقاعا         إال ونسرح فيه النحــــــــــــــــــل

ھا في حتى أنھم لينظمون ب وھذه الطريقة الزجلية لھذا العھد ھي فن العامة باألندلس من الشعر، وفيھا نظمھم

 :سائر البحور الخمسة عشر، لكن بلغتھم العامية ويسفون الشعر الزجلي مثل قول شاعرھم

  دھر لي نعشق جفونك وسنيـــــــــــن          وأنت ال شفقة وال قلب يليـــــن

  حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجع          صنعة السكة بين الحداديــــــــن

  ـــــــب           والمطارق من شمال ومن يمينالدموع ترشرش والنار تلتھــ

  خلق هللا النصارى للغـــــــــــــــــزو           وأنت تغزو قلوب العاشقيـــــــن

فيھا قصيدة يمدح فيھا  وكان من المجيدين لھذه الطريقة ألول ھذه المائة األديب أبو عبد هللا اللوشي وله 

 :السلطان ابن األحمر

  م يا نديمي نشربو              طل الصباح ق

  سبيكة الفجر أحكت شفـــــــــــق             

  ترى عيارھا خالص أبيض نقـــي

  فضة ھو لكن الشفق ذھبو فتنتفق سكتوا عند البشـر

  فھو النھار يا صاحبي للمعــــاش

  والليل أيضاً للقبل والعنــــــــــاق

  جاد الزمان من بعد ما كان بخيل

  مرو فما قد مضـــــىكما جرع 

  قال الرقيب يا أدباً إيـــــــــش ذا

  وتعجبوا عذالي من ذا الخبــــــر

  نعشق مليح إال رقيق الطبـــــاع

  ليش يربح الحسن إال شاعر أديب

  أما الكاس فحرام نعم ھو حـــرام

  ويد الذي يحسن حسابه ولــــــــم

  وأھل العقل والفكر والمجـــــون

  طفي الجمـــــــرظبي بھي فيھا ي

  غزال بھي ينظر قلوب األســود

  ثم يحييھم إذا ابتسم يضحكــــوا

  فميم كالخاتم وثغر نقـــــــــــي

  جوھر ومرجان أي عقد يا فالن وشارب أخضر يريد الش يريد
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  يسبل دالل مثل جناح الغراب

  على بدن أبيض بلون الحليب

  وزوج ھندات ما علمت قبلھا

  ر رقيقتحت العكاكن منھا خص

  أرق ھو من ديني فيما تقول

  أي دين بقا لي معاك وأي عقل

  تحمل أرداف ثقال كالرقيب

  ونضحكو من بعد ما نطربو

  في ميلق الليل فقم قلبـــــــــو

  نور الجفون من نورھا يكسبو

  عيش الغني فيه با ما أطيبو

  على سرير الوصل يتقلبو

  ولش ليفلت من يديه عقربو

  طيبويشرب بيننو ويأكل 

  في الشرب والعشق ترى ننجبو

  فقلت يا قوم من ذا تتعجبوا

  عالش تكفروا با أو تكتبوا

  يفض بكرو ويدع ثيبو

  على الذي ما يدري كيف يشربو

  يقدر يحسن ألفاظ أن يجلبوا

  يغفر ذنوبھم لھذا إن أذنبوا

  وقلبي في جمر الغضى يلھبو

  وبالوھم قبل النظر يذھبوا

  واويفرحوا من بعد ما يندب

  خطيب األمة للقبل يخطبو

  قد صففه الناظم ولم يثقبو

  من شبھه بالمسك قد عيبو

  ليالي ھجري منه يستغربوا

  ما قط راعي للغنم يحلبوا

  ديك الصال يا ريت ما أصلبو

  من رقتو يخفي إذا تطلبوا

  جديد عتبك حق ما أكذبو

  من يتبعك من ذا وذا تسلبوا

  حين ينظر العاشق وحين يرقبو
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  فس غدر أو ينقشـــــــع            في طرف ديسا والبشر تطلبوإن لم ين

