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 رسائل الجاحظ

هـ225هـ  توفي فيها عام 159أبو عثمان بن بحر محبوب الكناني الليثي البصري  المكنى بالجاحظ، ولد في البصرة عام   
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 رسائل الجاحظ

لجزء األولأ    

 

 الرسالة األولى مناقب الترك  
 

على شكرك وأصلحك وأصلح على يديك وجعلنا وإياك ممن يقول بالحق بسم اهللا الرحمن الرحيم وفقك اهللا لرشدك وأعان 

ويعمل به ويؤثره ويحتمل ما فيه مما قد يصده عنه وال يكون حظه منه الوصف له والمعرفة به دون الحث عليه واالنقطاع 

تحقيقه لديهم فإن اهللا  إليه وآشف القناع فيه وإيصاله إلى أهله والصبر على المحافظة في أال يصل إلى غيرهم والتثبت في

تعالى لم يعلم الناس ليكونوا عالمين دون أن يكونوا عاملين بل علمهم ليعملوا وبين لهم ليتقوا التورط في وسط الخوف والوقوع 

  . في المضار والتوسط في المهالك

 

  . وتعجلوا مكروه المعاناةفذلك طلب الناس التبّين ولحب السالمة من الهلكة والرغبة في المنفعة احتملوا ثقل العلم 

 

  . العارفون أآثر من الواصفين والواصفون أآثر من العاملين  : ولقلة العاملين وآثرة الواصفين قال األولون

 

  . وإنما آثرت الصفات وقلت المواصفات ألن ثواب العمل مؤجل واحتمال ما فيه معجل

 

  . وله مستحقًا

 

  . وأفسده طول الفراغ قد غره اإلمالء وأبطره دوام الكفاية

 

ومن صاحب فتنٍة خامٍل في الجماعة رئيس في الفرقة نعاق في الهرج قد أقصاه السلطان وأقام صغوه ثقاف األدب وأذله الحكم 

بالحق فهو مغيظ ال يجد غير التشنيع وال يتشفى بغير اإلرجاف وال يستريح إال إلى األماني وال يأنس إال بكل مرجٍف آذاب 

تاب وخارٍص ال خير فيه وخالٍف ال غناء عنده يريد أن يسوَّى بالكفاة ويرفع فوق الحماة ألمٍر ما سلف له وإلحساٍن ومفتون مر

آان من غيره وليس ممن يرب قديمًا بحديث وال يحفل بدروس شرف وال يفصل بين ثواب المحتسبين وبين الحفظ ألبناء 

  . المحسنين

 

واب الكفاية من ال يعرف طبقات الحق في مراتبه وال يفصل بين طبقات الباطل في وآيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وث

  . منازله
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ثم أعلمتني بذلك أنك بنفسك بدأت في تعظيم إمامك والحفظ لمناقب أنصار خليفتك وإياها حطت بحياطتك ألشياعه واحتجاجك 

  . ألوليائه

 

  . ازرة على الخير والمكانفة ألهل الحقونعم العون أنت إن شاء اهللا على مالزمة الطاعة والمؤ

 

وقد استدللت بذلك بالذي أرى من شدة عنايتك وفرط اآتراثك وتفقدك ألخابير األعداء وبحثك عن مناقب األولياء على أن ما 

  . ظهر من نصحك أمُم في جنب ما بطن من إخالصك

 

  . الزور والتقرب بالباطل إنه حميد مجيد فعاٌل لما يريدفأمتع اهللا بك خليفته ومنحنا وإياك محبته وأعاذنا وإياك من قول 

 

وذآرَت أبقاك اهللا أنك جالست أخالطًا من جند الخليفة وجماعًة من أبناء الدعوة وشيوخًا من جلة الشيعة وآهوًال من أبناء 

رجًال من عرض تلك  رجال الدولة والمنسوبين إلى الطاعة والمناصحة والمحبة الدينية دون محبة الرغبة والرهبة وأن

الجماعة ومن حاشية تلك الجلة ارتجل الكالم ارتجال مستبٍد وتفرد به تفرد معجٍب وأنه لم يستأمر زعمائهم ولم يراقب 

خرا ساني وترآي وموًلى   : خطباءهم وأنه تعسف المعاني وتهجم على األلفاظ وزعم أن جند الخالفة اليوم على خمسة أقسام

  . وعربي وبنوي

 

أآثر من حمد اهللا وشكره على إحسانه ومننه وعلى جميع أياديه وسابغ نعمه وعلى شمول عافيته وعلى جزيل مواهبه  وأنه

  . حين ألَّف على الطاعة هذه القلوب المختلفة واألجناس المتباينة واألهواء المتفرقة

 

م هذه األقسام وخالف بين هذه األرآان وفصَّل بين وأنك اعترضت على هذا المتكلم المستبّد وعلى هذا القائل المتكلِّف الذي قسَّ

  . أنسابهم وفرق بين أجناسهم وباعد بين أسبابهم

 

  . وأنك أنكرت ذلك عليه أشد اإلنكار وقذعته أشد القذع وزعمت أنهم لم يخرجوا من االتفاق أو من شيء يقرب من االتفاق

 

  . وأنك أنكرت التباعد في النسب والتباين في السبب

 

بل أزُعم أن الخراساني والترآي أخوان وأن الحيِّز واحد وأن حكم ذلك الشرق والقضية على ذلك الصُّقع متفق غير   : وقلت

  . مختلف ومتقارب غير متفاوت
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وأن األعراق في األصل إن ال تكن آانت راسخة فقد آانت متشابهة وحدود البالد المشتملة عليهم إن ال تكن متساوية فإنها 

  . سبة وآلهم خرا ساني في الجملة وإن تميزوا ببعض الخصائص فافترقوا ببعض الوجوهمتنا

 

وزعمت أن اختالف الترآي والخراساني ليس آاالختالف بين العجمي والعربي وال آاالختالف بين الرومي والصقلي 

  . والزغبي والحبشي فضًال عما هو أبعد جوهرًا وأشد خالفًا

 

كي والمدني والبدوي والحضري والسهلي والجبلي وآاختالف ما بين الطائي الجبلي والطائي السهلي بل آاختالف ما بين الم

  . أن هذيًال أآراد العرب وآاختالف ما بين من نزل الحزون وبين نزل البطون وبين نزل النجود وبين نزل األغوار  : وآما يقال

 

م بعضًا في بعض الصور فقد تخالفت ُعليا تميٍم وسفلي قيس وزعمت أن هؤالء وإن اختلفوا في بعض اللغة وفارق بعضه

وعجز هوازن وفصحاء الحجاز في اللغة وهي أآثرها على خالف لغة ِحمير وسكان مخاليف اليمن وآذلك في الصورة 

  . والشمائل واألخالق

 

  . وآلهم مع ذلك عربي خالص غير مشوب وال معلهج وال مذرَّع وال مزلج

 

فكيف آان أوالدهما   : الف ما بين بني قحطان وبني عدنان من قبل ما طبع اهللا عليه تلك البرية من فإن قلتولم يختلفوا اخت

  . جميعًا عربًا مع اختالف األبوة

 

إن العرب لما آانت واحدًة فاستووا في التربة وفي اللغة والشمائل والهمة وفي األنف والحمية وفي األخالق والسجية   : قلنا

بكًا واحدًا وأفرغوا إفراغًا واحدًا وآان القالب واحدًا تشابهت األجزاء وتناسبت األخالط وحين صار ذلك أشد تشابهًا فسكبوا س

في باب األعم واألخص وفي باب الوفاق والمباينة من بعض ذوي األرحام جرى عليهم حكم االتفاق في الحسب وصارت هذه 

اهروا من أجلها وامتنعت عدنان قاطبة من مناآحة بنى إسحاق وهو أخو األسباب والدًة أخرى حتى تناآحوا عليها وتص

ففي إجماع الفريقين على التناآح والمصاهرة ومنعهما  -وهو ابن عابر  - إسماعيل وجادوا بذلك في جميع الدهر لبنى قحطان 

قامت عندهم مقام الوالدة  آسرى فمن دونه دليل على أن النسب عندهم متفق وأن هذه المعاني قد  : من ذلك جميع األمم

  . واألرحام الماسة

 

  . وزعمت أنه أراد الفرقة التخريب وأنك أردت األلفة والتقريب

 

  . نسب آبائهم وأن حسن صنيع اآلباء وقديم فعال األجداد هو حس األبناء  : وزعمت أيضًا أن البنوىَّ خراساني وأن نسب األبناء

 

  . قرب وبهم أمسٌّ ألن السنة جعلتهم منهموأن الموالي بالعرب أشبه وإليهم أ
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  . إن الموالي أقرب إلى العرب في آثير من المعاني ألنهم عرٌب في المدعى وفي العاقلة وفي الوراثة  : فقلت

 

قوم وعلى شبيه ذلك صار حليف ال  " والوالء لحمٌة آلحمة النسب   " وهذا تأويل قوله مولى القوم منهم ومولى القوم من أنفسهم 

منهم وحكمه حكمهم فصار األخنس بن شريق وهو رجٌل من ثقيف وآذلك يعلى بن منية وهو رجل من بلعودية وآذلك خالد بن 

  . عرفطة وهو رجل من عذرة من قريش

 

 

وبذلك النسب حرمت الصدقة على موالي بني هاشم فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم أجراهم في باب التنزيه والتطهير مجرى 

  . ليهمموا

 

وبذلك السبب قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم بني عبد المطلب على بني عبد شمس وقرابتهم سواٌء ونسبهم واحد للعقد المتقدم 

  . ولأليدي المتفقة

 

منا ذاك رجٌل   : فقال ضرار بن األزور األسدي  " عكاشة بن محصن   : منا خير فارٍس في العرب  "   : وقال صلى اهللا عليه وسلم

  . يا رسول اهللا

 

  .  " بل هو منا بالحلف   "   : قال

 

  . فجعل حليف القوم منهم آما جعل بن أخت القوم منهم

 

ثم زعمت أن األتراك قد شارآوا هؤالء القوم في هذا النسب وصاروا من العرب بهذا السبب مع الذي بانوا به من الخالل 

  . وحبوا به من شرف الخصال

 

ألتراك للباب قريش ولمصاص عبد مناف وهم في سر بني هاشم وهاشم موضع العذار من خد الفرس والعقد على أن والء ا

من لبَّة الكاعب والجوهر المكنون والذهب المصفى وموضع المحَّة من البيضة والعين في الرأس والروح من البدن وهم األنف 

  . والذهب األحمر المقدَّم والسنام األآبر والدرة الزهراء والروضة الخضراء

 

فقد شارآوا العرب في أنسابهم والموالي في أسبابهم وفضلوهم بهذا الفضل الذي ال يبلغه فضٌل وإن برع بل ال يعشره شرٌف 

  . وإن عظم وال مجٌد وإن قدم
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لمناصحة فزعمت أن أنساب الجميع متقاربة غير متباعدة وعلى حسب ذلك التقارب تكون المؤازرة والمكاتفة والطاعة وا

  . والمحبة للخلفاء األئمة

 

وذآرت أنه ذآر جمًال من مفاخرة األجناس وجمهرًة من مناقب هذه األصناف وأنه جمع ذلك وفصله وفسره وأنه ألغى ذآر 

األتراك فلم يعرض لهم وأضرب عنهم صفحا يخبر عنهم آما أخبر عن حجة آل جيل وعن برهان آل صنف وذآر أن 

ن النقباء وأبناء النقباء ونحن النجباء وأبناء النجباء ومنا الدعاة قبل أن تظهر نقابة أو تعرف نجابة وقبل نح  : الخراساني يقول

  . المبالغة والمباراة وقبل آشف القناع وزوال التَّقيَّة وزوال ملك أعدائنا عن مستقره وثبات ملك أوليائنا في نصابه

 

  . نا بالسيوف الحداد وعذبنا بألوان العذابوبين ذلك ما قتلنا وشردنا ونهكنا ضربًا وبضع

 

  . وبنا شفى اهللا الصدور وأدرك الثأر

 

  . ومنا اإلثنا عشر النقباء والسبعون النجباء

 

ونحن الخندقية ونحن الكَّفيَّة وأبناء الكَّفيَّة ومنا المستجيبة ومن يهرج التيمية ومنا نيم خزان وأصحاب الجوربين ومنا الزغندية 

  . مرديةواآلزاذ

 

  . ونحن فتحنا البالد وقتلنا العباد وأبدنا العدو بكل واٍد

 

  . ونحن أهل هذه الدولة وأصحاب هذه الدعوة ومنبت هذه الشجرة

 

  . ومن عندنا هبت هذه الريح

 

في  األوس والخزرج نصرو النبي صلى اهللا عليه وسلم في أول الزمان وأهل خراسان نصروا ورثته  : واألنصار أنصاران

  . آخر الزمان

 

  . غذانا بذلك آباؤنا وغذونا به أبناءنا وصار لنا نسبًا ال نعرف إال به ودينًا ال نوالي إال عليه

 

  . ثم نحن على وتيرٍة واحدة ومنهاج غير مشترك نعرف بالشيعة وندين بالطاعة ونقتل فيها ونموت عليها

 

  . سيمانا موصوٌف ولباسنا معروٌف
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ايات السود والروايات الصحيحة واألحاديث المأثورة والذين يهدمون مدن الجبابرة وينزعون الملك من ونحن أصحاب الر

  . أيدي الظلمة

 

  . وفينا تقدم الخبر وصح األثر

 

  : وجاء في الحديث صفة الذين يفتحون عمورية ويظهرون عليها ويقتلون مقاتليها ويسبون ذراريها حيث قالوا في نعتهم

  . ر النساء وثيابهم ثياب الرهبانشعورهم شعو

 

  . فصدق الفعل القول وحقق الخبر العيان

 

محمد بن علي حين أراد توجيه أما البصرة وسوادها فقد   : ونحن الذين ذآرنا وذآر بالءنا أمام األئمة وأبو الخالئق العشرة

  . غلب عليها عثمان وصنائع عثمان فليس بها من شيعتنا إال القليل

 

  . لشام فشيعة بني مروان وآل أبي سفيانوأما ا

 

وأما الجزيرة فحرورية شارية وخارجة مارقة ولكن عليهم بهذا الشرق فإن هناك صدورًا سليمة وقلوبًا باسلة لم تفسدها 

  . األهواء ولم تخامرها األدواء ولم تعتقبها البدع وهم مغيظون موتورون

 

  . وهناك العدد والعدة والعتاد والنجدة

 

  . وأنا أتفاءل إلى حيث يطلع منه النهار  : م قالث

 

  . فكنا خير جنٍد لخير إمام فصدقنا ظنه وثبتنا رأيه وصوبنا فراسته

 

أمرنا هذا شرقٌي ال غربي ومقبل ال مدبر يطلع آطلوع الشمس ويمتد على اآلفاق امتداد النهار حتى يبلغ   : وقال مرًة أخرى

  . افرحيث تبلغه األخفاف وتناله الحو

 

  . ونحن قتلنا الصحصحية والدالقية والذآوانية والراشدية  : قالوا

 

  . ونحن أيضًا أصحاب الخنادق أيام نصر بن سيار وابن جديع الكرماني وشيبان بن سلمة الخارجي
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  . ونحن أصحاب نباتة بن حنظلة وعامر بن ضبارة وأصحاب ابن هبيرة

 

  . آخره ومنا قاتل مروانفلنا قديم هذا األمر وحديثه وأوله و

 

  . ونحن قوٌم لنا أجساٌم وأجرام وشعور وهام ومناآب عظام وجباه عراض وقصر غالظ وسواعد طوال

 

ونحن أولد للذآورة وأنسل بعولة وأقل ضوَّي وضؤولة وأقل إتآمًا وأنتق أرحامًا وأشد عصبا وأتم عظاما وأبداننا أحمل للسالح 

  . وتجفافنا أمأل للعيون

 

  . حن أآثر مادًة وأآثر عددا وعدةون

 

  . ولو أن يأجوج ومأجوج آاثروا من وراء النهر منا لظهروا عليهم بالعدد

 

  . فأما األيد وشدة األسر فليس ألحٍد بعد عاٍد وثمود والعمالقة والكنعانيين مثل أيدينا وأسرنا

 

  . ا أآثر في العيون وأهول في الصدورولو أن خيول األرض وفرسان جميع األطراف جمعوا في حلبة واحدة لكن

 

  . ومتى رأيت مواآبنا وفرساننا وبنودنا التي ال يحملها غيرنا علمت أننا لم نخلق إال لقلب الدول وطاعة الخلفاء وتأييد السلطان

 

طرح السالح  ولو أن أهل التبت ورجال الزَّابج وفرسان الهند وحلبة الروم هجم عليهم هاشم بن أشتاخنج لما امتنعوا من

  . والهرب في البالد

 

  . ونحن أصحاب اللحى وأرباب النهي وأهل الحلم والحجا وأهل الثخانة في الرأي والبعد من ونحن ناس لنا أمانة وفينا عفة

 

  . ونحن نجمع بين النزاهة والقناعة والصبر على الخدمة والتجمير عند بعد الشقة

 

ونحن أصحاب التجافيف واألجراس والبازيكند واللبود الطوال واألغماد المعقفة والشوارب  ولنا الطبول المهولة العظام والبنود

  . المعقربة والقالنس الشاشية والخيول الشهرية والكافر آوبات والطبرزينات في األآف والخناجر في األوساط

 

 



 

9 
 

  . ولنا حسن الجلسة على ظهور الخيل

  . ولنا األصوات التي تسقط منها الحبالى

 

وليس في األرض صناعة غريبة من أدب وحكمة وحساب وهندسة وإيقاع وصنعة وفقه ورواية نظرت فيها الخراسانية إال 

  . وبرعت فيها الرؤساء وبزت فيها العلماء

 

  . ولنا صنعة السالح من لبد ورآاب ودرع

 

مثل الدَّبُّوق والنَّزو على   : المشاولة وللكر بعد الكرولنا مما جعلناه رياضة وتمرينًا وإرهاصًا للحرب وتثقيفًا ودربًة للمجاولة و

  . الخيل صغارًا ومثل الطبطاب والصوالجة الكبار ثم رمى المجثمة والبرجاس والطائر الخطاف

 

  . فنحن أحق باألثرة وأولى بشرف المنزلة

 

والطاعة لآلباء والعشيرة وبالشكر النافع والمديح وزعم أن القربة تستحق باألسباب الثابتة وباألرحام الشابكة وبالقدمة   : ثم قلت

الكافي بالشعر الموزون الذي يبقى بقاء الدهر ويلوح ما الح نجم وينشد ما أهل بالحج وما هبت الصبا وما آان للزيت عاصر 

  . وبالكالم المنثور والقول المأثور

 

ذلك من عادة العجم وال آان يحفظ ذلك معروفًا لسوى أو بصفة مخرج الدولة واالحتجاج للدعوة وتقييد المآثر إذ لم يكن 

  . العرب

 

  . ونحن نرتبطها بالشعر المقفى ونصلها بحفظ األميين

 

  . الذين ال يتكلون على الكتب المدونة والخطوط المطرَّسة

 

  . ونحن أصحاب التفاخر والتنافر والتنازع في الشرف والتحاآم إلى آل حكم مقنع وآاهن سجاع

 

  . التعاير بالمثالب والتفاخر بالمناقبولنا 

 

ونحن أحفظ ألنسابنا وأرعى لحقوقنا وتقييدها أيضًا بالمنثور المرسل بعد الموزون المعدل بلسان أمضى من السنان وأرهف 

  . من السيف الحسام حتى نذآرهم ما قد درس رسمه وعفا أثره
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  . ي الحفاظ آمن هذا فيه حادثوبين القتال من جهة الرغبة والرهبة فرق وليس المعرق ف

 

  . وهذا باب يتقدم فيه التالد القديم الطارف الحديث

 

  . سجستاني وأعرابي  : وطالب الطوائل رجالن

 

وهل أآثر النقباء إال من صميم العرب ومن صليبة النسب آأبي عبد الحميد قحطبة بن شبيب الطائي وأبي محمد سليمان بن 

لك بن الهيثم الخزاعي وأبي داود خالد بن إبراهيم الذهلي وآأبي عمرو الهز بن قريظ المرئي آثير الخزاعي وأبي نصر ما

وأبي عتيبة موسى بن آعب المرئي وأبي سهل القاسم بن مجاشع المرئي ومن آان يجري مجرى النقباء ولم يدخل فيهم مثل 

  . مالك بن الطواف المزني

 

م ابن هبيرة ومن قتل ابن ضبارة ومن قتل نباتة بن حنظلة إال عرب الدعوة وبعد فمن هذا الذي باشر قتل مروان ومن هز

  .  ! ومنفتح السند إال موسى بن آعب ومن فتح إفريقيا إال محمد بن األشعث  ! والصميم من أهل الدولة

 

  . دةلنا النصيحة الخالصة والمحبة الراسخة ونحن موضع الثقة عند الش  : وتقول الموالى  : وقال  : وقلت

 

  . وعلل المولى من تحت موجبة لمحبة المولى من فوق ألن شرف مواله راجٌع إليه وآرمه زائد في آرمه وخموله مسقط لقدره

 

  . وبوده أن خصال الكرام آلها اجتمعت فيه ألنه آلما آان مواله أآبر وأشرف وأظهر آان هو بها أشرف وأنبل

 

  . حسدًاوموالك أسلم لك صدرًا وأرد ضميرًا وأقل 

 

  . وبعد فالوالء لحمة آلحمة النسب فقد صار لنا النسب الذي يصوبه العربي ولنا األصل الذي يفتخر به العجمي

 

  . والصبر ضروب فأآرمها آلها الصبر على إفشاء السر  : قال

 

  . وللمولى في هذه المكرمة ما ليس ألحد

 

  . ونحن أخص مدخًال وألطف في الخدمة مسلكًا
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مع الطاعة والخدمة واإلخالص وحسن النية خدمة األبناء لآلباء واآلباء لألجداء وهم بمواليهم آنس وبناحيتهم أوثق ولنا 

وبكفايتهم وقد آان المنصور ومحمد بن علي وعلي بن عبد اهللا يخصون مواليهم بالمواآلة والبسط واإليناس ال يبهرجون 

  . ة الدنيئة لدناءتهااألسود لسواده وال الدميم لدمامته وال الصناع

 

ويوصون بحفظهم أآابر أوالدهم ويجعلون لكثير من موتاهم الصالة على جنائزهم وذلك بحضرة من العمومة وبني األعمام 