  يصير إليك المكان حين تجــي            وحين تغيب ترجع في عيني تبو

  محاسنك مثل خصال األميــــر           أو الرمل من ھو الذي   يحسبو

  عماد األمصار وفصيح العرب           من فصاحة لفظه يتقربو

 انفرد والعمـــــــــل           ومع بديع الشعر ما أكتبوبحمل العلم 

 ففي الصدور بالرمح ما أطعنه           وفي الرقاب بالسيف ما أضربو

  من السماء يحسد في أربع صفات        فمن يعد قلبي أو يحسبو

  الشمس نورو والقمر ھمتـــــــو           الغيث جودو والنجوم منصبو

 د ويطلق عنان          األغنيا والجند حين يركبوايركب جواد الجو

  من خلعتو يلبس كل يوم بطيــب         منه بنات المعالي تطيبوا

  نعمتو تظھر على كل من يجيــه         قاصد ووارد قط ما خيبوا

  قد أظھر الحق وكان في حجاب         الش يقدر الباطل بعدما يحجبو

  ــى           من بعد ما كان الزمان خربووقد بنى بالسر ركن التقـــــ

  تخاف حين تلقاه كما ترجيه           فمع سماحة وجھو ما أسيبو

  يلقى الحروب ضاحكاً وھي عابسة     غالب ھوال شيء في الدنيا يغلبو

  إذا حبد سيفه ما بين الــــــردود         فليس شيء يغني من يضربو

  للسلطنة اختار واستنخبو      وھو سمي المصطفى واإللـــه     

  تراه خليفة أمير المؤمنيـــــــــن          يقود جيوشو ويزين موكبو

  لذي اإلمارة تخضع الـــرؤوس          نعم وفي تقبيل يديه يرغبوا

  بيته بقي بدور الزمــــــــــــان           يطلعوا في المجد وال يغربوا

 دوا         وفي التواضع والحيا يقربواوفي المعالي والشرف يبعـــــــ

  وهللا يبقيھم ما دار الفلـــــــــــــــك         وأشرقت شمسه والح كوكبو

 وما يغني ذا القصيد في عروض         يا شمس خدر مالھا مغربو

ً آخر من الشعر، في أعاريض مزدوجة كالموشح، نظموا فيه بلغ تھم ثم استحدث أھل األمصار بالمغرب فنا

الحضرية أيضاً وسفوه عروض البلد وكان أول من استحدثه  فيھم رجل من أھل األندلس نزل بفاس يعرف بابن 

 :عمير، فنظم قطعة على طريقة الموشح ولم يخرج فيھا عن مذاھب اإلعراب إال قليالً مطلعھا

 أبكاني بشاطي النھر نوح الحمـــــــام      على الغصن في البستان قريب الصباح

  وكف السحر يمحو مداد الظـــــــــالم      وماء الندى يجري بثغر األقاح

  باكرت الرياض والطل فيھا افتـــراق      كثير الجواھر في نحور الجوار

 ودمع النواعير ينھرق انھــــــــــــراق      يحاكي ثعابين حلقت بالثمار

  لروض دور السوارلووا بالغصون خلخال على كل ساق      ودار الجميع با

  وأيدي الندى تخرق جيوب الكمـــــام      ويحمل نسيم المسك عنھا رياح

 وعاج الصبا يطلى بمسك الغمــــــام      وجر النسيم ذيلو عليھا وفاح
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  رأيت الحمام بين الورق في القضيب     قد ابتلت أرياشو بقطر الندى

  تف من تربو الجديد في رداتنوح مثل ذاك المستھام الغريـــــــب     قد ال

  ولكن بما أحمر وساقو خضيــــــــب     ينظم سلوك جوھر ويتقلدا

  جلس بين األغصان جلسة المستھام      جناحا توسد والتوى في جناح

 وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام    منھا ضم منقاره لصدره وصاح

 بكي بدمع سفوحقلت يا حمام أحرمت عيني الھجوع      أراك ما تزال ت

 قال لي بكيت حتى صفت لي الدموع    بال دمع نبقى طول حياتي ننوح

 على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع    ألفت البكا والحزن من عھد نوح

  كذا الوفا وكذا ھو الزمــــــــــــــــــام    انظر جفون صارت بحال الجراح

 ني ذا البكا والنواحوأنتم من بكى منكم إذا تم عام يقــــــول    عنا

  قلت يا حمام لو خضت بحر الضنــــــى     كنت تبكي وترثي لي بدمع ھتون

  ولو كان بقلبك ما بقلبي أنــــــــــــــــــــا     ما كان يصير تحتك فروع الغصون

 اليوم نقاسي الھجر كم من سنــــــــــــــاً     حتى ال سبيل جملة تراني العيون

  ي النحول والسقـــــــــام     أخفاني نحولي عن عيون اللواحومما كسا جسم

 لو جتني المنايا كان يموت في المقــام     ومن مات بعد يا قوم لقد استراح

 قال لي لو رقدت ألوراق الريـــــــاض     من خوفي عليه وذا النفوس للفؤاد

 يوم التنادوتخضبت من دمعي وذاك البيــــــاض     طوق العھد في عنقي ل

  أما طرف منقاري حديثو استفــــــاض     بأطراف البلد والجسم صار في الرماد

من شانھم، وكثر سماعه  فاستحسنه أھل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته، وتركوا اإلعراب الذي ليس 

ً إلى المزدوج والكازي والملعبة والغزل اختلفت أسماؤھا و. بينھم واستفحل فيه كثير منھم ونوعوه أصنافا

 :فمن المزدوج ما قاله ابن شجاع من فصولھم وھو من أھل تازا. باختالف ازدواجھا ومالحظاتھم فيھا

  المال زينة الدنيا وعز النفـــــــــــــوس      يبھي وجوھا ليس ھي باھيا

  فھا كل من ھو كثير الفلـــــــــــــــوس      ولوه الكالم والرتبة العاليا

 كثر مالو ولو كان صغيـــــر      ويصغر عزيز القوم إذ يفتقر يكبر من

 من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغيـــــر      وكان ينفقع لوال الرجوع للقدر

  حتى يلتجي من ھو في قومو كبيــــــر      لمن ال اصل عندو وال لو خطر

 فيالذا ينبغي يحزن على ذي العكــــــوس      ويصبغ عليه ثوب فراش صا

  اللي صارت األذناب أمام الـــــرؤوس      وصار يستفيد الواد من الساقيا

 ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان      ما يدروا على من يكثروا ذا العتاب

  اللي صار فالن يصبح بو فـــــــــــالن      ولو رأيت كيف يرد الجواب

  اس السالطين في جلود الكالبعشنا والسالم حتى رأينا عيــــــــــان      أنف

  كبحار النفوس جذا ضعاف األسوس       ھم ناحيا والمجد في ناحيا

 يرو أنھم والناس يروھم تيـــــــــوس        وجوه البلد والعمدة الراسيا

 :ومن مذاھبھم قول ابن شجاع منھم في بعض مزدوجاته
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   يلعب الحسن فيكتعب من تبع قلبو مالح ذا الزمــــان    أھمل يا فالن ال

  ما منھم مليح عاھد إال وخـــــــــــان    قليل من عليه تحبس ويحبس عليك

 يھبوا على العشاق ويتمنعــــــــــــوا     ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال

  وإن واصلوا من حينھم يقطعــــــوا     وإن عاھدوا خانوا على كل حال

 وصيرت من خدي لقد مونعال  مليح كان ھويتو وشت قلبي معــــو   

  ومھدت لو من وسط قلبي مكــــان      وقلت لقلبي أكرم لمن حل فيك

  وھون عليك ما يعتريك من ھوان       فال بد من ھول الھوى يعتريك

  حكمتوا علي وارتضيت بو أميـــر       فلو كان يرى حالي إذا يبصرو

  عطس بحال انحرويرجع مثل در حولي بوجه الغدير       مرديه ويت

  وتعلمت من ساعاً بسبق الضميـر       ويفھم مرادو قبل أن يذكرو

  ويحتل في مطلو لو أن كــــــــان       عصر في الربيع أو في الليالي يريك

 ويمشي بسوق كان ولو بأصبھان       وإيش ما يقل يحتاج لو يجيك

 .حتى أتى على آخرھا

وكان لھذه العصور القريبة من فحولھم بزرھون من ضواحي مكناسة  وكان منھم علي بن المؤذن بتلمسان،

ومن أحسن ما علق له بمحفوظي قوله في رحلة السلطان أبي . رجل يعرف بالكفيف، أبدع في مذاھب ھذا الفن

الحسن وبني مرين إلى إفريقية يصف ھزيمتھم بالقيروان، ويعزيھم عنھا ويؤنسھم بما وقع لغيرھم بعد أن عيبھم 

يقول في مفتتحھا، وھو من أبدع مذاھب البالغة في  غزاتھم إلى إفريقية في ملعبة من فنون ھذه الطريقة على