  . واألخوة

 

ويتذاآرون إآرام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد بن حارثة مواله حين عقد له يوم مؤتة على جلَّة بني هاشم وجعله أمير 

  . آل بلدة يطؤها

 

  . ويتذاآرون حبه ألسامة بن زيد وهو الحبُّ ابن الحبِّ

 

  . وعقد له على عظماء المهاجرين وأآابر األنصار

 

  . ويتذاآرون صنيعه بسائر مواليه آأبي أنسة وُشقران وفالن وفالن

 

مولى خزاعى وأبو النجم عمران بن ولنا من رؤوس النقباء أبو منصور مولى خزاعة وأبو احكم عيسى بن أعين   : قالوا

  . إسماعيل مولى آل أبي معيط

 

فلنا مناقب الخراسانية ولنا مناقب الموالى في هذه الدعوة ونحن منهم وإليهم ومن أنفسهم ال يدفع ذلك مسلم وال ينكره مؤمن 

  . خدمناهم آبارًا وحملناهم على عواتقنا صغارًا

 

  . في الكتاب والتقلب في تلك العراص التي لم يبلغها إال آل سعيد الجد وجيٍه في الملوكهذا مع حق الرضاع والخؤولة والنشوء 

 

  . فقد شارآنا العربي في فخره والخراساني في مجده والبنوي في فضله ثم تفردنا بما لم يشارآونا فيه وال سبقونا إليه

 

وإلينا أسكن وإلى لقائنا أحن ونحن بهم أرحم وعليهم أعطف  ونحن أشكل بالرعية وأقرب إلى طباع الدهماء وهم بنا آنس  : قالوا

  . وبهم أشبه

 

  . فمن أحق باألثرة وأولى بحسن المنزلة ممن هذه الخصال له وهذه الخالل فيه
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أنا أصلي خراسان وهي مخرج الدولة ومطلع الدعوة ومنها نجم هذا القرن وصبأ هذا الناب   : وقلت وذآرت أن البنوي قال

هذا الينبوع واستفاض هذا البحر حتى ضرب الحق بجرانه وطبق اآلفاق بضيائه فأبرأ من السقم القديم وشفى من الداء وتفجر 

  . العضال وأغنى من العيلة وبصر من العمى

 

وبيت  وفرعى بغداد وهي مستقر الخالفة والقرار بعد الحولة وفيها بقية رجال الدعوة وأبناء الشيعة وهي خراسان العراق  : قال

  . الخالفة وموضع المادة

 

  . وأنا أعرق في هذا األمر من أبي وأآثر تردادًا فيه من جدي وأحق في هذا الفضل من المولى والعربي  : قال

 

  . ولنا بعد في أنفسنا ما ال ينكر من الصبر تحت ظالل السيوف القصار والرماح الطوال

 

  . الصفائح ولنا معانقة األبطال عند تحطم القنا وانقطاع

 

  . ولنا المواجأة بالسكاآين وتلقى الخناجر بالعيون ونحن حماة المستلحم وأبناء المضايق

 

ونحن أهل الثبات عند الجولة والمعرفة عند الحيرة وأصحاب المشهرات وزينة العساآر وحلى الجيوش ومن يمشى في الرمح 

  . ويختال بين الصفين

 

بعد التسلق ونقب المدن والتقحم على ظبات السيوف وأطراف الرماح ورضخ الجندل وهشم  ونحن أصحاب الفتك واإلقدام ولنا

  . العمد والصبر على الجراح وعلى جر السالح إذا طار قلب األعرابي وساء ظن الخراساني

 

حبل العقابين ثم الصبر تحت العقوبة واالحتجاج عند المساءلة واجتماع العقل وصحة الطرف وثبات القدمين وقلة التكفي ب

  . والبعد من اإلقرار وقلة الخضوع للدهر والخضوع عند جفوة الزوار وجفاء األقارب واإلخوان

 

  . ولنا القتال عند أبواب الخنادق ورؤوس القناطر

 

  . ونحن الموت األحمر عند أبواب النقب

 

  . ولنا المواجأة في األزقة والصبر على قتال السجون

 

  . والكتفية والباللية والخريبية فسل عن ذلك الخليدية
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  . ونحن أصحاب المكابدات وأرباب البيات وقتل الناس جهارًا في األسواق والطرقات

 

  . ونحن نجمع بين السلة والمزاحفة

 

  . ونحن أصحاب القنا الطوال ما آنا رجالة والمطارد القصار ما آنا فرسانا

 

  . ففإن صرنا آمنًا فالحتف القاضي والسم الذعا

 

  . وإن آنا طالئع فكلنا يقوم مقام أمير الجيش

 

نقاتل بالليل آما نقاتل بالنهار ونقاتل في الماء آما نقاتل على األرض ونقاتل ونحن أفتك وأخشب ونحن أقطع للطريق وأذآر 

  . في الثغور مع حسن القدود وجودة الخرط ومقادير اللحى وحسن العمة والنفس المرة

 

  . والفتوة ثم الخط والكتابة والفقه والروايةوأصحاب الباطل 

 

  . ولنا بغداد بأسرها تسكن ما سكنا وتتحرك ما تحرآنا

 

  . والدنيا آلها معلقٌة بها وصائرٌة إلى معناها

 

  . فإذا آان هذا أمرها وقدرها فجميع الدنيا تبٌع لها

 

  . لرؤسائها وصلحاؤها لصلحائهاوآذلك أهلها ألهلها وفتاآها لفتاآها وخالعها لخالعها ورؤساؤها 

 

ونحن بعد تربية الخلفاء وجيران الوزراء ولدنا في أفنية ملوآنا ونحن أجنحة خلفائنا فأخذنا بآثارهم واحتذينا على مثالهم فلسنا 

  . نعرف سواهم وال نعرف بغيرهم وال يطمع فينا أحد قط من خطاب ملكهم وممن يترشح لالعتراض عليهم

 

  . رة وأولى بالقرب في المنزلة ممن هذه الخصال فيه وهذه الخالل لهفمن أحق باألث

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم إن ذهبنا حفظك اهللا بعقب هذه االحتجاجات وعند مقطع هذه االستدالالت نستعمل هذه المعارضة 

سبيل أصحاب الخصومات  بمناقب األتراك والموازنة بين خصالهم وخصال آل صنف من هذه األصناف سلكنا في هذا الكتاب
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في آتبهم وطريق أصحاب األهواء في االختالف وآتابنا هذا إنما تكلفناه لنؤلف بين قلوبهم التي آانت مختلفة ولنزيد األلفة إن 

آانت مؤتلفة ولنخبر عن اتفاق أسبابهم لتجتمع آلمتهم ولتسلم صدورهم وليعرف من آان ال يعرف منهم موضع التفاوت في 

قدار الخالف في الحسب فال يغير بعضهم مغير وال يفسده عدو بأباطيل مموهة وشبهات مزورة فإن المنافق النسب وآم م

  . العليم والعدو ذا الكيد العظيم قد يصور لهم الباطل في صورة الحق ويلبس اإلضاعة ثياب الحزم

 

اهدناها وفضائل تلقفناها من أفواه الرجال إال أنا على حال سنذآر جمًال من أحاديث رويناها ووعيناها وأمور رأيناها وش

  . وسمعناها

 

وسنذآر جميع ما في هذه األصناف من اآلالت واألدوات ثم ننظر أيهم لها أشد استعماًال وبها أشد استقالًال ومن أثقب آيسا 

نفعًا في الحروب وأضرى  وأفتح عينًا وأذآى يقينًا وأبعد غورًا وأجمع أمرًا وأعم خواطر وأآثر غرائب وأبدع طريقًا وأدوم

وأدرب دربًة وأغمض مكيدًة وأشد احتراسًا وألطف احتياًال حتى يكون الخيار في يد الناظر المتصفح لمعانيه والمقّلب لوجوهه 

والمفّكر في أبوابه والمقابل بين أوله وآخره فال نكون نحن انتحلنا شيئًا دون شيء وتقلدنا تفضيل بعٍض على بعض بل لعّلنا أن 

  . ال نخبر عن خاصة ما عندنا بحرف واحد

 

  . فإذا دبرنا آتابنا هذا التدبير وآان موضوعه على هذه الصفة آان أبعد له من مذاهب الجدال والمراء واستعمال الهوى

 

  . وقد ظّن ناٌس أّن أسماء أصناف األجناس آما اختلفت في الصورة والخط والهجاء أن حقائقها ومعانيها على حسب ذلك

 

وليس األمر على حسب ما توهمه أال ترى أّن اسم الشاآرية وإن خالف في الصورة والهجاء اسم الجند فإن المعنى فيهما ليس 

  . ببعيٍد ألنهم يرجعون إلى معنًى واحد وعمل واحد

 

  . والذي إليه يرجعون طاعة الخلفاء وتأييد السلطان

 

معاني ومجعوًال منهم في عامة األسباب لم يكن ذلك بأعجب ممن جعل الخال وإذا آان المولى منقوًال إلى العرب في أآثر ال

  . والدًا والحليف من الصميم وابن األخت من القوم

 

  . وقد جعل ابن المالعنة المولود على فراش البعل منسوبًا إلى أمه

 

مبينة على غير التلقين والترتيب ثم فطره على وقد جعلوا إسماعيل وهو ابن عجميين عربيًا ألن اهللا تعالى فتق لهاته بالعربية ال

الفصاحة العجيبة على غير النشوِّ والتقدير وسلخ طباعه من طبائع العجم ونقل إلى بدنه تلك األجزاء ورآبه اختراعًا على ذلك 

من آرمهم الترآيب وسوَّاه تلك التسوية وصاغه تلك الصياغة ثم حباه من طبائعهم ومنحه من أخالقهم وشمائلهم وطبعه 
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وأنفتهم وهمهم على أآرمها وأمكنها وأشرفها وأعالها وجعل ذلك برهانًا على رسالته ودليًال على نبوته فكان أحق بذلك النسب 

  . وأولى بشرف ذلك الحسب

 

  . وآما ُجعل إبراهيم أبًا لمن لم يلده فالبنوي خراساني من جهة الوالدة والمولى عربٌي من جهة المدعى والعاقلة

 

  . وإن أحاط علمنا بأن زيدًا لم يخلق من نجل عمرو إال عهارًا لنفيناه عنه وإن وثقنا أنه لم يخلق من صلبه

 

وأزواجه   "   : وآما جعل النبي صلى اهللا عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين وهن لم يلدنهم وال أرضعنهم وفي بعض القراءات

  .  " لة أبيكم إبراهيم م  "   : على قوله  " أمهاتهم وهو أب لهم 

 

  . وجعل المرأة من جهة الرضاع أمًا وجعل امرأة البعل أم ولد البعل من غيرها وجعل الراب والدًا وجعل العم أبًا في آتاب اهللا

 

  . وهم عبيده ال يتقلبون إال فيما قَّلبهم فيه

 

ومن شاء زنجيًا آما له أن يجعل من شاء ذآرًا ومن  وله أن يجعل من عباده من شاء عربيًا ومن شاء عجميًا ومن شاء قرشيًَّا

  . شاء أنثى ومن شاء خنثى ومن شاء أفرده من ذلك فجعله ال ذآرًا وال أنثى وال خنثى

 

  . وآذلك خلق المالئكة وهم أآرم على اهللا من جميع الخليقة

 

  . من ضلع آدم وجعلها له زوجًا وسكناوخلق أدم فلم يجعل له أبًا وال أمًا وخلقه من طيٍن ونسبه إليه وخلق حواء 

 

  . وخلق عيسى من غير ذآٍر ونسبه إلى أمه التي خلقه منها

 

  . وخلق الجان من نار السموم وآدم من طين وعيسى من غير نطفة

 

  . وخلق السماء من دخان واألرض من الماء وخلق إسحاق من عاقٍر

 

ير وعلم سليمان منطق الطير وآالم النمل وعلم الحفظة من المالئكة وأنطق عيسى في المهد وأنطق يحيى بالحكمة وهو صغ

  . جميع األلسنة حتى آتبوا بكل خط ونطقوا بكل لسان

 

  . وأنطق ذئب أهبان بن أوس
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والمؤمنون من جميع األمم إذا دخلوا الجنة وآذلك أطفالهم والمجانين منهم يتكلمون ساعة يدخلون الجنة بلسان أهل الجنة على 

  . ر الترتيب والتنزيل والتعليم على طول األيام والترقيم والتلقينغي

 

  .  ! فكيف يتعجب الجاهلون من إنطاق إسماعيل بالعربية على غير تعليم اآلباء وتأديب الحواضن

 

  . وهذه المسألة ربما سأل عنها بعض القحطانية ممن ال علم له بعض العدنانية وهي على القحطاني أشد

 

ب العدناني فسلس النظام سهل المخرج قريب المعنى ألن بني قحطان ال يدعون لقحطان نبوة فيعطيه اهللا مثل هذه فأما جوا

  . األعجوبة

 

بين الناس من ذلك إال آما صنع في طينة األرض فجعل بعضها حجرا وبعض الحجر ياقوتًا  -عز اسمه  - وما الذي قسم اهللا 

  . صًا وبعضه حديدًا وبعضه ترابًا وبعضه فخارًاوبعضه ذهبًا وبعضه نحاسًا وبعضه رصا

 

  . وآذلك الزاج والمغرة والزرنيخ والمرتك والكبريت والقار والتوتيا والنوشادر والمرقشيثا والمغناطيس

 

  .  ! ومن يحصي عدد أجزاء األرض وأصناف الفلز

 

  . وإذا آان األمر على ما وصفنا فالبنوي خراساني

 

  . مولى والمولى عربيٌّ فقد صار الخراساني والبنوي والمولى والعربي واحدًا وإذا آان الخراساني

 

وأدنى ذلك أن يكون الذي معهم من خصال الوفاق غامرًا ما معهم من خصال الخالف بل هم في معظم األمر وفي آبر الشأن 

  . وعمود النسب متفقون

 

  . ي إلى الجميع راجعًا وصار شرفه إلى شرفهم زائدًاواألتراك خراسانية وموالي الخلفاء قصيرة فقد صار الترآ

 

وإذا عرف سائر ذلك سامحت النفوس وذهب التعقيد ومات الضغن وانقطع سبب االستثقال فلم يبقى إال التحاسد والتنافس الذي 

  . ال يزال يكون بين المتقاربين في القرابة وفي المجاورة

 

  . ي بني األعمام والعشائر أفشى وأعم من البعداءعلى أن التوازر والتسالم في القرابات وف
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  . ولخوف التخاذل ولحب التناصر والحاجة إلى التعاون انضم بعض القبائل في البوادي إلى بعٍض ينزلون معًا ويظعنون معًا

 

  . ومن فارق أصحابه أقل ومن نصر ابن عمه أآثر

 

  . من بغاها الغوائل وطلب انقطاعها وزوالهاومن اغتبط بنعمته وتمنى بقاءها والزيادة فيها أآثر م

 

  . وال بد في أضعاف ذلك من بعض التنافس والتخاذل إال أن ذلك قليل من آثيٌر

 

وليس يجوز أن تصفو الدنيا وتنقى من الفساد والمكروه حتى يموت جميع الخالئق وتستوي ألهلها وتتمهد لسكانها على ما 

  . الجزاء وليس آذلك صفة دار العمل يشتهون ويهوون ألن ذلك من صفة دار

 

  . هذا آتاب آنت آتبته أيام المعتصم باهللا رضي اهللا عنه فلم يصل إليه ألسباٍب يطول شرحها فلذلك لم أعرض لإلخبار عنها

 

  . وأحببت أن يكون آتابًا قصدًا ومذهبًا عدًال وال يكون آتاب إسراف في مديح قوم وإغراق في هجاء آخرين

 

  . الكتاب آذلك شابه الكذب وخالطه التزيد وبنى أساسه على التكلف وخرج آالمه مخرج االستكراه والتغليق وإن آان

 

أن يكون المديح صدقا وللظاهر من حال الممدوح   : وأنفع المدائح للمادح وأجداها على الممدوح وأبقاها أثرًا وأحسنها ذآرًا

  . والواصف له إال اإلشارة إليه والتنبيه عليه موافقا وبه الئقا حتى ال يكون من المعبر عنه

 

إن آان ال يمكن ذلك في مناقب األتراك إال بذآر مثالب سائر األجناد فترك ذآر الجميع أصوب واإلضراب عن هذا   : وأنا أقول

آثر بالجميل نافلة الكتاب أحزم وذآر الكثير من هذه األصناف بالجميل ال يقوم بالقليل من ذآر بعضهم بالقبيح ألن ذآر األ

  . وباب من التطوع وذآر األقل بالقبيح معصية وباب من ترك الواجب

 

  . وقليل الفريضة أجدى علينا من آثير التطوع

 

  . ولكل نصيب من النقض ومقدار من الذنوب وإنما يتفاضل الناس بكثرة المحاسن وقلة المساوى

 

  . يع المساوئ دقيقها وجليلها وظاهرها وخفيها فهذا ال يعرففأما االشتمال على جميع المحاسن والسالمة من جم
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أخ لي آأيام الحياة إخاؤه تلوَّن ألوانًا على   : ولست بمستبٍق أخًا ال تلمه على شعٍث أيُّ الرجال المهذب وقال حر يش السعدي

آلِّ األمور معاتبًا خليلك لم تلق الذي ال إذا آنت في   : خطوبها إذا عبت منه خلة فترآته دعتني إليه خلة ال أعيبها وقال بشار

تعاتبه فعش واحدًا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنٍب مرًة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظميت وأيُّ الناس تصفو 

ت وأنَّى بالذي ال ولئن آنت ال تصاحب إال صاحبًا ال تزل ما عاش نعله لم تجده ولو جهد  : مشاربه وقال مطيع بن إياٍس الَّليثّي

سأشكر عمرًا   : يكون يوجد مثله إنما صاحبي الذي يغفر الذَّن ب ويكفيه من أخيه أقله وقال محمد بن سعيد وهو رجٌل من الجند

إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلِت رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلت فإذا آان 

ناس وأصحاب المعايش من دهماء الجماعة يرون ذلك واجبًا وتدبيرًا في التعامل على ما هم فيه من الخلطاء من جمهور ال

مشارآة الخطأ للصواب وامتزاج الضعف بالقوة فلسنا نشك أن اإلمام األآبر والرئيس األعظم مع األعراق الكريمة واألخالق 

مع التمكين والقدرة والفضيلة والرِّياسة والسيادة والخصائص التي الرفيعة والتمام في الحلم والعلم والكمال في الحزم والعزم 

معه من التوفيق والعصمة والتأييد وحسن المعونة أن اهللا جل اسمه لم يكن ليجلله باسم الخالفة ويحبَوه بتاج اإلمامة وبأعظم 

من الحلم في موضع الحلم والعفو  نعمة وأسبغها وأفضل آرامٍة وأسناها ثم وصل طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته إال ومعه

  . في موضع العفو والتغافل في موضع التغافل ما ال يبلغه فضل ذي فضٍل وال حلم ذي حلٍم

 

زعم محمد بن الجهم وثمامة بن األشرس والقاسم بن   : ونحن قائلون وال حول وال قوة إال باهللا فيما انتهى إلينا في أمر األتراك

بيننا حميد بن عبد الحميد جالسًا ومعه يخشاد الصُّغدي   : دار الخالفة وهي دار العامة قالوا جميعًاسيار في جماعة ممن يغشى 

وأبو شجاع شبيب بن بخاراخداي البلخي ويحيى بن معاذ ورجال من المعدودين المتقدمين في العلم بالحرب من أصحاب 

نقول لكم متفرقين   : خرج رسول المأمون فقال لهم التجارب والمراس وطول المعالجة والمعاناة في صناعات الحرب إذ

أن يلقى   : ليكتب آل رجٍل منكم دعواه وحجته وليقل أيما أحب إلى آل قائد منكم إذا آان في عدته من صحبه وثقاته  : ومجتمعين

  . وحميد ساآت  ! رجيألن نلقى مائة ترآي أحب إلينا من أن نلقى مائة خا  : مائة ترآي أو مائة خارجي فقال القوم جميعًا

 

  . قد قال القوم فقل واآتب قولك وليكن حجة لك أو عليك  : فلما فرغ القوم جميعًا من حججهم قال الرسول

 

بل ألقى مائة خارجي أحب إلي ألنني وجدت الخصال التي يفضل بها الخارجي جميع المقاتلة غير تامٍة في الخارجي   : قال

  . ووجدتها تامة في الترآي

 

ففضل الترآي على الخارجي بقدر فضل الخارجي على سائر المقاتلة ثم بان الترآي عن الخارجي بأموٍر ليس فيها للخارجي 

  . دعوى وال متعلق

 

  . على أن هذه األمور التي بان بها الترآي عن الخارجي أعظم خطرًا وأآثر نفعا مما شارآه الخارجي في بعضها
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يصول بها الخارجي على سائر الناس صدق الشدة عن أول وهلة وهي الدفعة التي يبلغون بها ما  والخصال التي  : ثم قال حميد

  . أرادوا وينالون الذي أملوا

 

الصبر على الخبب وعلى طول السُّرى حتى يصبح القوم الذين مرقوا بهم غارين فيهجموا عليهم وهم بسوء ولحٌم   : والثانية

وعن رد النفس عن النزوة والجولة ال يظنون أن أحدًا يقطع في ذلك المقدار من الزمان ذلك على وضم يتعجَّلونهم عن الروية 

  . المقدار من البالد

 

  . أن الخارجي موصوف عند الناس بأنه إن َطلب أدرك وإن ُطلب فات  : والثالثة

 

أمست بأرٍض وأصبحت بأخرى وأنهم قوم  خفة األزواد وقلة األمتعة وأنها تجنب الخيل وترآب البغال وإن احتاجت  : والرابعة

حين خرجوا لم يخلفوا األموال الكثيرة والجنان الملتفة والدور المشيدة وال ضياعًا وال مستغالت وال جواري مطهمات وأنهم ال 

واألقوات  سلب لهم وال مال معهم فيرغب الجند في لقائهم وإنما هم آالطير ال تدخر وال تهتم لغٍد ولها في آل أرض من المياه

  . ما تتبَّلغ به وإن لم تجد ذلك في بعض البالد فأجنحتها تقرب لها البعيد وتسهل لها الحزون

 

وآذلك الخوارج ال يمتنع عليهم القرى والمطعم وإن تمنع عليهم ففي بنات شحَّاٍج وبنات صهَّال وخفة األثقال على طول الخبب 

  . ما يسهل أقواتها ويكثر من أرزاقها

 

أن الملوك إن أرسلوا إليهم أعدادهم ليكونوا في خفة أوزارهم وأثقالهم وليقووا على التنقل آقوتهم لم يقووا عليهم   : مسةوالخا

ألن مائة من الجند ال يقومون لمائة من الخوارج وإن آثفوا الجيش بالجيش وضاعفوا العدد بالعدد ثقلوا عن طلبهم وعن الفوت 

  . إن طلبهم عدوهم

 

الخارجي أن يقرب منهم ليتطرَّفهم أو ليصيب الغرة منهم أو ليسلبهم فعل ذلك ثقة بأنه يغنم عند الفرصة ورؤية ومتى شاء 

  . العورة ويمكنه الهرب عند الخوف

 

  . وإن شاء آبسهم ليقطع نظامهم أو ليقتطع القطعة منهم

 

  . فهذه هي مفاخرهم وخصالهم التي لها آره القواد لقاءهم  : قال حميد

 

وخصلة أخرى وهي التي رعبت القلوب وخلعتها ونقضت العزائم وفسختها وهو ما تسمع األجناد ومقاتلة   : قال قاسم بن سيار

إذا ما البخيل والمحاذر للقرى رأى الضيف مثل األزرقيِّ المجفَّف وآقول   : العوام من ضرب المثل بالخوارج آقول الشاعر
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لقاء األسد أهون من لقاه إذا التحكيم يسهر باألصل   : لسيف ينبو بيد الشاري وآقول اآلخروقلِب ودٍّ حال عن عهده وا  : اآلخر

  . فهذه زيادة قاسم بن سيار

 

الشدة األولى الترآي فيها أحمد أثرًا وأجمع أمرًا وأحكم شأنا ألن الترآي من أجل أن تصدق شدته ويتمكن   : فأما حميد فإنه قال

وال منقسم الخواطر قد عود برذونه أال ينثنى وإن ثناه أن يمأل فروجه لألمر يديره مرة أو  عزمه وال يكون مشترك العزم

  . مرتين وإال فإنه ال يدع سننه وال يقطع رآضه

 

وإنما أراد الترآي أن يوئس نفسه من البدوات ومن أن يعتريه التكذيب بعد االعتزام لهول اللقاء وحب الحياة ألنه إذا علم أنه قد 

برذونه إلى هذه الغاية حتى ال ينثني وال يجيبه إلى التصرف معه إال بأن يصنع شيئًا بين الصفين فيه عطبه لم ُيقدم على  صيَّر

  . الشدة إال بعد إحكام األمر والبصر بالعورة

 

خواطر الفرار  وإنما يريد أن يشبه نفسه بالُمحرج الذي إذا رأى أشد القتال لم يدع جهدا ولم يدخر حيلة ولينفَي عن قلبه

  . ودواعَي الرجوع

 

الخارجيُّ عند الشدة إنما يعتمد على الطِّعان واألتراك تطعن طعن الخوارج وإن شدَّ منهم ألف فارس فرموا رشقًا واحدًا   : وقال

الخيل والخوارج واألعراب ليست لهم رماية مذآورة إلى ظهور   ! صرعوا ألف فارس فما بقاء جيش على هذا النوع من الشدة

والترآيُّ يرمى الوحش والطي والبرجاس والناس والمجثَّمة والمثل الموضوعة ويرمى بعشرة أسهم قبل أن يفوق الخارجي 

  . سهمًا واحدًا ويرآض دابته منحدرًا من جبل أو مستفًال إلى بطن واد بأآثر مما يمكن الخارجي على بسيط األرض

 

  . وعينان في قفاهعينان في وجهه   : وللترآيِّ أربعة أعين

 

  . وللخارجيِّ عيب في مستدبر الحرب وللخرسانيِّ عيٌب في مستقبل الحرب

 

فعيب الخرسانية أن لها جولة عند أول االلتقاء وإن رآبوا آسأهم آانت هزيمتهم وآثيرًا ما يثوبون وذلك بعد الخطار بالعسكر 

  . وإطماع العدوِّ في الشدة

 

  . وليس لهم بعد الفرِّ آر إال ما ال يعد والخوارج إذا ولوا فقد ولوا

 

والترآيُّ ليست له جولة الخراساني وإذا أدبر فهو السم النافع والحتف القاضي ألنه يصيب بسهمه وهو مدبٌر آما يصيب به 

  . وهو مقبل وال يؤمن وهقه وال انتساف الفرس واختطاف الفارس بتلك الراآضة
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  . إال المهلب بن أبي صفرة والحريش بن هالل وعباد بن الحصين ولم يفلت من الوهق في جميع الدهر

 

وربما رمى بالوهق وله فيه تدبير آخر وإن لم يجنب المرمى معه يوهم الجاهل أن ذلك إنما آان لخرق الترآي أو لحذق 

  . المرمى

 

  . وهم علموا الفرسان حمل قوسين وثالثة قسي ومن األوتار على حسب ذلك  : قال

 

  . والترآي في حال شدته معه آل شيء يحتاج إليه لنفسه وسالحه ودابته وأداة دابته  : قال

 

  . فأما الصبر على الخبب وعلى مواصلة السفر وعلى طول السُّري وقطع البالد فعجيٌب جدًا

 

  . أن فرس الخارجي ال يصبر صبر برذون الترآي  : فواحدًة

 

الجة الفرسان لخيولهم والترآي أحذق من البيطار وأجود تقويمًا لبرذونه على ما والخارجي ال يحسن أن يعالج فرسه إال مع

  . يريده من الراضة وهو استنتجه وهو رباه فلوًا وتتبعه إن سماه وإن رآض رآض خلفه

 

ون وقد عوده ذلك حتى عرفه آما يعرف الفرس أقدم والناقة حل والجمل جاه والبغل عدس والحمار ساسا وآما يعرف المجن

  . لقبه والصبي اسمه

 

  . ولو حصلت ُعمر الترآي وحسبت أيامه لوجدت جلوسه على ظهر دابته أآثر من جلوسه على ظهر األرض

 

والترآي يرآب فحًال أو رمكة ويخرج غازيًا أو مسافرًا أو متباعدًا في طلب صيٍد أو سبٍب من األسباب فتتبعه الرَّمكة وأفالؤها 

اصطاد الوحش وإن أخفق منها أو احتاج إلى طعاٍم فصد دابًة من دوابِّه وإن عطش حلب رمكة من إن أعياه اصطياد الناس 

  . رماآه وإن أراح واحدًة تحته رآب أخرى من غير أن ينزل إلى األرض

 

يظُّلها وليس في األرض أحٌد إال وبدنه ينتفض على اقتيات اللحم وحده غيره وآذلك دابته تكتفي بالعنقر والعشب والشجر ال 

  . من شمس وال يكنها من برد

 

وأما الصبر على الخبب فإن الثغريين والفرانقيين والخصيان والخوارج لو اجتمعت قواهم في شخٍص واحد لما وفوا   : قال

  . بترآي واحد
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  . والترآي ال يبقى معه على طول الغاية إال الصميم من دوابه

 

  . عند غزاته هو الذي ال معه فرس الخارجي وال يبقى معه آل برذون بخاريوالذي يقتله الترآي بإتعابه له وينفيه 

 

  . ولو ساير خارجيًا السترغ وسعه قبل أن يبلغ الخارجي عفوه

 

  . والترآي هو الراعي وهو السائس وهو الراآض وهو النخاس وهو البيطار وهو الفارس

 

  . والترآي الواحد أمٌة على حدة

 

رآي في غير عساآر الترك فسار القوم عشرة أميال سار عشرين ميًال ألنه ينقطع عن العسكر يمنًة ويسرة وإذا سار الت  : قال

  . ويسرع في ذرى الجبال ويستبطن قعور األودية في طلب الصيد وهو في ذلك يرمي آل ما دب ودرج وطار ووقع

 

  . طوالترآي لم يسر في العساآر سير الناس قط وال سار مستقيمًا ق  : قال

 

وإذا طالت الدلجة واشتد السير وبعد المنزل وانتصف النهار واشتد التعب وشغل الناس الكالل وصمت المتسايرون فلم   : قالوا

ينطقوا وقطعهم ما هم فيه عن التشاغل بالحديث وتفسخ آل شيٍء من شدة الحر وخمد آل شيء من شدة البرد وتمنى آل جليد 

له األرض وآلما رأى خياًال أو أبصر علمًا سر به واستبشر وظن أنه قد بلغ المنزل فإذا القوى على طول السرى أن تطوى 

  . بلغه الفارس نزل وهو متفحج آأنه صبيٌّ محقون يئن أنين المريض ويستريح إلى التثاؤب ويتداوى مما به بالتمطي والتضجع

 

آثرة النزع يرى قرب المنزل عيرًا أو ظبيًا أو  وترى الترآي في تلك الحال وقد سار ضعف ما ساروا وقد أتعب منكبيه

  . عرض له ثعلب أو أرنب خيرآض رآض مبتدئ مستأنف آأن الذي سار ذلك السير وتعب ذلك التعب غيره

 

  . وإن بلغ الناس واديًا فازدحموا على مسلكه أو على قنطرته بطن برذونه فأقحمه ثم طلع من الجانب اآلخر آأنه آوآب

 

لى عقبٍة صعبٍة ترك السنن وذهب في الجبل صعدًا ثم تدلى من موضع يعجز عنه الوعل وأنت تحسبه مخاطرًا وإن انتهوا إ

  . بنفسه للذي ترى من مطَّلعه

 

  . ولو آان في آل ذلك مخاطرًا لما دامت له السالمة مع تتابع ذلك منه

 

  . ويفخر الخارجي بأنه إذا طلب أدرك وإذا ُطلب لم يدرك  : قال
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  . ترآي ليس يحوج إلى أن يفوت ألنه ال ُيطلب وال يراموال

 

  . فهذا  ! ومن يروم ما ال يطمع فيه

 

على أنا قد علمنا العلة التي عمت الخوارج بالنجدة استواء حالتهم في الديانة واعتقادهم أن القتال دين ألننا حين وجدنا 

ي واألزرقي منهم والنجدي واإلباضي والصفري والمولى السجستاني والخراساني والجزري واليمامي والمغربي والعمان

والعربي والعجمي واألعرابي والعبيد والنساء والحائك والفالح آلهم يقاتل مع اختالف األنساب وتباين البلدان علمنا أن الديانة 

  . هي التي سوت بينهم ووفقت بينهم في ذلك

 

بلٍد آان فهو يحب النبيذ وآما أن أصحاب الخلقان والسماآين آما أن آل حجاٍم في األرض من أي جنٍس آان ومن أي 

  . والنخاسين والحاآة في آل بلد من آل جنس شرار خلق اهللا في المبايعة والمعاملة

 

  . فعلمنا بذلك أن ذلك خلقة في هذه الصناعات وبنية في هذه التجارات حين صاروا من بين جميع الناس آذلك

 

بالده ليس يقاتل على ديٍن وال على تأويل وال على ملك وال على خراج وال على عصبية وال على  ورأينا الترآي في  : قال

غيرة دون الحرمة والمحرم وال على حمية وال على عداوة وال على وطٍن ومنع دار وال مال وإنما يقاتل على السلب والخيار 

  . في يده

 

  . عذراوليس يخاف الوعيد إن هرب وال يرجو الوعد إن أبلى 

 

  . وآذلك هم في بالدهم وغاراتهم وحروبهم

 

  . وهو الطالب غير المطلوب ومن آان آذلك فإنما يأخذ العفو من قوته وال يحتاج إلى مجهوده

 

ثم هو مع ذلك ال يقوم له شيء وال يطمع فيه أحد فما ظنك بمن هذه صفته أن لو اضطره إحراج أو غيرة أو غضب أو تدين 

  . ما يصحب المقاتل المحامي من العلل واألسبابأو عرض له بعض 

 

  . وقناة الخارجّى طويلة صماء وقناة الترآّي مطرد أجوف والقنىُّ المجوفة القصار أشد طعنة وأخف في المحمل  : قال

 

  . والعجم تجعل القنى الطوال للرجالة وهي قنى األبناء على أبواب الخنادق والمضايق
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ال يجرون مع األتراك والخراسانية ألن الغالب على األبناء المطاعنة على أبواب الخنادق وفي المضايق  واألبناء في هذا الباب

  . وهؤالء أصحاب الخيل والفرسان وعلى الخيل والفرسان تدور الجيوش لهم الكر والفر

 

  . والفارس هو الذي يطوي الجيش طيَّ السجل ويفرقهم تفريق الشعر

 

  . منهم وال الطليعة وال السَّاقة وليس يكون الكمين إال

 

  . وهم أصحاب األيام المذآورة والحروب الكبار والفتوح العظام وال تكون المقانب والكتائب إال منهم

 

  . ومنهم من يحمل البنود والرايات والطبول والتجافيف واألجراس

 

ووقع الحوافر واإلدراك إذا َطلبوا والغوث إذا  وهم أصحاب الصهيل والقتام وزجر الخيل وقعقة الريح في الثياب والسالح

  . ُطلبوا

 

ولم يجعل النبي صلى اهللا عليه وسلم للفارس سهمين وللراجل من المقاتلة سهمًا واحدًا إال لتضاعيف الرد في القتل والفتوح 

  . والنهبة والمغانم

 

  . ا ليس لغيرهمولعمري إن األبناء من القتال في السكك والسجون والمضايق م  : ثم قال

 

  . ولكن الرجال أبدًا أتباٌع ومأمورون ومنقادون وقائد الرجال ال يكون إال فارسًا وقائد الفرسان من الممتنع أن يكون راجًال

 

ومن تعود الطعان والضرب والرمي راآبًا إن اضطر إلى الطعن والرمي راجًال آان على ذاك أدفع على نفسه وأرد عن 

  . إذا احتاج أن يستعمل سالحه فارسًاأصحابه من الراجل 

 

  . وعلى أنه ما أآثر ما ينزلون ويقاتلون

 

  . وعالم أرآبه إذا لم أنزل  : لم يطيقوا أن ينزلوا ونزلنا وأخو الحرب من أطاق النزوال وقال الضبيُّ  : وقد قال الشاعر

 

  . فمعانٌق ومنازل  : وقال آخر
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  . إال والتساند في الحروب واإلشتراك في الرياسة ضاٌر لهم إال األتراكوليس في األرض قوٌم   : وقال حميد

 

على أن األتراك ال يتساندون وال يتشارآون وذلك أن الذي يكره من المساندة والمشارآة اختالف الرأي والتنافس في السر 

  . والتحاسد بين األشكال والتواآل فيما بين المشترآين

 

إن آان في القوم موضع عورٍة فكلهم قد أبصرها وعرفها وإن لم تكن هناك عورٌة لم يكن فيهم  واألتراك إذا صافوا جيشًا

  . مطمع وآان الرأي االنصراف فكلهم قد رأى ذلك الرأي وعرف الصواب فيه

 

  . وخواطرهم واحدة ودواعيهم مستوية بإقبالهم معًا

 

  . شأنهم إحكام أمرهم فاالختالف يقل بينهموليس هم أصحاب تأويالٍت وال أصحاب تفاخٍر وتناشٍد وإنما 

 

االشتراك في الحرب وفي الزوجة وفي اإلمرة   : وآانت الفرس تعيب العرب إذا خرجوا إلى الحرب متساندين وآانت تقول

  . سواء

 

  . فما ظنك بقوٍم إذا تساندوا لم يضرهم التساند فكيف يكونون إذا تحاسدوا  : قال حميد

 

ليست بالترك حاجٌة إلى حكم حاآم بعد حميد فإن حميدًا قد مارس الفريقين وحميد خراساني   : إلى المأمون قال فلما انتهى الخبر

  . وحميد عربي فليس للتهمة عليه طريق

 

  . ما أحسن ما قال حميد  : وأتى الخبر ذا اليمينين طاهر بن الحسين فقال  : قالوا

 

  . لمأمون وحكم حميد وتصويب طاهرأما إنه لم يقصر ولم فهذا قول الخليفة ا

 

ويلكم آيف أصنع بفارٍس يمأل فروج دابته   : سمعت أبا البط يقول  : وخبرني رجٌل من أهل خراسان أو من بني سدوس قال

  . منحدرًا من جبل أو مصعدًا في مقطٍع عفير ويمكنه على ظهر الفرس ما ال يمكن الرقاص األبلَّىَّ على ظهر األرض

 

فرق ما بيننا وبين الترك أن الترك لم   : قال سعيد بن عقبة بن سلٍم الهنائي وآان ذا رأٍي في الحرب وابن ذي رأٍي فيهاو  : قال

  . تغز قومًا قط وال صافت جيشًا وال هجمت على عدو آانوا عربًا أو عجمًا فأخرجوا إليهم أعدادهم ولقوهم بمثلهم

 

  . بأسهم ومعرتهم ويصرفوا عنهم آيدهم وليس غايتهم إال أن ينقادوا ليكفوا عنهم
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فإن هم امتنعوا من الصلح واعتزموا على الحرب فليس شأنهم والذي يدور عليه أمرهم إال منع أنفسهم وتحصين عسكرهم 

  . واالحتراس منهم

 

  . من يحاربهمفأما أن ترقى هممهم وتسمو أنفسهم إلى االحتيال عليهم والتماس غرتهم فإن هذا شيٌء ال يخطر على بال 

 

  . وقد عرفتم حيلهم في دخول المدن من جهة حيطانها المصمتة العريضة وحيلتهم في عبور نهر بلخ  : ثم قال

 

  . إذا حاربتم وآنتم ثالثًة فاجعلوا واحدًا مددا وآخر آمينا  : وسعيٌد هذا هو الذي قال

 

ن قتادة بن دعامة الفقيه وذآر قول عمر بن الخطاب رضي اهللا شهدت أبا الخطاب يزيد ب  : وأخبرني أبي قال  : وله قال سعيد

نهى عمر أبا زبيٍد الطائيَّ عن وصف األسد ألن   : فقال رجٌل من العالية  " عدوٌّ شديدٌّ طلبه قليٌل سلبه   "   : عنه في الترك حيث قال

  . ترك بأشد من وصف أبي زبيٍد األسدذلك مما يزيد في رعب الجبان وفي هول الجنان ويقل من رغب الشجاع وقد وصف ال

 

وما والي خراسان في  - يريد حمزة بن أدرك الخارجي  -وقال سعيد في حديثه يومئٍذ وقد قطعت شرذمٌة منهم بالد أبي خزيمة 

تارآوهم ما   : أفرجوا لهم ما ترآوآم وال تتعرضوا لهم فإنه قد قيل  : بعض األمر وحمزة في معظم الناس فقال ألصحابه

  . تارآوآم

 

  . فهذا قول سعيد بن عقبة ورأيه وحديثه وهو عربي خرساني

 

  : وذآر يزيد بن مزيد الوقعة التي قتل فيها يولبا الترآي الوليد بن طريف الخارجي فقال في بعض ما يصف من شأن الترك

  . ما ال يرى الفارس منا وهو مقبلليس لبدن الترآي على ظهر الدابة ثقل وال لمشيه على األرض وقع وإنه ليرى وهو مدبٌر 

 

  . وهو يرى الفارس منا صيدًا ويعد نفسه فهدا ويعده ظبيًا ويعد نفسه آلبا

 

ثم  - يعني جبل حلوان  - واهللا لو رمى به في قعر بئر مكتوفًا لما أعجزته الحيلة ولوال أن أعمار عامتهم تقصر دون الجبل 

  . هموا بنا أللقوا لنا شغًال طويًال

 

أما الترآي فألن ينال الكفاف غصبًا أحب إليه من أن ينال الملك   : الدنيا تساق إليك عفوًا أليس مصير ذاك إلى زوال قال هب

  . عفوًا
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  . ولم يتهن ترآيٌّ بطعاٍم إال أن يكون صيدًا او مغنما وال يعز على ظهر دابته طالبًا آان أو مطلوبا

 

  . الجهم في آثرة ذآره للترك وقال ثمامة بن أشرس وآان مثل محمد بن

 

الترآي ال يخاف إال مخوفا وال يطمع في غبر مطمع وال يكفُّه عن الطلب إال اليأس صرفا وال يدع القليل حتى   : قال ثمامة

  . يصيب أآثر منه وإن قدر أن يجمعهما لم يفرط في واحٍد منهما

 

سنه قد أحكمه بأسره وأمره وخفيه عنده آظاهره وال يتشاغل بشيء والباب الذي ال يحسنه ال يحسن منه شيئًا والباب الذي يح

  . وال على نفسه من شيء

 

ولوال أن يجم نفسه بالنوم لما نام على أن نومه مشوٌب باليقظة ويقظته سليمة من الوسنة ولو آان في شقهم أنبياء وفي أرضهم 

نسوك أدب البصريين وحكمة اليونانيين وصنعة أهل حكماء وآانت هذه الخواطر قد مرت على قلوبهم وقرعت أسماعهم أل

  . الصين

 

عرض لنا في طريق خراسان ترآيٌّ ومعنا قائد يصول بنفسه ورجاله وبيننا وبين الترآي واٍد فسأله أن يبارزه   : وقال ثمامة

ر إليهم الفارس فتجاوال ساعًة فارٌس من القوم فأخرج له رجًال لم أرقط أآمل منه وال أحسن تمامًا وقوامًا منه فاحتال حتى عب

  . وال نظن إال أن صاحبنا يفي بأضعافه وهو في ذلك يتباعد عنا

 

فبينما هما في ذلك إذ ولى عنه الترآي آالهارب منه وفعل ذلك في موضٍع ظننا أن صاحبنا قد ظهر عليه وأتبعه الفارس ال 

لم نشعر إال وصاحبنا قد أفلت عن فرسه وغاب عنه فنزل الترآي إليه نشك إال أنه سيأتينا برأسه أو يأتينا به مجنوبًا إلى فرسه ف

  . فأخذ سلبه وقتله ثم عارض فرسه فجنبه إليه معه

 

آيف صنعت يومئذ وآيف طاولته ثم   : ثم رأيت بعد ذلك الترآي قد جيء به أسيرًا إلى دار الفضل ابن سهل فقلت له  : قال ثمامة