 :األشعار بالمقصد في مطلع الكالم وافتتاحه ويسمى براعة االستھالل

  سبحان مالك خواطر األمرا    ونواصيھا في كل حين وزمان

  بكل ھوان إن طعناه اعظم لنا نصـــرا      وان عصيناه عاقب

 :إلى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص 

  كن مرعى قل والتكن راعـــــي        فالراعي عن رعيته مسؤول

  واستفتح بالصالة على الداعــي        لإلسالم والرضا السني المكمول

  على الخلفاء الراشدين واألتبـاع         واذكر بعدھم إذا تحب وقول

  للوا الصحـــــــــــــرا         ودوا سرح البالد مع السكانأحجاجا تخ

  عسكر فاس المنيرة الغـــــــــرا        وين سارت بو عزايم السلطان

 أحجاج بالنبي الذي زرتـــــــــــم        وقطعتم لو كالكل البيدا

  عن جيش الغرب حين يسألكم          المتلوف في افريقيا السودا

  العطايا يزودكم                ويدع برية الحجاز رغداومن كان ب

  قام قل للسد صادف الجزرا              ويعجز شوط بعدما يخفان

  ويزف كر دوم تھب في الغبرا          أى ما زاد غزالھم سبحان

  لو كان ما بين تونس الغربا             وبالد الغرب سّد السكندر

  طبقا بحديد أو ثنايا بصفر           مبني من شرقھا إلى غربا   

  ال بد للطير أن تجيب نبا               أو يأتي الريح عنھم بفرد خبر
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  ما أعوصھا من أمور وماشرا         لو تقرا كل يوم علي الديوان

  لجرت الدم وانصدع الحجرا          وھوت الخراب وخافت الغزالن

  وتفكر لي بخاطرك جمعاأدرلي بعقلك الفحاص                 

  ان كان تعلم حمام وال رقاص        عن السلطان شه وقبله سبعا

  تظھر عند المھيمن القصاص        وعالمات تنشر علي الصمعا

ثم أخذ في ترحيل السلطان وجيوشه، إلى آخر رحلته ومنتھى أمره، مع أعراب إفريقية، وأتى فيھا بكل غريبة 

ً على لغتھم الحضرية، إال أن أكثره رديء ولم يعلق  وأما أھل تونس. من اإلبداع فاستحدثوا فن الملعبة أيضا

 .بمحفوظي منه شيء لرداءته

  :الموشحان واألزجال في المشرق
وكان لعامة بغداد أيضاً فن من الشعر يسمونه المواليا، وتحته فنون كثيرة يسمون منھا القُوما، وكان وكان، ومنه 

مون دوبيت على االختالفات المعتبرة عندھم في كل واحٍد منھا، وغالبھا مزدوجة من مفرد ومنه في بيتين، ويس

وتبعھم في ذلك أھل مصر القاھرة وأتوا فيھا بالغرائب، وتبخروا فيھا في أساليب البالغة . أربعة أغضانٍ 

ليا من بحر أن الموا(بمقتضى لغتھم الحضرية، فجاؤوا بالعجائب، ورأيت فم ديوان الصفي الحلي من كالمه 

وأنه من مخترعات أھل واسط، وأن كان . البسيط، وھو ذو أربعة أغصان وأربع قوافي، ويسمى صوتاً وبيتين

الشطر األول من البيت أطول من الشطر الثاني وال تكون : وكان فھو قافية واحدة وأوزان مختلفة في أشطاره

 :وأنشد فيه لنا. قافيته إال مردفة بحرف العلة وأنه من مخترعات البغداديين

ومن أعجب . بغمز الحواجب حديث تفسير ومنو أوبو، وأم األخرس تعرف بلغة الخرسان  إنتھى كالم الصفي