أما إني لو شئت أن أقتله حين عبر وقد آان مقتله بارزًا لي ولكني احتلت عليه حتى   : ته قالعالك ثم وليت عنه هاربًا ثم قتل

  . نحيته عن أصحابه ألجوِّزه فال يحال بيني وبين فرسه وسلبه

 

  . وإذا هو يدير الفارس من سائر الناس ويريغه آيف شاء وأحب  : قال ثمامة

 

  . فما رأيت آإآرامهم وتحفهم وألطافهموقد غبرت في أيديهم أسيرًا   : قال ثمامة

 

  . فهذا ثمامة بن أشرس وهو عربي ال يتهم في اإلخبار عنهم
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رأيت في بعض غزوات المأمون سماطي خيل على جنبتي الطريق   : وأنا أخبرك أني قد رأيت منهم شيئًا عجيبًا وأمرًا غريبًا

ومائٌة من سائر الناس في الجانب األيسر وإذا هم قد اصطفوا بقرب المنزل مائة فارٍس من األتراك في الجانب األيمن 

  . ينتظرون مجيء المأمون وقد انتصف النهار واشتد الحر

 

فورد عليهم وجمع األتراك جلوٌس على ظهور خيولهم إال ثالثة أو أربعة وجميع تلك األخالط من الجند قد رموا بنفوسهم إلى 

  . األرض إال ثالثة أو أربعة

 

  . انظر أي شيٍء اتفق لنا  : صاحٍب ليفقلت ل

 

  . أشهد أن المعتصم آان أعرف بهم حين جمعهم واصطنعهم

 

وأنا خارٌج من بغداد وأرى فوارس من أهل خراسان واألبناء وغيرهم من أصناف  - وهي المبارآة  - وأردت مرة القاطول 

ى أخذه ومر ترآٌي ولم يكن من ذوي هيئاتهم وذوي الجندي قد عار لهم فرس وهم على خيٍل عتاق يريغونه فال يقدرون عل

القدر منهم وهو على برذوٍن له خسيس وهم على الخيول المطهمة فاعترض الفرس اعتراضًا وقتله قتًال وحيًا وأتاه من زجره 

أن   : رضهذا وأبيك التكلف والتع  : بشيٍء فوقف أولئك الجند وصاروا نظارة فقال بعضهم ممن آان يزري على ذلك الترآي

  . فرسًا قد أعجزهم وهم أسد البالد وجاء هذا مع قصر قامته وضعف دابته فطمع أن يأخذه

 

 

فمى انقضى آالمه حتى أقبل به ثم سلمه إليهم ومضى لطلبته لم ينتظر ثناءهم وال دعاءهم وال أراهم أنه قد صنع شيئًا أو أتى 

  . إليهم معروفًا

 

ال الخالبة وال النفاق وال السعاية وال التصنع والالنميمة وال الرياء وال البذخ على األولياء وال واألتراك قوٌم ال يعرفون الملق و

البغَي على الخلطاء وال يعرفون البدع ولم تفسدهم األهواء واليستحلُّون األموال على التأوُّل وإنما آان عيبهم والذي يوحش 

ن والصبابة بالغارات والشغف بالنهب وشدة اإللف للعادة مع ما آانوا منهم الحنين إلى األوطان وحبُّ التقلب في البلدا

يتذاآرون من سرور الظفر وتتابعه وحالوة المغنم وآثرته ومالعبهم في تلك الصحارى وتردُّدهم في تلك المروج وأال يذهب 

  . بطول الفراغ فضل نجدتهم باطًال ويصير حدهم على طول األيام آليًال

 

  . م يصبر عنه ومن آره أمرًا فر منهومن حذق شيئًا ل
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وإنما خصوا بالحنين من بين جميع العجم ألن في ترآيبهم وأخالط طبائعهم من ترآيب بلدهم وتربيتهم ومشاآلة مياههم 

  . ومناسبة إخوانهم ما ليس مع أحٍد سواهم

 

  . دري أمكّي هو أم مدنّيأال ترى أنك ترى البصريَّ فال تدري أبصريٌّ هو أم آوفيٌّ وترى المكيَّ فال ت

 

  . وترى الجبليَّ فال تدري أجبليٌّ هو أم خراسانّي وترى الجزريَّ فال تدري أجزريٌّ هو أم شامّي

 

  . وأنت ال تغلط في الترآّي وال تحتاج فيه إلى قيافٍة وال إلى فراسة وال إلى مساءلة

 

  . ونساؤهم آرجالهم ودوابهم ترآيٌة مثلهم

 

  . تلك البلدة وقسم لتلك التربة وهكذا طبع اهللا

 

وجميع دور الدنيا ونشوُّها إلى منتهى قواها ومدة أجلها جارية على عللها وعلى مقدار أسبابها وعلى قدر ما خصها اهللا تعالى 

  . به وأبانها وجعل فيها

 

  .  " إنا أنشأناهنَّ إنشاًء   "   : فإذا صاروا إلى دار الجزاء فهي آما قال اللَّه تعالى

 

وآذلك ترى أبناء العرب واألعراب الذين نزلوا خراسان ال تفصل بين من نزل أبوه بفرغانة وبين أهل فرغانة وال ترى بينهم 

  . فرقًا في السبال الصهب والجلود القشرة واألقفاء العظيمة واألآسية الفرغانية

 

  . لنابتةوآذلك جميع تلك األرباع ال تفصل بين أبناء النازلة وبين أبناء ا

 

  . ومحبة الوطن شيٌء شامل لجميع الناس وغالب على جميع الجيرة

 

  . ولكن ذاك في الترك أغلب وفيها أرسخ لما معها من خاصة المشاآلة والمناسبة واستواء الشبه وتكافي الترآيب

 

ليس الناس بشيٍء من أقسامهم أقنع منهم   "   : وأن ابن الزبير قال  " عمر اهللا البلدان بحب األوطان   "   : أال ترى أن العبدي يقول

  : وأن جمعة اإليادبة قالت  " لوال تفرق أهواء العباد لما عمَّر اهللا البالد   "   : وأن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال  " بأوطانهم 

  .  " لوال ما أوصى اهللا به العباد من قفر البالد لما وسعهم واٍد وال آفاهم زاد   " 
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ألن البعير يحن إلى وطنه وعطنه وهو بعمان   " هم واهللا أحن من اإلبل المعقلة إلى أوطانها   "   : وذآر قتيبة بن مسلم الترك فقال

من ظهر البصرة فهو يخبط آل شيء ويستبطن آل واٍد حتى يأتي مكانه على أنه طريٌق لم يسلكه إال مرًة واحدة فال يزال 

  . ستدالل فلذلك ضرب به قتيبة المثلبالشم واالسترواح وحسن اال

 

  . والشح على الوطن والحنين إليه والصبابة به مذآورٌة في القرآن مخطوطٌة في الصحف بين جميع الناس

 

  . غير أن الترآي للعلل التي ذآرناها أشد حنينًا وأآثر نزوعًا

 

وذلك أن الترك قوٌم يشتد عليهم الحصر والجثوم   : نقودةوباب آخر مما آان يدعوهم إلى الرجوع قبل العزم الثابت والعادة الم

وطول اللُّبث والمكث وقلة التصرف والتحرك وأصل بنيتهم إنما وضع على الحرآة وليس للسكون فيها نصيب وفي قوى 

لكفاية أنفسهم فضٌل على قوى أبدانهم وهم أصحاب توقد وحرارة واشتغال وفطنة آثيرٌة خواطرهم سريع لحظهم وآان يرون ا

  . معجزة وطول المقام بالدة والراحة عقلة والقناعة من قصر الهمة وأن ترك الغزو يورث الزلة

 

  .  " حب الهوينا يكسب النصب   "   : قال عبد اهللا بن وهٍب الراسبيَّ  : وقد قالت العرب في مثل ذلك

 

  .  " من غال دماغه في الصيف غلت قدره في الشتاء   "   : والعرب تقول

 

  .  " ما أحب أني مكفٌي آل أمر الدنيا   "   : وقال أآثم بن صيفيَّ

 

  .  " أخاف العجز   "   : ولم قال  : قيل

 

  . فهذه آانت علل الترك في حب الرجوع والحنين إلى الوطن

 

ل قوادهم بأقدارهم وقلة ومن أعظم ما آان يدعوهم إلى الشرود ويبعثهم على الرجوع ويكره عندهم المقام ما آانوا فيه من جه

معرفتهم بأخطارهم وإغفالهم موضع الرد عليهم واالنتفاع بهم حتى جعلوهم أسوة أجنادهم ولم يقنعوا أن يكونوا في الحاشية 

والحشوة وفي غمار العامة ومن عرض العساآر وأنفوا من ذلك ألنفسهم وذآروا ما يجب لهم ورأوا أن الضيم ال يليق بهم وأن 

يجوز عليهم وأنهم في المقام على من ال يعرف حقهم ألوم ممن منعهم حقهم فلما صادفوا ملكًا حكيمًا وبأقدار الناس الخمول ال 

عليمًا اليميل إلى سوءعادٍة واليجنح إلى هوى واليتعصب لبلد على بلد يدور مع التدبير حيثما دار ويقيم مع الحق حيثما أقام 

الحق ونبذ العادة وآثر الحقيقة ورحل نفسه لقطيعة وطنه وآثر اإلمام على ملك الجبرية أقاموا إقامة من قد فهم الحظ ودان ب

  . واختار الصواب على اإللف
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ثم اعلم بعد هذا آله أن آل أمٍة وقرٍن وآل جيٍل وبني أٍب وجدتهم قد برعوا في الصناعات وفضلوا الناس في البيان أو فاقوهم 

بصر بالحرب فإنك ال تجدهم في الغاية وفي أقصى النهاية إال أن يكون اهللا قد سخرهم في اآلداب وفي تأسيس الملك وفي ال

لذلك المعنى باألسباب وقصرهم عليه بالعلل التي تقابل تلك األمور وتصلح لتلك المعاني ألن من آان متقسم الهوى مشترك 

تلك األشياء شيئًا بأسره ولم يبلغ في غايته آأهل الرأي ومتشعب النفس غير موفر على ذلك الشيء وال مهيٍَّأ له لم يحذق من 

الصين في الصناعات واليونانيين في الحكم واآلداب والعرب فيما نحن فيه ذاآروه في موضعه وآل ساسان في الملك واألتراك 

  . في الحروب

 

حاب زرٍع وال فالحة وبناٍء وغرٍس أال ترى أن اليونانيين الذين نظروا في العلل لم يكونوا تجارًا وال صناعًا بأآفهم وال أص

والأصحاب جمٍع ومنٍع وحرٍص وآدٍّ وآانت الملوك تفرغهم وتجري عليهم آفايتهم فنظروا حين نظروا بأنفٍس مجتمعة وقوٍة 

وافرة وأذهاٍن فارغة حتى استخرجوا اآلالت واألدوات والمالهي التي تكون جمامًا للنفس وراحًة بعد الكد وسرورًا يداوي 

الهموم فصنعوا من المرافق وصاغوا من المنافع آالقرصوطونات والقبانات واألسطرالبات وآلة الساعات وآالكونيا قرح 

وآالشيزان والبرآار وآأصناف المزامير والمعازف وآالطب والحساب والهندسة واللحون وآالت الحرب آالمجانيق 

  . يطول ذآره والعرادات والرتيالت والدبابات وآلة النفاط وغير ذلك ّمما

 

وآانوا أصحاب حكمة ولم يكونوا فعلة يصورون اآللة ويخرطون األداة ويصوغون المثل وال يحسنون العمل بها ويشيرون 

  . إليها وال يمسونها ويرغبون في العلم ويرغبون في العمل

 

اب الخرط والنحت والتصوير فأما سكان الصين فهم أصحاب السبك والصياغة واإلفراغ واإلذابة واألصباغ العجيبة وأصح

  . والنسخ والخّط ورفق الكف في آل شيٍء يتولونه ويعانونه وإن اختلف جوهره وتباينت صنعته وتفاوت ثمنه

 

  . واليونان يعرفون الفلك ألن أولئك حكماء وهؤالء فعلة

 

ونون مهنة وال أصحاب زرع لخوفهم وآذلك العرب لم يكونوا تجارًا وال صناعا وال أطباء وال حسابًا وال أصحاب فالحة فيك

  . من صغار الجزية

 

ولم يكونوا أصحاب جمع وآسب وال أصحاب احتكار لما في أيديهم وطلب ما عند غيرهم وال طلبوا المعاش من ألسنة 

تغنوا الغني الموازين ورءوس المكاييل وال عرفوا الدوانيق والقراريط ولم يفتقروا الفقر المدقع الذي يشغل عن المعرفة ولم يس

  . الذي يورث البلدة والثروة التي تحدث الفرَّة ولم يحتملوا ُذًال قط فيميت قلوبهم ويصغر عندهم أنفسهم

 

  . وآانوا سكان فياٍف وتربية العراء ال يعرفون الغمق وال اللثق وال البخار وال الغلط وال العفن وال التخم
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جهوا قواهم لقول الشعر وبالغة المنطق وتشقيق اللغة وتصاريف الكالم بعد أذهان حداد ونفوس منكرة فحين حملوا حدهم وو

قيافة األثر وحفظ النسب واالهتداء بالنجوم واالستدالل باآلفاق وتعرُّف األنوار والبصر بالخيل والسالح وآلة الحرب والحفظ 

  . لغاية وحازوا آل أمنيةلكل مسموع واالعتبار بكل محسوس وإحكام شأن المثالب والمناقب بلغوا في ذلك ا

 

  . وببعض هذه العلل صارت نفوسهم أآبر وهممهم أرفع من جميع األمم وأفخر وأليامهم أحفظ وأذآر

 

  . وآذلك الترك أصحاب عمد وسكان فياٍف وأرباب مواٍش وهم أعراب العجم آما أن هذيًال أآراد العرب

 

والهندسة وال غرٌس وال بياٌن وال شقٌّ أنهار وال جباية غالت ولم يكن  فحين لم تشغلهم الصناعات والتجارات والطب والفالحة

هممهم غير الغزو والغارة والصيد ورآوب الخيل ومقارعة األبطال وطلب الغنائم وتدويخ البلدان وآانت هممهم إلى ذلك 

ألمر بأسره وأتوا على آخره مصروفًة وآانت لهذه المعاني واألسباب مسخرًة ومقصورًة عليها وموصولة بها أحكموا ذلك ا

  . وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم ولذتهم وفخرهم وحديثهم وسمرهم

 

فلما آانوا آذلك صاروا في الحرب آاليونانيين في الحكمة وأهل الصين في الصناعات واألعراب فيما عددنا ونزلنا وآآل 

  . ساسان في الملك والرياسة

 

ا هذا الباب واستغرقوا وبلغوا أقصى غايته وتعرفوه أن السيف إلى أن يتقلده متقلد أو ومما يستدل به على أنهم قد استقصو

يضرب به ضارب قد مرَّ على أيٍد آثيرة وعلى طبقات من الصناع آل واحٍد منهم ال يعمل عمل صاحبه وال يحسنه وال يدعيه 

مده ويمطله والذي يمده ويمطله غير الذي يطبعه وال يتكلفه ألن الذي يذيب حديد السيف ويميعه ويصفيه ويهذبه غير الذي ي

ويسوي متنه ويقيم خشيبته والذي يطبعه ويسوي متنه غير الذي يسقيه ويرهفه والذي يرهفه غير الذي يرآب قبيعته ويستوثق 

ده من سيالنه والذي يعمل مسامير السيالن وشاربي القبيعة ونصل السيف غير الذي ينحت خشب غمده والذي ينحت خشب غم

  . غير الذي يدبغ جلده والذي يدبغ جلده غير الذي يحليه والذي يحليه ويرآب نعله غير الذي يخرز حمائله

 

  . وآذلك السرج وحاالت السهم والجعبة والرمح وجميع السالح مما هو جارٌح أو ُجنَّة

 

يه إلى صديق وال يختلف إلى صانع وال يشغل والترآي يعمل هذا آله لنفسه من ابتدائه إلى غايته فال يستعين برفيق وال يفزع ف

  . قلبه بمطاله وتسويفه وأآاذيب مواعيده وبعزم آرائه

 

قصيٌّ مبيت الليل للصيد مطعم   : وحين بلغ أوس بن حجر صفة القانص وبلغ له الغاية في جمعه ألبواب الكفاية بنفسه قال

إال وهو آما وصفنا آما أنه ليس آل يونانيٌّ حكيمًا وال آل ألسهمه غاٍر وباٍر وراصُف وليس أنه ليس في األرض ترآيٌّ 

  . صينيٍّ غايًة في الحذق وال آل أعرابيٍّ شاعرًا قائفا ولكن هذه األمور في هؤالء أعم وأتم وهي فيهم أظهر وأآثر
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أجلها انتظموا جميع معاني قد قلنا في السبب الذي تكاملت به النجدة والفروسية في الترك دون جميع األمم وفي العلل التي من 

  . الحرب وهي معاٍن تشتمل على مذاهب غربية وخصاٍل عجمية

 

  . ما يقضي ألهله بالكرم وببعد الهمة وطلب الغاية  : فمنها

 

  . ما يدل على األدب السديد والرأي األصيل والفطنة الثاقبة والبصيرة النافذة  : ومنها

 

  . ن الحلم والعلم والحزم والعزم والصبر والكتمان ومن الثقافة وقلة الغفلة وآثرة التجربةأال ترى أنه ليس بدٌّ لصاحب الحرب م

 

  . وال بد من البصر بالخيل والسالح والخبرة بالرجال وبالبالد والعلم بالمكان والزمان والمكايد وبما فيه صالح هذه األمور آلها

 

ها سببًا وأعمقها نفعًا ما ثبته في نصابه وأقره وسكنه في قراره وزاد في والملك يحتاج إلى أواٍخ شداد وأسباب متان ومن أتم

  . تمكنه وبهائه وقطع أسباب المطعمة فيه ومنع أيدي البغاة من اإلشارة إليه فضًال عن البسط عليه

 

بالكفاية فنحن أقدم في الطاعة قلتم إن تكن القرابة مما يستحق   : ثم إن الترك عطفت على العرب بالمحاّجة والمقايسة وقالوا  : قال

  . والود والمناصحة وإن تكن تستحّق بالقربة فنحن أقرب قرابًة

 

  . عدنان وقحطان  : والعرب بعد هذا صنفان  : قالوا

 

فأما القحطانّي فنسبتنا إلى الخلفاء أقرب من نسبتهم ونحن أمس بهم رحمًا ألن الخليفة من ولد إسماعيل بن ابراهيم دون قحطان 

  . وعابر

 

  . وولد إبراهيم عليه السالم إسماعيل وأمه هاجر وهي قبطية

 

  . وإسحاق وأمه سريانية

 

  . والستة الباقون أمهم قطورا بنت مفطون عربية من العرب العاربة

 

  . إّن أّمنا أشرف في الحسب إذ آانت عربية  : وفي قول القحطانية
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  . دنانّي فإبراهيم أبونا وإسماعيل عّمنا وقرابتنا من إسماعيل آقرابتكموأربعة من الستة هم الذين وأما قولنا للع

 

  . إّنكم من مذحج  : قيل لمبارك الترآي وعنده حّماٌد الترآي  : قال الهيثم بن عدّى

 

  . ومذحج هذا من هو ذاك وما نعرف إّال إبراهيم خليل اهللا وأمير المؤمنين  : قال

 

لى بالد الترك رجٌل من مذحٍج فأنسل نسًال آثيرًا ولذلك قال شاعر الشعوبية للعرب في قصيدة وقد آان سقط إ  : قال الهيثم

زعمتم بأّن الترك أبناء مذحٍج وبينكم قربى وبين البرابر وذالكم نسل ابن ضبة باسٍل وصوفان أنسال آثير الجرائر   : طويلة

ا عجيبًا لمن عجب وقد سمعتم ما جاء في سد بني قطورا وشأن متى آانت األتراك أبناء مذبٍح أال إن في الدني  : وقال آخر

خيولهم بنخل السود وإنما آان الحديث على وجه التهويل والتخويف بهم لجميع الناس فصاروا لإلسالم مادًة وجندًا آثيفًا 

  . وللخلفاء وقايًة وموئًال وجنًة حصينة وشعارًا دون الدثار

 

  .  " آوا الترك ما تارآوآم تار  "   : وفي المأثور من الخبر

 

  . وهذه وصيٌة لجميع العرب فإن الرأي متارآتنا ومسالمتنا

 

  . وما ظنكم بقوٍم لم يعرض لهم ذو القرنين

 

  . سمُّوا الترك  " اترآوهم   " وبقوله 

 

  .  " هذا عدوٌّ شديٌد آلبه قليل سلبه   "   : وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

 

  . ى عن التعرض لهم بأحسن آنايةفنهى آما تر

 

  . ما هم إال الترك والديلم  : والعرب إذا ضربت المثل في العداوة الشديدة قالوا

 

  . تبدلت منه بعد ما شاب مفرقي عداوة ترآي وبغض أبي حسل وأبو حسل هو الضَّّب  : قال عملس بن عقيل بن علفة

 

  . يأآل أوالده ألنه  " هو أعقُّ من ضّب   "   : والعرب تقول

 

  . ولم يرعب قلوب أجناد العرب مثل الترك
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تّكبتها ماءهم لما رأيتهم   : وإياهم عني أوٌس بن حجر  : آأني حين أرهنهم بنيَّ دفعتهم إلى صهب السبال قال  : وقال خلٌف األحمر

لمًا بالدولة شديد الحب ألبناء الدعوة صهب السبال بأيديهم بيازير وحدثني إبراهيم بن السندي مولى أمير المؤمنين وآان عا

وآان يحوط مواليه ويحفظ أيامهم ويدعو الناس إلى طاعتهم ويدرسهم مناقبهم وآان فخم المعاني فخم األلفاظ لو قلت لسانه آان 

  . أردَّ على هذا الملك من عشرة آالف سيٍف شهير وسناٍن طريٍر لكان ذلك قوًال ومذهبًا

 

ك بن صالح عن أبيه صالح بن علي أن خاقان ملك الترك واقف مرةالجنيد بن عبد الرحمن أمير خراسان حدثني عبد المل  : قال

  : وقد آان الجنيد هاله أمره وأفزعه شأنه وتعاظمه جموعه وجمعه وبعل به وفطن به خاقان وعرف ما قد وقع فيه فأرسل إليه

  . مكروهًا فال ترعإني لم أقف هذا الموقف وأمسك هذا اإلمساك وأنا أريد   " 

 

  . ولو آنت أريد غلبًة أو مكروهًا لقد آنت انتسفت عسكرك انتسافًا أعجلك فيه عن الروية وقد أبصرت موقع العورة

 

  . ولوال أن تعرف هذه المكيدة فتعود بها على غيري من األتراك لعرَّفتك موضع االنتشار والخلل والخطأ في عسكرك وتعبيتك

 

ٌل عاقل وأن لك شرفًا في بيتك وفضًال في نفسك وعلمًا بدينك وقد أحببت أن أسأل عن شيٍء من أحكامهم وقد بلغني أنك رج

  . ألعرف به مذهبكم فاخرج إليَّ في خاصتك ألخرج إليك وحدي وأسائلك عما أحتاج إليه بنفسي

 

  . م ينكث بوعدهوال تحتفل وال تحترس فليس مثلي من غدر وليس مثلي يؤمن من نفسه ومن مكره وآيده ث

 

  .  " ونحن قوٌم ال نخدع بالعمل وال نستحسن الخديعة إال في الحرب ولو استقام أمر الحرب بغير خديعة لما جوَّزنا ذلك بأنفسنا 

 

  . فأبى الجنيد أن يخرج إليه إال وحده ففصال من الصفوف

 

  . يك بمن هو أبصر بذلك منيسل عما أحببت فإن آان عندي جواٌب أرضاه أجبتك وإال أشرت عل  : وقال

 

رجٌل دفعنا إليه امرأًة تغنيه عن حرم الناس وتكفه عن حرم الجيران ورجٌل لم نعطه ذلك ولم   : الزاني عندنا رجالن  : قال الجنيد

  . نحل بينه وبين أن يفعل ذلك لنفسه

 

هره ونحذره به ونغربه في البلدان لنزيد من فأما الذي ال زوجة له فإن نجلده مائة جلدة ونحضر ذلك الجماعة من الناس لنش

  . شهرته وفي التحذير منه ولينزجر بذلك آل من آان يهم بمثل عمله
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  . فاما الذي قد أغنيناه فإنا نرجمه بالجندل حتى نقتله

 

ل له شهادًة وال نصدق له يجلد ثمانين جلدة وال نقب  : حسن جميٌل وتدبيٌر آبير فما قولكم في الذي يقذف عفيفًا بالزنى قال  : قال

  . حديثًا

 

رجٌل يحتال لما قد أحرزه الناس من أموالهم   : السارق عندنا رجالن  : حسٌن جميٌل وتدبيٌر آبير فما حكمكم في السارق قال  : قال

  . حتى يأخذها بنقب حيطانهم وبالتسلق من أعالي دورهم فهذا نقطع يده التي سرق بها ونقب بها واعتمد عليها

 

ورجٌل آخر يخيف السبيل ويقطع الطريق ويكايد على األموال ويشهر السالح فإن منعه صاحب المتاع قتله فهذا نقتله ونصلبه 

  . على المناهج والطرق

 

  . حسٌن جميٌل وتدبيٌر آبير  : قال

 

آالغصب واالستالب والجناية آلُّ ما فيه الشبهة ويجوز فيه الغلط والوجوه   : فما حكمكم في الغاصب والمستلب قال  : قال

  . حسٌن جميٌل وتدبيٌر آبير  : والسرقة لما قال

 

  . النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف  : فما حكمكم في القاتل وقاطع األذن واألنف قال  : قال

 

  . وإن قتل رجًال عشرٌة قتلناهم

 

  . ونقتل القويَّ البدن بالضعيف البدن وآذلك اليد والرِّجل

 

  . حسٌن جميٌل وتدبيٌر آبير  : قال

 

  . فما تقولون في الكذاب والنمام والضراط  : قال

 

  . عندنا فيهم اإلقصاء لهم وإبعادهم وإهانتهم وال نقبل شهادتهم وال نصدق أحكامهم  : قال

 

  . هذا جوابنا على ديننا  : وليس إال هذا قال  : قال

 

  . لذي ُيضرِّب بين الناس فإني أحبسه في مكاٍن ال يرى فيه أحدًاأما النمام عندي هو ا  : قال له
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  . وأما الضراط فإني أآوي أسته وأعاقب ذلك المكان فيه

 

وأما الكذاب فإني أقطع الجارح التي بها يكذب آما قطعتم اليد التي بها يسرق وأما الذي يضحك الناس ويعودهم السخف فإني 

  . ه عقول رعيتيأخرجه من سلطانه وأصلح بإخراج

 

أنتم قوٌم تردون أحكامكم إلى جواز العقول وإلى ما يحسن في ظاهر الرأي ونحن قوٌم نتبع   : فقال الجنيد بن عبد الرحمن  : قال

  . األنبياء ونرى أْن لم نصلح على تدبير العباد

 

ما   : اس ال يعلمون وال يرون الحزم إال قالوذلك أن اهللا تعالى أعلم بغيب المصالح وسر األمروحقائقه ومحصوله وعواقبه والن

  . قلت آالمًا أشرف من هذا ولقد ألقيت لي في فكرًا طويًال

 

  . فلم أرى أوفى وال أنصف وال أفهم وال أذآى منه  : قال الجنيد  : قال صالح  : قال عبد الملك  : قال إبراهيم

 

  . إال لسانه وما مني شيء لم أحرآه ولقد واقفته ثالث ساعاٍت من النهار وما تحرك منه شيٌء

 

وهكذا يصفون ملوك الترك يزعمون أن ساسان وخاقان األآبر تواقفا ببعض الكسور وفصًال من الصفين وطالت المناجاة فلما 

مًة آان خاقان أرآن وأدب وآان مرآب ِآسرى أرآن وأدب ولم يتحرك من خاقان إال لسانه وآان برذونه يرفع قائ  : انفتال قالوا

  . ويضع أخرى وآان مرآب آسرى آأنما صّب صبا وآان آسرى يحرك رأسه ويشير بيده

 

  . ومن األعاجيب أن الحارث بن آعب ال يقوم لحزم وحزم ال تقوم لكندة وآندة ال تقوم للحارث بن آعب  : قالوا

 

  .  تقوم للروم والروم ال تقوم للعربأّن العرب ال تقوم للترك والترك ال  : ومثل ذلك من األعاجيب في الحارث  : قالوا

 

قد عرفنا ما آان بين فارس والترك من الحرب حتى تزوج آسرى أبرويز خانتون بنت خاقان   : قال جهم بن صفوان الترمذي

  . يستميله بذلك الصهر ويدفع بأسه عنه

 

رس الزيتون بالمدائن وسوسا وبأي سبٍب وقد عرفنا الحروب التي آانت بين فارس والروم وآيف تساجلوا الظفر وبأي سبٍب غ

  . بنيت الرومية ولم سميت بذلك ولم بنى آسرى على الخليج قبالة قسطنطينية النواويس وبيوت النار
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ولكن متى ظهرت الروم على ترك خرسان ظهورًا مواليًا ضربوا بها المثل إلى آخر دارمسه ومن األشباه ومن يتخلل هذا 

  . النسب

 

  . بنت خاقان عند أبرويز فولدت له شيرويه وآانت خانتون

 

  . وقد ملك شيرويه بعد أبرويز فتزوج شيرويه مريم بنت قيصر فولدت له فيروزاشاهى أم يزيد الناقص والوليد

 

  . آسرى وخاقان وقيصر ومروان  : ولدني أربعة أمالك  : وآان يقول

 

أنا ابن آسرى وأبي خاقان وقيصٌر جدي وجدي مروان فلما   : عاتكة وآان يرتجز في حروبه التي قتل فيها الوليد بن يزيد بن

فإن آنت أرمى مقبًال ثم مدبرا وأطلع من   : صار إلى االفتخار في شعره بالنجدة والثقافة بالحرب لم يفخر إال بخاقان فقط فقال

وأنزل وهى   : يريد  " وأطلع   " قوله طوٍد زليق على مهر فخاقان جدى فاعرفى ذاك واذآرى أخابيره فى السهل والجبل الوعر 

  . لغة أهل الشام وأخذوها من نازلة العرب في أول الدهر

 

  . وجعل دابته مهرًا ألن ذلك أشد وأشق

 

أتانا ذات يوم فرساٌن من الترك فلم يبق أحد ممن آان خارجًا إال دخل حصنه وأغلق بابه   : وقال الفضل بن العباس بن رزين

لئن لم تنزل إلي ألقتلنك قتلة   : ن ذلك الحصون وأبصر فارٌس منهم شيخًا يطلع إليهم من فوق فقال له الترآيوأحاطوا بحصن م

فنزل إليه وفتح له الباب ودخلوا الحصن واآتسحوا آل شيء فيه فضحك من نزوله إليه وفتحه له وهو في   : قال  ! ما قتلتها أحدا

  . اشتروه مني  : ن أنا فيه فقالأحصن موضع وأمنع مكان ثم أقبل به إلى حص

 

  . ال حاجة لنا في ذلك  : قلنا

 

  . فإني أبيعه بدرهم واحد  : قال

 

فرمينا إليه بدرهم فخلى سبيله ثم أدبر عنا ومضى مع أصحابه فما لبث إال قليًال حتى عاد إلينا فوقف حيث نسمع آالمه فراعنا 

  . ذلك فأخرج الدرهم من فمه وآسره بنصفين

 

  . ال يسوى درهما وهذا غبن فاحش فخذوا هذا النصف وهو على آل حال غاٍل جدًا بالنصف اآلخر  : الوق

 

  . فإذا هو أظرف الخلق  : قال
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وآنا نعرف ذلك الرجل بالجبن وقد آان سمع باحتيال الترك في دخول المدن وعبور األنهار في الحروب فتوهم أنه لم   : قال

  . يتوعد بفتح الباب

 

ما شبهت الذر إال بالترك ألن آل ذرة على حدتها معها من المعرفة بادخار الطعم ومن الشم واالسترواح ونجب   : ال ثمامةوق

المّدخر حتى ال ينبت في جحره ثم االحتيال للناس في االحتيال لها بالصمامة والعفاص والمزدجر وتعليق الطعام على األوتاد 

  . والبرادات مثل الذّر مع صاحبتها

 

  . آل جنٍس يحتاج إلى أمير ورئيس ومدبر حتى الّذّر  : وقال أبو موسى األشعرّى

 

وروى أبو عمر الضرير أن رئيس الّذّر الرائد الذي يخرج أوًال لشيٍء قد شمه دون أصحابه لخصوصيٍة خصه اهللا تعالى بها 

أتاهن فأخبرهنَّ فرجع وخرجت بعده آأنها خيٌط  ولطافة الحس فإذا حاول حمله وتعاطى نقله وأعجزه ذلك بعد أن يبلى عذرا

  . أسود ممدود

 

  . وليست ذرٌة أبدًا تستقبل ذرًة أخرى إال واقفتها وسارتها بشىٍء ثم انصرفت عنها

 

وآذلك األتراك آل واحٍد منهم غير عاجٍز عن معرفة مصلحة أمره إال أّن التفاضل واجٌب في جميع أصناف األشياء والنبات 

  . والموات

 

  . وقد تختلف الجواهر وآلها آريم وتتفاضل العتاق وآلها جواد

 

وقد قلنا في مناقب جميع األصناف بجمل ما انتهى إلينا وبلغه علمنا فإن وقع ذلك بالموافقة فبتوفيق اهللا وصنعه وإن قصر دون 

  . ذلك فالذي قصر بنا نقصان علمنا وقلة حفظنا وسماعنا

 

  . نضمر من المحبة واالجتهاد في القربة فإنا ال نرجع في ذلك إلى أنفسنا بالئمة فأما حسن النِّيَّة والذي

 

وبين التقصير من جهة التفريط والتضييع وبين التقصير من جهة العجز وضعف العزم ولو آان هذا الكتاب من آتب 

حبه ويكون غايته إظهار فضل المناقضات وآتب المسائل والجوابات وآان آل صنٍف من األصناف يريد االستقصاء على صا

نفسه وإن لم يصل إلى ذلك إال بإظهار نقص أخيه ووليه لكان آتابًا آبيرًا آثير الورق عظيمًا ولكان العدد الذي يقضون لمؤلفه 

  . بالعلم واالتساع في المعرفة أآثر وأظهر ولكنا رأينا أن القليل الذي ُيجمع خيٌر من الكثير الذي يفرِّق
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  . اهللا من هذا المذهب ونسأله العون والتسديد إنه سميٌع قريٌب فعال لما يريدونحن نعوذ ب

 

  . تم الكتاب وهللا المنة وبيده الحول والقوة واهللا الموفق للصواب

 

  . والحمد هللا وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين وسالمه وهو حسبنا ونعم الوآيل

 

معاش والمعاد أو األخالق المحمودة والمذمومةالرسالة الثانية ال  
 

واجٌب على آل حكيٍم أن يحسن االرتياد   : بسم اهللا الرحمن الرحيم حفظك اهللا وأمتع بك أما بعد فإن جماعات أهل الحكمة قالوا

  . لموضع البغية وأن يبين أسباب األمور ويمهد لعواقبها

 

ألمور واستشفافهم بعقولهم ماتجيء به العواقب فيعلمون عند استقبالها ما تؤول به فإنما حمدت العلماء بحسن التثبت في أوائل ا

  . الحاالت في استدبارها

 

  . وبقدر تفاوتهم في ذلك تستبين فضائلهم

 

  . فأما معرفة األمور عند تكشفها وما يظهر من خفياتها فذاك أمٌر يعتدل فيه الفاضل والمفضول والعالمون والجاهلون

 

في أيام الحداثة وحيث سلطان اللهو المخلق لألعراض أغلب على نظرائك وسكر الشباب والجدة  -أآرمك اهللا  -رفتك وإني ع

المتحيِّفين للدين والمروءة مستوٍل على لداتك فاختبرت أنت وهم ففقتهم ببسطة المقدرة وحميَّا الحداثة وطول الجدة مع ما 

  . ل في الهيئةتقدمتهم فيه من الوسامة في الصورة والجما

 

وهذه آلها أسباب تكاد أن توجب االنقياد للهوى ولجٌج من المهالك ال يسلم منها إال المنقطع القرين في صحة الفطرة وآمال 

  . العقل

 

فاستبعدتهم الشهوات حتى أعطوها أزمة أدياتهم وسلطوها على مروءاتهم وأباحوها أعراضهم فآلت بأآثرهم الحال إلى ذل 

  . عز الغنى في العاجل والندامة الطويلة والحسرة في اآلجل العدم وفقد

 

على هواك وألقيت إليه أزمة أمرك فسلك بك  -وهو عقلك  - وخرجت نسيج وحدك أوحديًا في عصرك حكمت وآيل اهللا عندك 

ات أآثر مما نالوا طريق السالمة وأسلمك إلى العاقبة المحمودة وبلغ بك من نيل اللذات أآثر مما بلغوا ونال بك من الشهو

وصرفك من صنوف النعم أآثر مما تصرفوا وربط عليك من نعم اهللا التي خولك ما أطلقه من أيديهم إيثار اللهو وتسليطهم 
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الهوى على أنفسهم فخاض بهم سبل تلك اللجج واستنقذك من تلك المعاطب فأخرجك سليم الدين وافر المروءة نقى العرض 

  . آثير الثراء بيِّن الجدة

 

  . وذلك سبيل من آان ميله إلى اللَّه تعالى أآثر من ميله إلى هواه

 

فلم أزل أبقاك اللَّه في أحوالك تلك آلُّها بفضيلتك عارفًا ولك بنعم اللَّه عندك غابطًا أرى ظواهر أمورك المحمودة فتدعوني إلى 

تيادًا مني لموضع الخيرة في األخوَّة والتماسًا االنقطاع إليك وأسأل عن بواطن أحوالك فتزيدني رغبًة في االتصال بك ار

إلصابة االصطفاء في المودة وتخيُّرًا فلما محضتك الخبرة وآشفك االبتالء عن المحمدة وقضت لك التجارب بالتقدمة وشهدت 

بحبلك ومتتُّ  لك قلوب العامة بالقبول والمحبة وقطع اللَّه عذر آل من آان يطلب االتصال بك طلبت الوسيلة إليك واالتصال

  . بحرمة األدب وذمام آرمك

 

وسيلتي إليك فوجدت المطلب سهًال والمراد محمودًا وأفضيت  -حفظه اللَّه  -وآان من نعمة اللَّه عندي أن جعل أبا عبد اللَّه 

فضًال ال إلى ما يجوز األمنيَّة ويفوت األمل فوصلت إخاي بمودتك وخلطتني بنفسك وأسمتني في مراعي ذوي الخاصة بك ت

  . مجازاة وتطوًال ال مكافاة فأمنت الخطوب واعتليت على الزمان واتخذتك لألحداث عدًة ومن نوائب الدهر حصنًا منيعًا

 

فلما حزت المؤانسة وتقلبت من فضلك في صنوف النعمة وزاد بصرى من مواهبك في السرور والحبرة أردت خبرة المشاهدة 

مذاهبك على حين غفالتك وفي األوقات التي يقل فيها تحفظك أراعي حرآاتك  فبلوت أخالقك وامتحنت شيمك وعجمت

وأراقب مخارج أثرك ونهيك فأرى من استصغارك لعظيم النعم التي تنعم بها واستكثارك لقليل الشكر من شاآريك ما أعرف 

  . به وبما قد بلوت من غيرك وما قد شهدت لي به التجارب أن ذلك منك طبٌع غير تكلُّف

 

  . ما يكاد ذو التكلف أن يخفي على أهل الغباوة فكيف على مثلي من المتصفحين  ! هيهات

 

  . فزادتني المؤانسة فيك رغبًة وطول العشرة لك محبة وامتحاني أفاعيلك لك تفضيًال وبطاعتك دينونًة

 

بما أمكن من قوٍل وفعل ألن اهللا  وآان من تمام شكري لربي ولي آل نعمة والمبتدئ بكل إحسان الشكر لك والقيام بمكافأتك

  . تبارك وتعالى نظم الشكر له بالشكر لذي النعمة من خلقه وأبي أن يقبلهما إال معًا ألن أحدهما دليٌل على اآلخر وموصوٌل به

 

  . فمن ضيع شكر ذي نعمٍة من الخلق فأمر اهللا ضيَّع وبشاهده استخف

 

  .  " من لم يشكر للناس لم يشكر اهللا   "   : اهللا عليه وسلم فقال صلى اهللا عليه وسلمولقد جاء بذلك الخبر عن الطاهر الصادق صلى 
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أن من آفرنعم الخلق آان لنعم اهللا أآفر ألن الخلق يعطي بعضهم بعضًا   : ولعمري إن ذلك لموجوٌد في الفطرة قائم في العقل

  . بالكلفة والمشقة وثقل العطية على القلوب واهللا يعطي بال آلفة

 

  . ولهذه العلة جمع بين الشكر له والشكر لذوي النعم من خلقه

 

فلما وجبت على الحجة بشكرك وقطع عذري في مكافأتك اعترفت بالتقصير عن تقصي ذلك إال أني بسطت لساني بتقريظك 

  . ونشر محاسنك

 

  . موصوٌل ذلك مني عند السامعين باالعتراف بالعجز عن إحصائها

 

من أودع عرفًا فليشكره فإن لم يمكنه فلينشره فإذا نشره فقد شكره   "   : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوقد روي عن رسو

  .  " وإذا آتمه فقد آفره 

 

ثم رأيت أن قد بقي علي أمٌر من األمور يمكنني فيه برك وهو عندي عتيد وأنت عنه غير مستغٍن والمنفعة لك فيه عظيمة 

  . اهللا عاجلة وآجلة إن شاء

 

ولم أزل أبقاك اهللا بالموضع الذي قد عرفت من جمع الكتب ودراستها والنظر فيها ومعلوٌم أن طول دراستها إنما هو تصفح 

  . عقول العالمين والعلم بأخالق النبيين وذوي الحكمة من الماضين والباقين من جميع األمم وآتب أهل الملل

 

معًا لعلم آثيٍر من المعاد والمعاش أصف لك فيه علل األشياء وأخبرك بأسبابها وما فرأيت أن أجمع لك آتابًا من األدب جا

  . اتفقت عليه محاسن األمم

 

  . وعلمت أن ذلك من أعظم ما أبرك به وارجح ما أتقرب به إليك

 

  . وآان الذي حداني على ذلك ما رأيت اهللا قسم لك من الفهم والعقل ورآب فيك من الطبع الكريم

 

  . أجمعت الحكماء أن العقل المطبوع والكرم الغريزي ال يبلغان غاية الكمال إال بمعاونة العقل المكتسبوقد 

 

  . ومثلوا ذلك بالنار والحطب والمصباح والدهن

 

  . وذلك أن العقل الغريزي آلة والمكتسب مادة وإنما األدب عقل غيرك تزيده في عقلك
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قد عهدوا إلى الغابرين بعدهم في اآلداب عهودًا قاربوا فيها الحق وأحسنوا فيها الداللة ورأيت آثيرًا من واضعي اآلداب قبلي 

إال أنى رأيت أآثر ما رسموا من ذلك فروعًا لم يبينوا عللها وصفاٍت حسنٍة لم يكشفوا أسبابها وأمورًا محمودة لم يدلوا 

  . علىأصولها

 

م ووراثات ورثوها عن أآابرهم فقد قاموا بأداء األمانة ولم يبلغوا فضيلة فإن آان ما فعلوا من ذلك رواياٍت رووها عن أسالفه

  . من استنبط

 

وغن آانوا ترآوا الداللة على علل األمور التي بمعرفة عللها يوصل إلى مباشرة اليقين فيها وينتهى إلى غاية االستبصار منها 

  . فلم يعدوا في ذلك منزلة الظن بها

 

  . ء اهللا أبدًا إال مبينة األسباب مكشوفة العلل مضروبًة معها األمثالولن تجدوا وصايا أنبيا

 

فألفت لك آتابي هذا إليك وأنا واصٌف لك فيه الطبائع التي رآب عليها الخلق وفطرت عليها البرايا آلهم فهم فيها مستوون 

  . وإلى وجودها في أنفسهم مضطرون وفي المعرفة بما يتولد عنها متفقون

 

لك آيف تفترق بهم الحاالت وتفاوت بهم المنازل وما العلل التي يوجب بعضها بعضا وما الشيء الذي يكون سببًا ثم مبين 