 :ما علق بحفظي منه قول شاعرھم

 ھذي جراحي طريــــــا      والدما تنضــــــــــــــــــــح

  ـرحوقاتلي يا أخيــــــــــــــا      في الفال يمـــــــــــــــ

 قالوا ونأخذ بثــــــأرك      قلت ذا أقبـــــــــــــــــــــح

 إلى جرحتي يداوينــــي      يكون أصلــــــــــــــــــح

 :ولغيره

  طرقت باب الخبا قالت من الطارق      فقلت مفتون ال ناھب وال سارق

  قتبسمت الح لي من ثغرھا بـــــارق      رجعت حيران في بحر أدمعي غار

  :ولغيره

  عھدي بھا وھي ال تأمن علي البين    وإن شكوت الھوى قالت فدتك العين

 لمن يعاين لھا غيري غالم الزيـــن    ذكرتھا العھد قالت لك علي دين

 :ولغيره في وصف الحشيش

  دي خمر صرف التي عھدي بھا باقي    تغني عن الخمر والخمار والساقي

 ـي    خبيتھا في الحشى طلت من أحداقيقحبا ومن قحبھا تعمل على إحراقــ

 :ولغيره

  يا من وصالو ألطفال المحبة بــح     كم توجع القلب بالھجران أوه أح

  أودعت قلبي حوحو والتصبر بـح     كل الورى كخ في عيني وشخصك دح
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 :ولغيره

  ناديتھا ومشيبي قد طواني طــــي     جودي علي بقبلة في الھوى يا مي

 داخل فؤادي كـي     ما ظن ذا القطن يغشى فم من ھو حيقالت وقد كوت 

 :ولغيره

  راني ابتسم سبقت سحب أدمعي برقه    ماط اللثام تبدي بدر في شرف

 أسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه    رجع ھدانا بخيط الصبح من فرقه

 :ولغيره

  الفجر يا حادي العيش ازجر بالمطايا زجــــــر   وقف على منزل أحبابي قبيل

 زجر وصي في حيھم يا من يريد األجر   ينھض يصلي على ميت قتيل الھجر

 :ولغيره

  عيني التي كنت أرعاكم بھا باتت     ترعى النجوم وبالتسھيد اقتاتت

  وأسھم البين صابتني وال فاتــــت     وسلوتي عظم هللا أجركم ماتت

 :ولغيره

  بلى األسود الضاريا بالفكرھويت في قنطرتكم يا مالح الحكــــر    غزال ي

  غصن إذا ما انثنى يسبي البنات البكر    وإن تھلل فما للبدر عندو ذكر

 :ومن الذي يسفونه دوبيت

  قد أقسم من أحبه بالباري                أن يبعث طيفه مع األسحار

  يا نار أشواقي به فاقتدي                 ليالً فعساه يھتدي بالنار

ذواق كفھا في معرفة البالغة إنما تحصل لمن خالط تلك اللغة وكثر استعماله لھا ومخاطبته بين واعلم أن األ 

فال يشعر األندلسي بالبالغة التي في شعر أھل المغرب؛ . أجيالھا، حتى يحصل ملكتھا كما قلناه في اللغة العربية

بالبالغة التي في شعر أھل األندلس  وال المغربي بالبالغة التي في شعر أھل األندلس والمشرق؛ وال المشرقي

ألن اللسان الحضري وتراكيبه مختلفة فيھم، وكل واحٍد منھم مدرك لبالغة لغته وذائق محاسن . والمغرب

  .} وفي خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم آيات للعالمين{. الشجر من أھل جلدته

  خاتمة
ھذا الكتاب األول، الذي ھو  نا ان نقبض العنان عن القول فيوقد كدنا أن نخرج عن الغرض، ولذلك عزم

ولعل من يأتي بعدنا، ممن يؤيده . طبيعة العمران، وما يعرض فيه، وقد استوفينا من مسائله ما حسبناه كفاء له

هللا بفكر صحيٍح وعلٍم مبيٍن، يغوص من مسائله على أكثر مما كتبنا؛ فليس على مستنبط الفن إحصاء مسائله، 

ً فشيئاً  وإنما عليه تعيين موضع العلم وتنويع فصوله، وما يتكلم فيه، والمتأخرون يلحقون المسائل من بعده شيئا

أتممت ھذا الجزء األول، المشتمل على : قال مؤلف الكتاب عفا هللا عنه.وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون. إلى أن يكمل

في مدة خمسة أشھر آخرھا منتصف عام تسعة وسبعين المقدمة بالوضع والتأليف، قبل التنقيح والتھذيب، 

وما العلم إال من . ثم نقحته بعد ذلك وھذبته، وألحقت به تواريخ األمم كما ذكرت في أوله وشرطته. وسبعمائة

  .عند هللا العزيز الحكيم

ي أخبار العرب أوله الكتاب الثاني ف. ويليه المجلد الثاني تم طبع المجلد األول المعروف بمقدمة ابن خلدون،

  .وأجيالھم ودولھم،منذ مبدأ الخليقة إلى ھذا العھد
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