  . لغيره متى آان األول آان ما بعده وما السبب الذي ال يكون الثاني فيه إال باألول وربما آان األول ولم يكن الثاني

 

  . دة التي تصير طبعًا ثانياوفرق ما بين الطبع األول وبين االآتساب والعا

 

  . ولم اختلف ذلك وآيف دواعي قلوب الناس وما منها يمتنعون عنه وما منها ال يمتنعون منه

 

وما أسباب نوازع شهواتهم وما الشيء الذي يحتال لقلوبهم به حتى تستمال وحتى تؤنس بعد الوحشة وتسكن بعد النفار وآيف 

لمذمومة حتى تصرف إلى الشيم المحمودة وراسٌم لك في ذلك أصوًال ومبين لك مع آل أصل يتأتى لينقض ما فيهم من الطبائع ا

  . منها عليه وسببه

 

وقد علمت أن في آثير من الحق مشبهات ال تستبان إال بعد النظر وهناك يختل الشيطان أهل الغفلة وذاك أنه ال يجد سبيًال إلى 

  . اختداعهم عن األمور الظاهرة
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تلك المواضع الخفية موضعًا إال أقمت لك بإزاء آل شبهة منه دليًال ومع آل خفيًّ من الحق حجًة ظاهرة تستنبط  فلم أدع من

بها غوامض البرهان وتستبين بها دقائق الصواب وتستشف بها سرائر القلوب فتاتى ما تأتى عن بينة وتدع ما تدع عن خبرة 

عنك إذا عرفت العلل واألسباب حتى آأنك مشاهٌد لضمير آل امرٍئ لمعرفتك وال يكون بك وحشٌة إلى معرفِة آثيٍر مما يغيب 

  . بطبعه ومارآب عليه وعوارض األمور الداخلة عليه مم غير راٍض لك باألصول حتى أتقصى لك ما بلغه علمي من الفروع

 

  . ثم ال أرسم لك من ذلك إال األمر المعقول في آل طبيعة والموجود في فطر البرايا آلها

 

طويًال وفارقت ما البّد لك من  -وإن قصرت أيامه  -فإن أحسنت رعاية ذلك وأقمته على حدوده ونزلته منازله آان عمرك 

  . فراقه محمودًا إن شاء اهللا

 

  . واعلم أن اآلداب إّنما هى آالٌت تصلح أن تستعمل في الّدين وتستعمل في الدنيا وإنما وضعت اآلداب على أصول الطبائع

 

نما أصول أمور التدبير في الّدين والدنيا واحدة فما فسدت فيه المعاملة في الّدين فسدت فيه المعاملة في الدنيا وآل أمٍر لم وإ

  . يصح في معامالت الدنيا لم يصح في الّدين

 

ال ذلك ما قامت مملكة وال وإنما الفرق بين الدين والدنيا اختالف الدارين من الدنيا واآلخرة فقط والحكم ها هنا الحكم هناك ولو

  . ثبتت دولة وال استقامة سياسة

 

من آان   : قال ابن عباس في تفسيرها  " ومن آان في هذه أعمى فهو في اآلخرة أعمى وأضل سبيًال   "   : ولذلك قال اللَّه عزَّ وجل

  . ن فإنما ينتقل بذلك العقلليس له من العقل ما يعرف به آيف دبِّرت أمور الدنيا فكذلك هو إذا انتقل إلى الدي

 

  . فبقدر جهله بالدنيا يكون جهله باآلخرة أآثر ألن هذه شاهدٌة وتلك غيب فإذا جهل ما شاهد فهو بما غاب عنه أجهل

 

  . فأّول ما أوصيك به ونفسي تقوى اللَّه فإنها جماع آل خير وسبب آل نجاة ولقاح آل رشد

 

  . ةهي أحرز حرٍز وأقوى معين وأمنع ُجنَّ

 

  . هي الجامعة محبة قلوب العباد والمستقبلة بك محبة قلوب من ال تجري عليهم نعمك

 

فاجعلها عدتك وسالحك واجعل أمر اهللا ونهيه نصب وأحذرك ونفسي اهللا واالغترار به واإلدهان في أمره واالستهانة بعزائمه 

  . للماضين عبرًة وللغابرين مثًالواألمن لمكره فقد رأيت آثاره في أهل واليته وعداوته آيف جعلهم 
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واعلم أن خلقه آلهم بريته ال وصلة بينه وبين أحٍد منهم إال بالطاعة فأوالهم به أآثرهم تزايدًا في طاعته وما خالف هذا فإنه 

  . أمانيٌّ وغرور

 

  . بلغته بقوة لوال فضله وطولهوقد مكن اهللا لك من أسباب المقدرة ومهد لك في تمكين الغنى والبسطة ما لم تنحله بحيلة وال 

 

ولكنه مكنك ليبلوا خبرك ويختبر شكرك ويحصى سعيك ويكتب أثرك ثم يوفيك أجرك ويأخذك بما اجترحت يدك أو يعفو فأهل 

  . العفو هو

 

  . ابتالء بنعمة وابتالء بمصيبة -واالبتالء هو االختبار  -وهللا ابتالءان في خلقه 

 

  . اهللا عليها فبقدر ما خولك من النعمة يستأديك الشكر وبقدر عظمها يجب التكليف من

 

  .  " ولو يؤاخذ اهللا الناس بما آسبوا ما ترك على ظهرها من دابٍة   "   : ولو تقصَّى اهللا على خلقه لعذبهم ولذلك قال

 

  . ولكنه قبل التوبة وأقال العثرة وجعل بالحسنة أضعافها

 

  . ميزاٌن قسط وحكٌم عدل  : في الدنيا واعلم أن الحكم في اآلخرة هو الحكم

 

  . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون  "   : وقد قال اهللا تعالى

 

  .  " ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 

 

خرى قليٌل وال آثير لم يكن وهذا مثٌل ضربه اهللا ألن الناس يعلمون أن لو وضع في إحدى آفتي الميزان شيٌء ولم يك في األ

  . للوزن معنًى يعقل

 

وذلك أن أحدًا من الخلق ال يخلو من هفوٍة أو زلة أو غفلة فأخبر أن من آان حسناته الراجحة على سيئاته مع الندم على 

  . السيئات آان على سبيل النجاة وطريق الفوز باإلفالح

 

  . ومن مالت سيئاته آان العطب والعذاب أولى به
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وآذلك حكمه في الدنيا ألنه قد تولى أولياء من خلقه وشهد لهم بالعدالة وقد عاتبهم في بعض األمور لغلبة الصالح في أفعالهم 

  . وإن هفوا وتبرأ من آخرين وعاداهم لغلبة الجور على أفاعيلهم وإن أحسنوا في بعض األمور

 

  . فعله وربما أساء ويفسقون الفاسق وربما أحسن وآذلك جرت معامالت الخلق بينهم يعدلون العادل بالغالب من

 

  . وإنما األمور بعواقبها وإنما ُيقضى على آل امرئ بما شاآل أحواله

 

  . فهذه األمور قائمة في العقول جرت عليها المعاملة واستقامت بها السياسة ال اختالف بين األمة فيها

 

الطاعة غايتها فلنفسك ُتمهِّد وإال فاجهد أن يكون أغلب أفعالك عليك فال تغبننَّ حظك من دينك وإن استطعت أن تبلغ من 

  . الطاعة مع الندامة عند اإلساءة ويكون ميلك عند اإلساءة إلى اهللا أآثر

 

  . واهللا يوفقك

 

  . اعلم أن اهللا جل ثناؤه خلق خلقه ثم طبعهم على حب اجترار المنافع ودفع المضار وبغض ما آان بخالف ذلك

 

فيهم طبٌع مرآب وجبلة مفطورة ال خالف بين الخلق فيه موجوٌد في اإلنس والحيوان لم يدع غيره مدٍع من األولين هذا 

  . واآلخرين

 

  . وبقدر زيادة ذلك ونقصانه تزيد المحبة والبغضاء فنقصانه آزيادته تميل الطبيعة معهما آميل آفتي الميزان قل ذلك أو أآثر

 

  . ما جميع محابِّ العباد ومكارههموهاتان جملتان داخٌل فيه

 

والنفس في طبعها حب الراحة والدعة واالزدياد والعلّو والعز والغلبة واالستطراف والتَّنُّوق وجميع ما تستلذ الحواس من 

  . المناظر الحسنة والروائح العبقة والطعوم الطيبة واألصوات المونقة والمالمس اللذيذة

 

  . ضداد ما وصفت لك وخالفهومما آراهيته في طباعهم أ

 

  . فهذه الخالل التي تجمعها خلتان غرائز في الفطر وآوامن في الطبع جبلٌة ثابتة وشيمة مخلوقة

 

  . على أنها في بعٍض أآثر منها في بعٍض وال يعلم قدر القلة فيه والكثرة إال الذي دبَّرهم
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في ذلك مالذَّ لجميع حواسهم فتعلقت به قلوبهم وتطلعت إليه  فلما آانت هذه طبائعهم أنشأ لهم من األرض أرزاقهم وجعل

  . أنفسهم

 

  . فلو ترآهم وأصل الطبيعة مع ما مكن لهم من األرزاق المشتهاة في طبائعهم صاروا إلى طاعة الهوى وذهب التعاطف والتبارُّ

 

بع النفس ال يسلس بعطية فعلم اهللا أنهم ال يتعاطفون وإذا ذهبا آان ذلك سببًا للفساد وانقطاع التناسل وفناء الدنيا وأهلها ألن ط

وال يتواصلون وال ينقادون إال بالتأديب وأن التأديب ليس إال باألمر والنهي غير ناجعين فيهم إال بالترغيب والترهيب الذين في 

  . طباعهم

 

بالنار عن معصيته وخوفهم بعقابها  فدعاهم بالترغيب إلى جنته وجعلها عوضًا مما ترآوا في جنب طاعته وزجرهم بالترهيب

  . على ترك أمره

 

  . ولو ترآهم جل ثناؤه والطباع األول جروا على سنن الفطرة وعادة الشيمة

 

  . فمن يعمل مثقال ذرٍة خيرًا يره  "   : ثم أقام الرغبة والرهبة على حدود العدل وموازين النَّصفة وعدَّلهم تعديًال متفقا فقال

 

  .  " ال ذرٍة شرًا يره ومن يعمل مثق

 

ثم أخبر اهللا تبارك وتعالى أنه غير داخٍل في تدبيره الخلل وال جائٌز عنده المحاباة ليعمل آل عامٍل على ثقٍة مما وعده وواعده 

  . لحةفتعلقت قلوب العباد بالرغبة والرهبة فاطرَّد التدبير واستقامت السياسة لموافقتهما ما في الفطرة وأخذهما بمجامع المص

 

  . ثم جعل أآثر طاعته فيما تستثقل النفوس وأآثر معصيته فيما تلذ

 

  .  " حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات   "   : ولذلك قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 

  . يخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكاره والطريق إلى النار اتباع الشهوات

 

لقهم ولم ينقادوا ألمره إال بما وصفت لك آم الرغبة والرهبة فأعجز الناس رأيًا وأخطؤهم تدبيرًا فإذا آانوا لم يصلحوا لخا

وأجهلهم بموارد األمور ومصادرها من أمل أو ظن أو رجا أن أن أحدًا من الخلق فوقه أو دونه أو من نظرائه يصلح له 

  . ضميره وصح له أو بخالف ماد برهم اهللا عليه فيما بينه وبينهم



 

48 
 

 

  . فالرغبة والرهبة أصال آل تدبير وعليها مدا ر آَل سياسة عظمت أو صغرت

 

  . فاجعلها مثالك الذي تحتذي عليه ورآنك الذي تستند إليه

 

  . واعلم أنك إن أهملت ما وصفت لك عرضت تدبيرك لالختالط

 

جَّيت أمورك على رأي مدخول وأصٍل غير وإن آثرت الهوينا واتكلت على الكفاة في األمر الذي ال يجوز فيه إال نظرك وز

  . محكم رجع ذلك عليك بما لو حكم فيك عدوك آان ذلك غاية أمنيته وشفاء غيظه

 

واعلم أن إجراءك األمور مجاريها واستعمالك األشياء على وجودها يجمع لك ألفة القلوب فيعاملك آل من عاملك بمودٍة أو أخذ 

  . واضع اإلنصاف وعلمك بموارد األمورأو إعطاٍء وهو على ثقٍة من بصرك بم

 

  . واعلم أن أثرتك على غير النصيحة والشفقة والحرمة والكفاية يوجب لك المباعدة وقلة الثقة ممن آثرته أو آثرت عليه

 

  . أقدارهم ومنازلهم -ممن جرت بينك وبينه مودٌة أو حرمة ممن فوقك أو دونك أو نظرائك  -فاعرف ألهل البالء 

 

كن أمورك معهم على قدر البالء واالستحقاق وال تؤثر في ذلك أحدًا لهوى فإن األثرة على الهوى توجب السُّخطة وتوجب ثم لت

  . من آثرت ومن آثرت عليه  : استصغار عظيم النعمة ويمحق بها اإلفضال وتفسد عليها الطائفتان

 

  . رقٌِّب أن ينتقل هواك إلى غيره فتحول أثرتك حيث مال هواكأما من آثرت فإنه يعلم أنك لم تؤثره باستحقاٍق بل لهوى فهو مت

 

  . فهو مدخول القلب في مودتك غير آمٍن لتغيرك

 

  . وأما من آثرت عليه بعد االستحقاق منه فقد جعلت له السبيل إلى الطعن عليك وأعطيته الحجة على نفسك

 

  . صالح فيه فسادًافكل من يعمل على غير ثقٍة عاد ما أراد به النفع ضررًا واإل

 

وربما آثر الرجل المرء من إخوانه بالعطية السنية على بالء أباله فيعظم قدرها عنده حتى لعله تطيب نفسه ببذل ماله ودمه 

  . دونه
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  . فإن أعطى من أبلى آبالئه وآانت له مثل دالته أآثر مما أعطاه انتقل آل محموٍد من ذلك مذمومًا وآل مستحسٍن مستقبحًا

 

  . وآذلك األمر في العقوبة يجريان مجرى واحدًا

 

فاجعل العدل والنَّصفة في الثواب والعقاب حاآمًا بينك وبين إخوانك فمن قدمت منهم فقدمه على االستحقاق وبصحة النية في 

حك مودته وخلوص نصيحته لك مما قد بلوت من أخالقه وشيمه وعلمت بتجربتك له أنه يعلم أن صالحه موصوٌل بصال

وعطبه آائن مع عطبك ففوض األمر إليه وأشرآه في خواص أمورك وخفي أسرارك ثم اعرف له قدره في مجلسك 

ومحاورتك ومعاملتك في آل حاالتك ومزاوالتك في خلواتك معه وبحضرة جلسائك فإن ذلك زيادة في نيته وداعيٌة لمن دونه 

  . إلى التقرب إليك بمثل نصيحته

 

وقات بمن يضرب بحرمة ويمتُّ بدالة يطلب المكافأة بأآثر مما يستوجب فدعاك الكرم والحياء إلى فإن ابتليت في بعض األ

تفضيله على من هو أحق منه إما تخوفًا من لسانه أو مداراًة لغيره فال تدع االعتذار إلى من فوقه من أهل البالء والنصيحة 

ى أسرارك هم شرآاؤك في العيش فال تستهينن بشيٍء من وإظهار ما أردت من ذلك لهم فإن أهل خاصتك والمؤتمنين عل

أمورهم فإن الرجل قد يترك الشيء من ذلك اتكاًال على حسن رأي أخيه فال يزال ذلك يجرح في القلب وينمو حتى يولد ِضغنًا 

  . ويحول عداوة

 

  . فتحفظ من هذا الباب واحمل إخوانك عليه بجهدك

 

اط الحرص وحميًا الشره ولين جانبك له على أن ينقم العافية ويطلب الُّلحوق بمنازل من وستجد في من يتصل بك من يغلبه إفر

  . ليس هو مثله وال له مثل دالته فتلقاه لما تصنع به مستقًال ولمعرفتك مستصغرًا

 

  . وصالح من آانت هذه حاله بخالف ما فسد عليه أمره

 

شرته بالدواء الذي هو أنجع فيه إن لينًا فلينًا وإن شدًة فشدة فقد قيل في فاعرف طرائقهم وشيمهم وداو آل من ال بد لك من معا

ليس بحكيٍم من لم يعاشر من ال يجد من معاشرته   "   : من ال يؤدبه الجمي ل ففي عقوبته صالحه وقد قال بعض الحكماء  : المثل

  . بدًا بالعدل والنَّصفة حتى يجعل اهللا له من أمره فرجًا ومخرجًا

 

  . فظ هذه األبواب التي يوجب بعضها بعضًا وقد ضمنت لك أوائلها آون أواخرهافاح

 

  . فاعرفها واقتبسها واعلم أنه متى آان األول منها وجب ما بعده ال بد منه
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 فاحذر المقدمات الالتي يعقبها المكروه واحرص على توطيد األمور التي على أثرها السالمة وألقح في البديِّ األمور التي

  . نتاجها العافية

 

المنفعة توجب المحبة والمضرة توجب البغضاء والمضادة توجب العداوة وخالف   : فمن األمور التي يوجب بعضها بعضًا

الهوى يوجب االستثقال ومتابعته توجب األلفة والصدق يوجب الثقة والكذب يورث التهمة واألمانة توجب الطمأنينة والعدل 

لجور يوجب الفرقة وحسن الخلق يوجب المودة وسوء الخلق يوجب المباعدة واالنبساط يوجب يوجب اجتماع القلوب وا

المؤانسة واالنقباض يوجب الوحشة والتكبر يوجب المقت والتواضع يوجب المقة والجود بالقصد يوجب الحمد والبخل يوجب 

حسرة والحزم يورث السرور والتغرير يوجب المذمة والتواني يوجب التضييع والجد يوجب رخاء األعمال والهوينا تورث ال

  . الندامة والحذر يوجب العذر وإصابة التدبير توجب بقاء النعمة واالستهانة توجب التباغي والتباغي مقدمة الشر وسبب البوار

 

فيما يتولد  ولكل شيء من هذا إفراط وتقصير وإنما تصح نتائجها إذا أقيمت على حدودها وبقدر ما يدخل من الخلل فيها يدخل

فاإلفراط في الجود   : منها ال بد منه وال مزحل عنه عليه عادة الخلق وبه جرت طبائعهم وتمام المنفعة بها إصابة مواضعها

يوجب التبذير واإلفراط في التواضع يوجب المذلة واإلفراط في الكبر يدعو إلى مقت الخاصة واإلفراط في المؤانسة يدعو 

  . ي االنقباض يوحش ذا النصيحةخلطاء السوء واإلفراط ف

 

  . وآفة األمانة ائتمان الخانة وآفة الصدق تصديق الكذبة واإلفراط في الحذر يدعو إلى أال يوثق بأحد وذاك ما ال سبيل إليه

 

  . واإلفراط في المضرة مبعثٌة على حربك واإلفراط في جر المنفعة غناٌء لمن أفرطت في نفعه عنك

 

يختدعك الشيطان عن الحزم فيمثل لك التواني في صورة التوآل ويسلبك الحذر ويورثك الهوينا بإحالتك واحذر آل الحذر أن 

  "   : على األقدار فإن اهللا إنما أمر بالتوآل عند انقطاع الحيل والتسليم للقضاء بعد اإلعذار بذلك انزل آتابه وأمضى سنته فقال

  .  " لتهلكة وال تلقوا بأيديكم إلى ا  "   " خذوا حذرآم 

 

  .  " اعقلها وتوآل   "   : وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

 

  . الحذر  : وُسئل ما الحزم فقال

 

  . فتحفظ من هذا الباب وأحكم معرفته إن شاء اهللا تعالى

 

  .  " لك باألدب العادة أم  "   : واعلم أن أآثر األمور إنما هو على العادة وما تضرى عليه النفوس ولذلك قالت الحكماء
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فرض نفسك على آل أمٍر محمود العاقبة وضرِّها بكل ما ال يذّم من األخالق يصر ذلك طباعًا وينسب إليك منه أآثر مما أنت 

  . عليه

 

  . واعلم أن الذي يوجب لك اسم الجود القيام بواجب الحقوق عند النوائب مع بعض التفضل على الراغبين

 

  . زال عنك اسم البخل وإذا أوجب لك اسم الجود

 

واعلم أن تثمير المال آلٌة للمكارم وعوٌن على الدِّين ومتألٌَّف لإلخوان وأن من فقد المال قلت الرغبة إليه والرهبة منه ومن لم 

  . يكن بموضع رغبٍة وال رهبة استهان الناس بقدره

 

  . عليه دنيا وال دين واعلم أن السَّرف ال بقاء معه لكثير وال تثمير معه لقليل وال تصلح

 

  .  " وال تجعل يدك مغلولًة إلى عنقك وال تبسطها آل البسط فتقعد ملومًا محسورًا   "   : وتأديب بما أدب اهللا تعالى به نبيه فقال

 

  .  " القصد أبقى للجمام   "   : وقالت الحكماء

 

من سابق الدهر آبا آبوًة لم   : در اإلمكان فقد قال الشاعرفداوم حالك وبقاء النعمة عليك بتقديرك أمورك على قدر الزمان وبق

يستقلها من خطى الدهر فاخط مع الدهر على ما خطا واجر مع الدهر آما يجري واعلم أن الصمت في موضعه ربما آان أنفع 

  . من اإلبالغ بالمنطق في موضعه وعند إصابة فرصته

 

  . ال رهبةوذاك صمتك عند من يعلم أنك لم تصمت عنه عيًا و

 

  . فليزدك في الصمت رغبًة ما ترى من آثرة فضائح المتكلمين في غير الفرص وهذر من أطلق لسانه بغير حاجة

 

واعلم أن الجبن جبنان والشجاعة شجاعتان وليست تكون الشجاعة إال في آل أمر ال يدرى ما عاقبته يخاطر فيه باألنفس 

  . واألموال

 

 تشجِّعنَّ نفسك على أمٍر أبدًا إال والذي ترجو من نفعه في العاقبة أعظم مما تبذل فيه في المستقبل فإذا أردت الحزم في ذلك فال

فإن آان ذلك أمرًا واجبًا في الدِّين أو خوفًا لعاٍر تسبُّ به   : ثم يكون الرجاء في ذلك وها هنا موضٌع يحتاج فيه إلى النظر

  . مالكاألعقاب فأنت معذوٌر بالمخاطرة فيه بنفسك و
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وإن آان أمرًا تعظم منفعته في الدنيا إال أنك ال تناله إال بالخطار بمهجة نفسك أو بتعريض آل مالك للتلف فاإلقدام على مثل 

  . هذا ليس بشجاعة ولكن حماقًة بينًة عند الحكماء

 

  . ال يرسل السَّاق إال ممسكًا ساقا  : وقد قالت علماء أوائل الناس

 

  .  "  تخرج األمر آله من يدك وخذ بأحد جانبيه ال  "   : وقالوا

 

  . ثم الشجاعة والجبن في ذلك بقدر الحاالت واألوقات

 

أن تأخذ عليه بالفضل وتبتدئه بالحسنى فتكون عليه   : أشرفها  : واعلم أن أصل ما أنت مستظهر به على عدوك ثالث خالل

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك   "   : ور وقد قال اهللا تبارك وتعالىرحمًة ولنفسك ناظرًا فإن آثرة األعداء تنغيٌص للسر

  .  " وبينه عداوٌة آأنه وليٌّ حميم 

 

فإن آان عدوك مما ال يصلح على ذلك فحصن عنه أسرارك وعم عليه آثار تدبيرك وال يطلعن على شيٍء من مكايدتك له 

  . تحصين األسرار أخٌذ بأزمة التدبير واإلآثار من الوعيد لألعداء فشل بقوٍل وال فعل فيأخذ حذره ويعرف مواضع عوارك فإنَّ

 

  . ولكن داج عدوك ما داجاك وأحص معايبه ما ال حاك

 

آلٌّ يداجى على البغضاء صاحبه زآنت منهم على مثل الذي زآنوا واعلم أن أعظم أعوانك عليه الحجج ثم   : وقال الشاعر

وال تهتبل منه غرة وال تطلبن له عثرة وال تهتكنَّ له سترًا إال عند الفرصة في ذلك آله وفي  الفرصة ثم ال تظهرن عليه حجًة

  . المواضع التي يجب لك فيها العذر ويعظم فيها ضرره إن آان العفو عنه شرًا له

 

تكن في أمره بين وإن آان ممن يظهر لك العداوة ويكشف لك قناع المحاربة وآان ممن أعياك استصالحه بالحلم واألناة فل

  . استبطان الحذر منه واالستعداد له وإظهار االستهانة به  : حالين

 

  . ولست مستظهرًا عليه بمثل طهارتك من األدناس وبراءتك من المعايب

 

  . فلتكن هذه سيرتك في أعدائك

 

  . واعلم أن إشاعة األسرار فساٌد في آل وجٍه من الوجوه من العدو والصديق
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  .  " استعينوا على الحوائج بسترها فإن آل ذي نعمة محسود   "   : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوقد ُروي 

 

  . وإذا أفشيت سرك فجاءت األمور على غير ما تقدر آان ذلك منك فضًال من قولك على فعلك

 

  .  " من أفشى سره آثر المتآمرون عليه   "   : وقد قيل في األمثال

 

  . تضع سرك إال عند من يضره نشره آما يضرك وينفعه ستره بحسب ما ينفعكفال 

 

واعلم أنك ستصحب من الناس أجناسًا متفرقًة حاالتهم متفاوتًة منازلهم وآلهم بك إليه حاجة وآل طائفة تسد عنك آثيرًا من 

  . المنافع ال يقوم به من فوقها ولعلهم مجتمعون على نصيحتك والشفقة عليك

 

  . م من تريد منه الرأي والمشورة ومنهم من تريده للحفظ واألمانة ومنهم من تريده للشدة والغلظة ومنهم من تريده للمهنةفمنه

 

  . وآلٌّ يسد مسده على حياله

 

  .  " إن الخالل تنفع حيث ال ينفع السيف   "   : وقد قيل في الحكمة

 

من عنايتك وتعهدك بالجزاء على الحسنة والمعاتبة عند العثرة ليعلموا  - ته عظم قدره أو صغرت منزل - وال ُتخلينَّ أحدًا منهم 

  . أنهم منك بمرأى ومسمع

 

  . ثم ال تجوزنَّ بأحٍد منهم حده وال تدخله فيما ال يصلح له تستقم لك حاله ويتسق لك أمره

 

س وطبقاتهم يبلغ بك غاية الفضيلة فيها واعلم أنه سيمر بك في معامالت الناس حاالٌت تحتاج فيها إلى مداراة أصناف النا

وآمال العقل واألدب منها أن تسالم أهلها وتملك نفسك عن هواها وتكف من جماحها باألمر الذي ال يحرجك في دينك وال 

له أن تأتي محفًال فيه جمٌع من الناس فتجلس منه دون للوضع الذي تستحقه حتى يكون أه  : عرضك وال بدنك بل يفيدك عزَّ منها

  . الذين يرفعونك فتظهر جاللتك وعظم قدرك

 

أن يفيض القوم في حديٍث عندك منه مثل ما عندهم أو أفضل فيتنافسون في إظهار ما عندهم فإن نافستهم آنت واحدًا   : ومنها

  . منهم وإن أمسكت اقتضوك ذلك فصرت آأنك ممتنٌّ عليهم بحديثك وأنصتوا لك ما لم ينصتوا لغيرك
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فإن ضبطت نفسك آان تحاآمهم إليك ومعولهم  -والمراء نتاج اللجاجة وثمرٌة أصلها الحمية  - أن يتمارى جلساؤك   : ومنها

  . عليك

 

  . أن في ترآيبها بغض من استطال عليها -إذ آان على حسب العلو والغلبة  - واعلم أن طبع النفوس 

 

  . ستشارة والثقة والطمأنينةفاستدع محبة العامة بالتواضع ومودة األخالء بالمؤانسة واال

 

  . واعلم أن الذي ُتعامل به صديقك هو ضد ما تعامل به عدوك

 

فالصديق وجه معاملته المسالمة والعدو وجه معاملته المداراة والمواربة هما ضدان يتنافيان يفسد هذا ما أصلح هذا وآلما 

  . فكثير نقصت من أحد البابين زاد في صاحبه إْن قليٌل فقليل وإن آثيٌر

 

  . فال تسلم بالمواربة صداقٌة وال تظفر بالعدو مع االستسالم إليه

 

  . فضع الثقة موضعها وأقم الحذر مقامه وأسرع إلى التفهم بالثقة وال تبادر إلى التصديق وال سيَّما بالمحال من األمور

 

ابع لها وال سبيل لك وال لغيرك إلى غاية اإلحاطات واعلم أن آل علٍم بغائٍب آائنًا ما آان إنما يصاب من وجوٍه ثالثة ال ر

  . الستئثار اهللا بها

 

  . ولن تهنأ بعيٍش مع شدة التحرز ولن يتسق لك أمٌر مع التضييع

 

  . فاعرف أقدار ذلك

 

والصالح  فما غاب عنك مما قد رآه غيرك مما يدرك بالعيان فسبيل العلم به األخبار المتواترة التي يحملها الوليُّ والعدوُّ

  . والطالح المستفيضة في الناس فتلك ال آلفة على سامعها من العلم بتصديقها

 

  . فهذا الوجه يستوي فيه العالم والجاهل

 

وقد يجيء خبٌر أخصُّ من هذا إال أنه ال ُيعرف إال بالسؤال عنه والمفاجأة ألهله آقوم نقلوا خبرًا ومثلك يحيط علمه أن مثلهم 

  . م وتباعدهم من التعارف ال يمكن في مثله التواطؤ وإن جهل ذلك أآثر الناسفي تفاوت أحواله
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  . وفي مثل هذا الخبر يمتنع الكذب وال يتهيأ االتفاق فيه على الباطل

 

وقد يجيء خبٌر أخصُّ من هذا يحمله الرجل والرجالن ممن يجوز أن َيصدق ويجوز أن يكذب فصدق هذا الخبر في قلبك إنما 

  . الظن بالمخبر والثقة بعدالتههو بحسن 

 

  . ولن يقوم هذا الخبر من قلبك وال قلب غيرك مقام الخبرين األولين أبدًا

 

  . ولو آان ذلك آذلك بطل التصنع بالدِّين واستوى الظاهر والباطن من العالمين

 

عن آذٍب وأن مثل الخبرين األولين لم ولما أن آان موجودًا في العقول أنه قد يفتش بعض األمناء عن خيانٍة وبعض الصادقين 

يتعقب الناس في مثلهما آذبًا قطُّ علم أن الخبر إذا جاء من مثلهما جاء مجيء اليقين وأن ما علم من خبر الواحد فإنما هو 

  . بحسن الظن واإلئتمان

 

  . فهذه األخبار عن األمور التي تدرآها األبصار

 

بعيان مثل سرائر القلوب وما أشبهما فإنما يدرك علمها بآثار أفاعيلها وبالغالب من  فأما العلم بما غاب مما ال يدرآه أحٌد

  . أمورها على غير إحاطة آإحاطة اهللا بها

 

وأول العلم بكل غائٍب الظنون والظنون إنما تقع في القلوب بالدالئل فكلما زاد الدليل قوي الظنُّ حتى ينتهي إلى غاية تزول 

  . ب وذلك لكثرة الدالئل ولترادفهامعها الشكوك عن القلو

 

  . فهذا غاية علم العباد باألمور الغائبة

 

إن لم  - فمن عرف ما طبع عليه الخلق وجرت به عاداتهم وعرف أسباب اتصالهم واتصاله بهم وتقصى علل ذلك آان خليقًا 

  . أن يقع من اإلحاطة قريبًا - يحط بعلم ما في قلوبهم 

 

ا جرت بخالف ما تقدِّر الحكماء فنال بها الجاهل في نفسه المختلط في تدبيره ما ال ينال الحازم األريب واعلم أن المقادير ربم

  . الحذر

 

فال يدعونك ما ترى من ذلك إلى التضييع واالتكال على مثل تلك الحال فإن الحكماء قد أجمعت أن من أخذ بالحزم وقدم الحذر 

  . م أحمد رأيًا وأوجب عذرًا ممن عمل بالتفريط وإن اتفقت له األمور على ما أرادفجاءت المقادير بخالف ما قدر آان عنده
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ولعمري ما يكاد ذلك يجيء إال في أقل األمور وما آثر مجيٌء السالمات إال لمن أتى األمور من وجوهها وإنما األشياء 

  . بعوامها

 

باألخ الذي قد بلوته في السراء والضراء فعرفت مذاهبه  فال تكونن لشيٍء مما في يدك أشد ضنًا وال عليه أشد حدبًا منك

  . وخبرت شيمه وصح لك غيبه وسلمت لك ناحيته فإنما هو شقيق روحك وباب الروح إلى حياتك ومستمد رأيك وتوأم عقلك

 

  . ولست منتفعًا بعيٍش مع الوحدة

 

  . وال بد من المؤانسة وآثرة االستبدال تهجم بصاحبه على المكروه

 

ذا صفا لك أٌخ فكن به أشد ضنًا منك بنفائس أموالك ثم ال يزهدنك فيه أن ترى منه خلقًا أو خلقين تكرههما فإن نفسك التي فإ

وبحسبك أن يكون لك من أخيك أآثره وقد قالت   ! هي أخص النفوس بك ال تعطيك المقادة في آل ما تريد فكيف بنفس غيرك

  .  " أي الرجال المهذب   "  و  " من لك بأخيك آله   "   : الحكماء

 

  . ثم ال يمنعك ذلك من االستكثار من األصدقاء فإنهم جنٌد معدُّون لك ينشرون محاسنك ويحاجون عنك

 

وال يحملنك استطراف صديق ثاٍن على ماللٍة للصديق األول فأن ذلك سبيل أهل الجهالة مع ما فيها من الدناءة وسوء التدبير 

  . في إخائك وزهد األصدقاء جميعًا

 

  . واهللا يوفقك

 

  . وستجد في الناس من قد جربته الرجال قبلك ومحضه اختبارهم لك

 

  . فمن آان معروفًا بالوفاء في أوقات الشدة وحاالت الضرورة فنافس فيه واسبق إليه فإن اعتقاده أنفس العقد

 

وإن آنسك وآما غدر بغيرك يغدر بك فإن من شيمته  ومن باله غيرك فكشف عن آفر النعمة والغدر عند الشدة فقد حذرك نفسه

  . يذل عند الحاجة ويشمخ مع االستغناء  : الوفاء يفي للصديق والعدو ومن طبيعته الغدر ال يفي ألحد وإنما يميل مع الرجحان

 

  . فاحذر ذلك أشد الحذر
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  . الكذب فإنه جماع آل شر  : واعلم أن الحكماء لم تذم شيئًا ذمها أربع خالل

 

  . لم يكذب أحٌد قطُّ إال لصغر قدر نفسه عنده  : وقد قالوا

 

والغضب فإنه لؤٌم وسوُء مقدرة وذاك أن الغضب ثمرٌة لخالف ما تهوى النفس فإن جاء اإلنسان خالف ما يهوى ممن فوقه 

غضب والمقدرة والبسطة أغضى وسمى ذلك حزنًا وإن جاءه ذلك ممن دونه حمله لؤم النفس وسوء الطباع على االستطالة بال

  . على البطش

 

والجزع عند المصيبة التي ال ارتجاع لها فإنهم لم يجعلوا لصاحب الجزع في مثل هذا عذرًا لما يتعجل من غم الجزع مع علمه 

  . بفوت المجزوع عليه

 

غتمام وآلفة مقاساة وزعموا أن ذلك من إفراط الشره وأن أصل وذموا الحسد آذمهم الجزع لما يتعجل صاحبه من ثقل اال

  . االهتمام من غير أن يجدي عليه شيئًا

 

  . فالحسد اغتمام والغدر لؤم

 

  .  " الحسد خلٌق دنيء ومن دناءته أنه يبدأ باألقرب فاألقرب   "   : وقال بعض الحكماء

 

  . جنب نيل المكارموزعموا أنه لم يغدر غادٌر قط إال لصغر همته عن الوفاء وخمول قدره عن احتمال المكاره في 

 

وبقدر ما ذمت الحكماء هذه األخالق األربعة فكذلك حمدت أضدادها من األخالق فأآثرت في تفضيلها األقاويل وضربت فيها 

  . األمثال وزعمت أنها أصٌل لكل آرم وجماٌع لكل خير وأن بها تنال جسام األمور في الدنيا والدين

 

بين عينيك وُرضْ عليها نفسك وحكمها في أمرك تفز بالراحة في العاجل والكرامة في  فاجعل هذه األخالق إمامًا لك ومثًال

  . اآلجل

 

  . فأعالهما أن تصبر على ما ترجو فيه الغنم في العاقبة  : والصبر صبران

 

  . فأشرفهما حلمك عمن هو دونك  : والحلم حلمان

 

  . أعظمهما صدقك فيما يضرُّك  : والصدق صدقان
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  . أسناهما وفاؤك لمن ال ترجوه وال تخافه  : وفاءانوالوفاء 

 

فإن من عرف بالصدق صار الناس له أتباعًا ومن نسب إلى الحلم ألبس ثوب الوقار والهيبة وأبهة الجاللة ومن عرف بالوفاء 

  . استنامت بالثقة به الجماعات ومن استعز بالصبر نال جسيمات األمور

 

  . والحلم توأمان فهن تمام آل دين وصالح آل دنيا فالصدق والوفاء توأمان والصبر

 

  . وأضدادهن سبب آل فرقة وأصل آل فساد

 

واحذر خصلة رأيت الناس قد استهانوا بها وضيعوا النظر فيها مع اشتمالها على الفساد وقدحها البغضاء في القلوب والعداوة 

قط مع اجتماع اإلنس جميعًا على الصورة وإقرارهم جميعًا بتفرق  المفاخرة باألنساب فإنه لم يغلط فيها عاقٌل  : بين األوداء

األمور المحمودة والمذمومة من الجمال والدمامة واللؤم والكرم والجبن والشجاعة في آل حين وانتقالهما من أمٍة إلى أمة 

  . ووجود آل محمود ومذموم في أهل آل جنٍس من اآلدميين

 

  . وهذا غير مدفوع عند الجميع

 

  . ال تجعلن له من عقلك نصيبًا وال من لسانك حظًا تسلم بذلك على الناس أجمعين مع السالمة في الدينف

 

  . واعلم أنك موسوٌم بسيما من قارنت ومنسوٌب إليك أفاعيل من صاحبت

 

المرء حيث   "   : فتحرز من دخالء السوء ومجالسة أهل الريب وقد جرت لك في ذلك األمثال وسطرت لك فيه األقاويل فقالوا

  .  " بالمرء بشكله والمرء بأليفه   "   : وقالوا  " يظن المرء ما ظن بقرينه   "   : وقالوا  " يجعل نفسه 

 

  . ولن تقدر على التحرز من جماعة الناس ولكن أقل المؤانسة إال بأهل البراءة من آل دنس

 

أفعاله يوصف وإن آان بين ذلك آثيٌر من أفعاله ألغاه الناس واعلم أن المرء بقدر ما يسبق إليه يعرف وبالمستفيض من 

  . وحكموا عليه بالغالب من أمره

 

  . فاجهد أن يكون أغلب األشياء على أفاعيلك آل ما تحمده العوام وال تذمه الجماعات فإن ذلك يعفى على آل خلل إن آان
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واستظهر على من دونك بالتفضل وعلى نظرائك باإلنصاف فبادر ألسنة الناس فاشغلها بمحاسنك فإنهم إلى آل سيٍء سراع 

  . وعلى من فوقك باإلجالل

 

  . تأخذ بوثائق األمور وأزمة التدبير

 

  . واعلم أن آثرة العتاب سبٌب للقطيعة واطراحه آله دليٌل على قلة االآتراث ألمر الصديق

 

  . ي الهينات وتجاف له عن بعض غفالته تسلم لك ناحيتهعاتبه فيما تشترآان في نفعه وضره وذلك ف  : فكن فيه بين أمرين

 

وبحسب ذلك فكن في زيارته فإن اإللحاح في الزيارة يذهب بالبهاء وربما أورث الماللة وطول الهجران يعقب الجفوة ويحلُّ 

عدد الليالي فما يسلي إذا ما شئت أن تسلى حبيبًا فأآثر دونه   : عقدة اإلخاء ويجعل صاحبه مدرجة للقطيعة وقد قال الشاعر

  . حبيبك مثل نأٍي وال يبلى جديدك آابتذال واقتصد في مزاحك فإن اإلفراط فيه يذهب بالبهاء ويجري عليك أهل الدناءة

 

  . وإن التقصير فيه يقبض عنك المؤانسين

 

  . فإن مزحت فال تمزح بالذي يسوء معاشريك

 

أال   : ّن محمله شديد ومرتقاه صعب وبسبب ذلك يورث الشرف وحميد الذآروأنا أوصيك بخلٍق قّل من رأيته يتخلق به وذاك أ

يحدث لك انحطاط من حطت الدنيا من إخوانك استهانًة به وال لحقه إضاعة ولما آنت تعلم من قدره استصغارًا بل إن زرته 

  . قليًال آان أشرف لك وأعطف للقلوب عليك

 

ذلًال وإيثارًا له على نظرائه في الحفظ واإلآرام بل لو انقبضت عنه آان مادحك وال يحدث لك ارتفاع من رفعت الدنيا منهم ت

أآثر من ذامك وآان هو أولى بالتعّطف عليك إال أن يكون مسلطًا تخاف شذاه ومعرته وترجو عنده جّر منفعٍة لصديق أو دفع 

فيه ما ال يجوز في غيره ويعذر فيه ما ال يعذر  مضرٍة عنه أو آبتًا لعدو وإنزال هواٍن به فإن السلطان وخيالءه وزهوه يحتمل

  . في سواه

 

واعلم أن نشر محاسنك ال يليق بك وال يقبل منك إال إذا آان القول لها على ألسن أهل المروءات وذوي الصدق والوفاء ومن 

ر البالء فإن إشراف ينجع قوله في القلوب ممن يستنام إلى قوله ويصدق خبره وممن إن قال صدق أو مدح اقتصد يثنى بقد

  . الثناء على قدر النعمة يوّلد في القلوب التكذيب ويدل على طلب المزايد
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فأما ثناء المادحين لك في وجهك فإنما تلك أسواٌق أقاموها لألرباح وساهلوك في المبايعة ولم يكن في الثناء عليهم آلفة لكساد 

  . أقاويلهم عند الناس

 

  . كارم والمثبطون عن ابتناء المعالىأولئك الصادقون عن طرق الم

 

  . فارتد لنعمك مغرسًا تنمو فيه فروعها وتزآو ثمرتها ال تذهب نفقتك ضياعًا إما لعاجٍل تقدمه أو آلجِل ثناء تنتفع به

 

رف ولن تعدم أن يفجأك في بعض أحوالك حقوٌق تبهظك وأحواٌل تفدحك وأموٌر آلها تتقسم عنايتك وفي التثبت في مثلها ُتع

  . فضيلتك فال تستقبلها بالتضجع وتفتير الرأى وابدأ منها بأعظمها منفعًة وأشدها خوف ضرر

 

  . وآل ما أعجزك إلى الكفاة واعتذر من تقصيٍر إن آان فإن االعتذار يكسر ُحميًا الالئمة ويردع شذاة الشرة

 

الحقوق الالزمة لك من عندك سهلًة موصولًة ثم تالف بعد انكشاف ذلك عنك ما فاتك واجهد الجهد آله أن تكون مخارج 

ألصحابها ببشرك وطالقة وجهك فقد زعمت الحكماء أن القليل مع طالقة الوجه أوقع بقلوب ذوى المروءات من الكثير مع 

  . العبوس واالنقباض

 

  .  " ا يكرهون ويعطوا غاية األحرار أن يلقوا ما يحبون ويحرموا أحب إليهم من أن يلقوا م  "   : وقد قال بعض الحكماء

 

وال يدعونك آفر آافٍر لبعض نعمك ممن آثر هواه على دينه ومروءته أو غدرة غادٍر تصنع لك وختلك عن مالك أن تزهد في 

  . اإلنعام وتسيء بثقاتك الظنون فإن هذا موضع يجد الشيطان في مثله الذريعة إلى استفساد الصنائع وتعطيل المكارم

 

  . ك نعمك يكبرها عند ذوى العقول وسترك لها نشٌر لها عندهم فانشرها بسترها وآبرها باستصغارهاواعلم أن استصغار

 

  . واعلم أن من الفعل أفاعيل وإن عظمت منافعها ومنافع أضدادها فإليثارها فضيلة على آل حال

 

  . فاجعل صمتك أآثر من آالمك فإنه أدل على حكمتك

 

  . ذلك أدل على آرمك واجعل عفوك أآثر من عقوبتك فإن

 

  . وال تفرطن فيه آل اإلفراط حتى تطرح الكالم في موضعه والتأديب في أوانه
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واعلم أن لكل امرئ سيدًا من عمله قد ساهلته فيه نفسه وسلس له فيه هواه فتحفظ ذلك من نفسك وتقاضها الزيادة فيه ورضها 

  . على تثميره والمواظبة عليه

 

أال تولى جسائم تصرفك   : أحدها  : ترار بأمور ثالثة فإن من عطب بها آثير وتالفيها صعب شديدواحذر الحذر آله االغ

  . وتقلدمهم أمورك ووثائق تدبيرك إال امرًأ صالحه موصول بصالحك وباء النعمة عليك هو بقاء النعمة عليه

 

  . ك عطبه فإن من آان هكذا فأنت ملك موتهأو أن تأنس أو تغتر بمن تعلم أن بصالحك فساده وبارتفاعك انحطاطه وبسالمت

 

  . فبحسب ذلك فليكن عندك

 

  . أو أن تجعل مالك آله في عقدة واحدة أو حيز واحد أو وجه منفرد إن اجتاحته جائحٌة أو نابته نائبة بقيت حسيرًا

 

  .  " اطلبوا األرباح بكل شعب   " و   " فرقوا المنية   "   : وقد قال بعض الحكماء

 

اعلم أنه ليس من األخالق التي ذمتها الحكماء خلق إال وقد ينفع في بعض الحاالت ويرد به شكله ويقام بإزاء مثله ويدافع به و

  . نظيره

 

  . إنك ستمنى بصحبة السلطان الحازم العادل وبصحبة السلطان األخرق الجهول الغشوم

 

  . الحلة والرفق فالحازم العادل يسوسه لك األدب والنصح واألخرق تسوسه لك

 

وفي ذلك صالح  - تسليط العدل وإنفاذ الحكومة   : فاللواتي يعضدنك  : العادل يعضدك منه ثالث وتصبر نفسه لك على ثالث

  . وإثابة المحسنين الذين إثابتهم تحصين البيضة والسبل والعفو ما بلغ به االستصالح واآتفى به من البسط -الرعية 

 

  . الهوى إلى ما وافق الرأي وأمضى الرأي إال بعد التثبت حتى تعاونه عليه النصحاء  : ك عليهنواللواتي تصبر نفسه ل

 

  . ولكني أوصيك برياضة نفسك حتى تذللها على األمور المحمودة فإن آل أمر ممدوح هو مما تستثقل النفوس

 

  . ومما تسر به وتنقلب إليه األخالق المذمومة

 

  . عليك ألنها فيها طبيعة مرآبة وجبلة مفطورةفإن أهملتها وإياها غلبت 
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فلتكن المساهلة في أخالقك أغلب عليك من المعاسرة والحلم أولى بك من العجلة والصبر الحاآم عليك دون الجزع والعفو 

  . أسبق إليك من المجازاة بالذنوب والمكافأة بالسوء

 

ا غالبة على أفعالك محكمة في أمورك فإنك إن ضبطت ذلك وآذلك سائر األخالق المحمودة والمذمومة فلتكن محموداته

وقومت عليه نفسك عشت رخي البال قليل الهموم آثير الصديق قليل العدو سليم الدين نقي العرض محمود الفعال جميل 

  . هللا عز وجلاألحدوثة في حياتك وبعد وفاتك وآنت بموضع الرجاء أن يصل اهللا لك السالمة اآلجلة بالنعمة العاجلة إن شاء ا

 

أسأل اهللا المبتدئ بكل نعمة والمتولى لكل إحسان أن يصلي على محمد خيرته من خلقه وصفوته من بريته وأن يتم عليك نعمته 

  . ويشفع لك ما خوَّلك من نعمته بالنعمة التي يؤمن معها الزوال في جواره ومرافقة أنبيائه

 

  . والسالم عليك ورحمة اهللا

 

  . األخالق المحمودة والمذمومة بعون اهللا ومنَّه تمت الرسالة في

 

آتاب آتمان السر وحفظ اللسان من آالم أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   : واهللا الموفق للصواب والحمد هللا يتلو هذه الرسالة

  . أيضًا

 

  . واهللا سبحانه المستعان على ذلك برحمته

 

للسانالرسالة الثالثة آتاب آتمان السر وحفظ ا    
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم أما بعد فإني قد تصفحت أخالقك وتدبرت أعراقك وتأملت شيمك ووزنتك فعرفت مقدارك وقومتك 

فعلمت قيمتك فوجدتك قد ناهزت الكمال وأوفيت على التمام وتوقلت في درج الفضائل وآدت تكون منقطع القرين وقاربت أن 

  . وتك وال يأنف شريٌف أن يقصر دونك وال يخشع عالٌم أن يأخذ عنكتلفى عديم النظير ال يطمع فاضٌل أن يف

 

ووجدتك في خالل ذلك على سبيل تضييٍع وإهمال ألمرين هما القطب الذي عليه مدار الفضائل فكنت أحق بالعذل وأقمن 

ثير وال يسام إصالح يومه بالتأنيب ممن لم يسبق شأوك ولم يتسنم رتبتك ألنه ليس ملومًا على تضييع القليل من قد أضاع الك

وتقويم ساعته من قد استحوذ الفساد على دهره وال يحاسب على الزلة الواحدة من ال يعدم منه الزلل والعثار وال ينكر المنكر 

  . على من ليس من أهل المعروف ألن المنكر إذا آثر صار معروفًا وإذا صار معروفًا صار المنكر المعروف منكرا
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  : أمره آله عجب وإنما اإلنكار والتعجب ممن خرج عن مجرى العادة وفارق السنة والسجية آما قال األولوآيف يعجب ممن 

  .  " خالف ُتذآر   " 

 

من استوى يوماه فهو مغبون ومن آان يومه خيرًا من غده فهو مفتون ومن آان   "   : وقيل  " الكامل من عدت سقطاته   "   : وقيل

  .  " لك السعيد المغبوط غده خيرًا من يومه فذ

 

رأيتك أمس خير بني معدٍّ وأنت اليوم خيٌر منك أمس وأنت غدًا تزيد الضعف خيرًا آذاك تزيد   : وفي هذا المعنى قال الشاعر

أنت امرٌؤ همك المعالي ودلو معروفك الربيع وأنت من وائٍل صميٌم آالقلب ُتحنى له   : سادة عبد شمس وقال آخر في معن

وضع القول في غير موضعه وإضاعة   : في آل عام تزيد خيرًا يشيعه عنك من يشيع واألمران اللذان نقمتهما عليكالضلوع 

  . السر بإذاعته

 

  . وليس الخطر فيما أسومك وأحاول حملك عليه بسهٍل وال يسير

 

نسب إلى العلية ويطلب الرياسة رجًال واحدًا ممن ينتحل الخاصة وي -على آثير عدد أهله  -وآيف وأنا ال أعرف في دهري 

  . ويخطب السيادة ويتحلى باألدب ويديم الثخانة والزماتة والحلم والفخامة أرضى ضبطه للسانه وأحمد حياطته لسره

 

  . وذلك أنه ال شيء أصعب من مكابدة الطبائع ومغالبة األهواء فإن الدولة لم تزل للهوى على الرأي طول الدهر

 

  . إلى إذاعة السر وإطالق اللسان بفضل القولوالهوى هو الداعية 

 

ألنه يزم اللسان ويخطمه ويشكله ويربثه ويقيد  -  " هل في ذلك قسٌم لذي حجر   "  -وإنما ُسمِّي العقل عقًال وحجرًا قال تعالى 

  . مالفضل ويعقله عن أن يمضي ُفرطًا في سبيل الجهل والخطأ والمضرة آما ُيعقل البعير ويحجر على اليتي

 

وإنما اللسان ترجمان القلب والقلب خزانة مستحفظة للخواطر واألسرار وآل ما يعيه من ذلك عن الحواس من خير وشر وما 

  . تولده الشهوات واألهواء وتنتجه الحكمة والعلم

 

ضيق بما فيه ويستثقل أن ي - على أنه ليس وعاء لألجرام وإنما يعي بقدرٍة من اهللا ال يعرف العباد آيف هي  -ومن شأن الصدر 

  . ما حمل منه فيستريح إلى نبذه ويلذ إلقاءه على اللسان

 

  . ثم ال يكاد أن يشفيه أن يخاطب به نفسه في خلواته حتى يفضي به إلى غيره ممن ال يرعاه وال يحوطه
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  . آل ذلك ما دام الهوى مستوليًا على اللسان واستعمل فضول النظر فدعت إلى فضول القول

 

ا قهر الرأي الهوى فاستولى على اللسان منعه من تلك العادة ورده عن تلك الدربة وال شيء أعجب من أن المنطق أحد فإذ

مواهب اهللا العظام ونعمه الجسام وأن صاحبها مسؤوٌل عنها ومحاسب على ما خوِّل منها أوجب اهللا عليه استعمالها في ذآره 

النفع في الدين والدنيا واإلنفاق منها بالمعروف لفظًة ولفظة وصرفها عن  وطاعته والقيام بقسطه وحجته ووضعها مواضع

  . أضدادها

 

فلم يرض اإلنسان أن عطلها عما ُخلقت له مما ينفعه حتى استعملها في ضد ذلك مما يضرُّه فاجتمع عليه اإلثمان اللذان اجتمعا 

إن آان لم يصرفه في معصية ثم صرفه في أبواب الباطل على صاحب المال الذي آنزه ومنعه من حقه فوجب عليه إثم المنع و

  . والفسق فوجب عليه إثم اإلنفاق فيها

 

  . وهذه غاية الغبن والخسران

 

  . نعوذ باهللا منها

 

  . فاللسان أداٌة مستعملة ال حمد له وال ذمَّ عليه وإنما الحمد للحلم واللوم على الجهل

 

  . سلطان العقل القامع للهوىفالحلم هو االسم الجامع لكل فضل وهو 

 

فليس قمع الغضب وتسكين قوة الشَّرَّة وإسقاط طائر الخرق بأحق بهذا االسم وال أولى بهذا الرسم من قمع فرط الرضا وغلبة 

الشهوات والمنع من سوء الفرح والبطر ومن سوء الجزع والهلع وسرعة الحمد والذم وسوء الطبع والجشع وسوء مناهزة 

ط الحرص على الطلبة وشدة الحنين والرقة وآثرة الشكوى واألسف وقرب وقت الرضا من وقت السخط ووقت الفرصة وفر

  . السخط من وقت الرضا ومن اتفاق حرآات اللسان والبدن على غير وزن معلوم وال تقدير موصوف وفي غير نفع وال جدًى

 

من إطالق اللسان بالقول على جهة التحصيل  - يه من المشقة على ما ف -واعلم يقينًأ أن الصمت سرمدًا أبدًا أسهل مرارًا 

  . والتمييز والقصد للصواب لما قدمنا ذآره من علة مجاذبة الطباع وألن من طبع اإلنسان محبة اإلخبار واالستخبار

 

ب الناس أن ينقل عنهم وبهذه الجبلة التي جبل عليها الناس ُنقلت األخبار عن الماضين إلى الباقين عن الغائب إلى الشاهد وأح

  . ونقشوا خواطرهم في الصخور واحتالوا لنشر آالمهم بصنوف الحيل
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وبذلك ثبتت حجة اهللا على من لم يشاهد مخارج األنبياء ولم يحضر آيات الرسل وقام مجيء األخبار عن غير تشاعر وال 

ت والعالمات وصار ما ينقله الناس بعضهم عن بعض تواطؤ مقام العيان وعرفت البلدان واألقطار واألمم والتجارات والتدبيرا

  . ذريعة إلى قبول اإلخبار عن الرسل وسلمًا إلى التصديق وعونًا على الرضا بالتقليد

 

  . ولوال حالوة اإلخبار واالستخبار عند الناس لما انتقلت األخبار وحلت هذا المحل

 

النساء داعيًة للجماع ولذة الجماع سبيًال للنسل والرقة على الولد  ولكن اهللا عز وجل حببها إليهم لهذا السبب آما جعل عشق

وحب الطعام فعسر على اإلنسان الكتمان إليثار هذه الشهوة واالنقياد  - وبهما آان النشّو والنماء  -عونًا على التربية والحضانة 

  . اعلهذه الطبيعة وآانت مزاولة الجبال الراسيات عن قواعدها أسهل من مجاذبة الطب

 

فاعتراه الكرب لكتمان السر وغشيه لذلك سقم وآمد يحسُّ به في سويداء قلبه بمثل دبيب النمل وحكة الجرب ومثل لسع الدبر 

  . ووخز األشافي على قدر اختالف مقادير الحلوم والرزانة والخفة

 

  . فإذا باح بسره فكأنه أنشط من عقال

 

  . مثًال مضروبًا لهذه الحال  " الصدر إذا نفث برأ   "   : ولذلك قيل

 

  .  " وال بدَّ من شكوى إذا لم يكن صبُر   "   : وقيل

 

حجًة له على اهللا ألنه طبع على حب النساء وُمنع الزنى وحبب إليه   " طبع اإلنسان على حب اإلخبار واالستخبار   " وليس قولنا 

  . الطعام وُمنع من الحرام

 

  . الحق النافع ويستخبر عنه وجعلت فيه استطاعة هذا وذاك فاختار الهوى على الرْأيوآذلك ُحبِّب إليه أن يخبر ب

 

ومما يؤآد هذا المعنى في آرب الكتمان وصعوبته على العقالء فضًال عن غيرهم ما رووه عن بعض فقهائهم أنه آان يحمل 

يحتفر بها حفيرًة يودعها دّنًا ثم ينكب على ذلك الّدّن أخبارًا مستورة ال يحتملها العواّم فضاق صدره بها فكان يبرز إلى العراء ف

  . فيحدثه بما سمع فيروح عن قلبه ويرى أن قد نقل سره من وعاء إلى وعاء

 

وآان األعمش سيئ الخلق غلقًا وآان أصحاب الحديث يضجرونه ويسومونه نشر ما يحب طيَّه عنهم وتكرار ما يحدثهم به 

هر واألآثر واألقلَّ فإذا فعل ذلك ضاق صدره بما فيه وتطلعت األخبار إلى الخروج منه فيقبل ويتعنتونه فيحلف ال يحدثهم الش

  .  " ليت أني آنت شاة األعمش   "   : على شاٍة آانت له فيحدثها باألخبار والفقه حتى آان بعض أصحاب الحديث يقول
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أآلت الحامض والحلو حتى ما أجد لهما طعمًا وأتيت   : قالوشكا هشام بن عبد الملك ما يجد من فقد األنيس المأمون على سره ف

  . النساء حتى ما أبالي أمرأًة لقيت أم حائطًا فما بقيت لي لذة إال وجود أٍخ أضع بيني وبينه مؤونة التحفظ

 

  . تأمر شباب قريش أن يخرجوا عنا  : ما اللذة قال  : وقال معاوية لعمرو بن العاص

 

  . رح المروءةاللذة ط  : ففعل فقال

 

  . وقد صدق عمرو ما تكون الزماتة والوقار إال بحمٍل على النفس شديد ورياضٍة متعبة

 

 - ألم تر أن وشاة الرجا ل ال يترآون أديمًا صحيحا فال تفش سرك إال إليك فإن لكل نصيٍح نصيحا والسر   : وقال بعض الشعراء

ه إلى أذٍن واحدٍة فليس حينئذ بسرٍّ بل ذاك أولى باإلذاعة ومفتاح النشر إذا تجاوز صدر صاحبه وأفلت من لسان - أبقاك اهللا 

  . والشهرة

 

وإنما بينه وبين أن يشيع ويستطير أن يدفع إلى وصدر صاحب األذن الثانية أضيق وهو إلى إفشائه أسرع وبه أسخى وفي 

  . الحديث به أعذر والحجة عنه أدحض

 

  . رابع من الثالث أبدًا إلى حيث انتهىثم هكذا منزلة الثالث من الثاني وال

 

هذا أيضًا إذا استعهد المحدَّث واستكتم وآان عاقًال حليمًا وناصحًا وإذًا فكيف إذا أخبر ولم يؤمر بالكتمان وآان ممن يمشي 

  . ع ضرربالنمائم ويحبُّ إفشاء المعايب وآان ممن ينطوي على غشٍّ أو شحناء أو آان له في إظهاره اجتالب نفٍع أو دف

 

فاللوم إذ ذاك على صاحب السر أوجب وعمن أفضى به إليه أنزل ألنه آان مالكًا لسره فأطلق عقاله وفتح أقفاله وسرحه فأفلت 

من قيده ووثاقه وصار هو العبد القنَّ المملوك لمن ائتمنه على سرِّه وملَّكه رّق رقبته فإن شاء أحسن ملكته لحفظ ذلك السر 

  . رهينًة ليوم عتبه عليه فجّز ناصيته وجعله

 

  . وقل من يحسن الملكة ويحرس الحرِّيَّة أو يضبط نفسه فإنه ربما لم يخرجه ِغّشًا فأخرجه سخفًا وضعفا

 

وإن أساء الملكة وختر األمانة فأطلق السر واسترعاه من هو أشد له إضاعة فسفك الدم وأنال النعم وآشف العورة وفرق بين 

  . ع لسره ألومالجميع وإن آان المضي
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إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق فمن أسوء حاًل وأخسر مكانًا وأبعد من   : قال الشاعر

والعبيد لم يصبروا على   ! الحزم ممن آان حّرًا مالكًا لنفسه فصيَّر نفسه عبدًا مملوآًا لغيره مختارًا للرق من غير أسٍر وال قسر

  . ّل األسر والسِّباءالرق إال بذ

 

ومن آان سره مصونًأ في قلبه يطلب إليه في الحديث به فأخرجه عن يده صار هو الطالب الراغب إلى من ال يوجب له طاعة 

  . وال يفكر له في عاقبة وال يتحرز له من مصيبة

 

  . وآلما آانت إذاعته ألسراره أآثر آان عدد مواليه أآثر وشقاؤه بخدمتهم أدوم

 

  . ا آان أصل السر معلومًا عند عدٍة أو أقل من العّدة فما أعسر استتارهفإذ

 

  . غير أنه ال لوم على صاحب الخيانة فيه إذا آان ليس هو الذي أفشاه وال من قبله علم

 

ونه ولو أن أوزن الناس حلمًا ملك لسانه وحصَّن سره وقلَّل لفظه ما قدر على أن يملك لحظ عينيه وسحنة وجهه وتغير ل

وتبسُّمه أو قطوبه عند ما يجري بلبه من ذآر ذلك السر أو يخطر بباله منه فيبدو في وجهه ومخالبه إذا عّرض بذآره أو سنح 

  . له نظيٌر أو مثيل أو حضر من له فيه سبٌب إال بعد التصنُّع الشديد والتحفظ المفرط

 

المرجِّمين والمتعقِّبين لألفعال واألقوال والنظر في مصادر  فإذا آان يعرف من هذه الجهات وماأشبهها ويطلع عليها بتظنُّن

التدبير ومخايل األمور فيفشو من هذه الجهات أآثر مما تفشيه ألسن وربما أدرآه الحدس وقيضه الظّن فنالت صاحبه فيه 

ة فيصيِّرها تفصيال فيهلك نفسه خدعة بأن يذآر له طرٌف منه ويوهم أنه قد فشا وشاع فيصدِّق الظنَّ فيجعله يقينًا ويفسِّر الجمل

  . ويوبقها

 

وربَّ آالٍم قد مأل بطون الطوامير قد ُعرف جملته وما فيه الضَّرر منه بسحاءة أو طابع أو لحظة مطلٍع في الكتاب أو حرٍف 

  . تبيَّن من ظهره

 

الحزم سوء   "   :  عليه وسلم أنه قالفاستيقظ عند هذه األحوال واستعمل سوء الظَّّن بجميع األنام فإنه روي عن النبي صلى اهللا

  .  " الظَّّن 

 

  . بسوء الظَّّن  : بم بلغتم من الشَّرف والسؤدد قالوا  : وقيل لثقيف
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وما آلُّ ذي لبٍّ   : فال تعتمد على رجل في سرِّك تحمد عقله دون أن تحمد ودَّه ونصحه فإنَّ األمر في ذلك آما قال الشاعر

لُّ مؤٍت نصحه بلبيِب ولقد استحسن الناس من بعض رجال العراق أنه دخل على عبد الملك بن مروان بمؤتيك ُنصَحه وال آ

ما يؤمنك أن يخبر أمير   : فأوقع بالحجَّاج عنده وسبَّه فلما خرج من عنده خبَّر بما آان منه لبعض أصحابه فالمه وأنَّبه وقال

الغلط البين والعذر الملفق وتحسين  -أبقاك اهللا  -هذا واهللا  - لى العراق ومرجعك إ - المؤمنين عبد الملك الحجاج بما قلت فيه 

  . فارط الخطأ ألنه ليس آل راجٍح وعاقٍل بناصٍح لصاحب السر ولو آان أخوه آذلك آان أمره إليه أهّم وشأنه أولى

 

  . ورهبًا وتحسنًا عندهم بحاجتهم إليهمواألعلى من الناس ال يكلف األدنى هذه المؤونة وإنما يفعلها األدنون باألعلين رغبًة 

 

  . وأآثر ما يذيع أسرار الناس أهلوهم وعبيدهم وحاشيتهم وصبيانهم ومن لهم عليهم اليد والسلطان

 

  . فالسر الذي يودعه خليفٌة في عامٍل له يلحقه زينه وشينه أخرى أال يكتمه

 

  . لعقوبة وال تلحقه الالئمةوهذا سبيل آل سٍر يستودعه الجلة والعظماء ومن ال تبلغه ا

 

  . ليكن أصدقاؤك آثيرًا وصاحب سرك واحدًا من ألف  : وقال سليمان بن داود في حكمته

 

  . وليس معنى الحديث أن تعد ممن تعرف ألفًا وتقضي إلى واحد بسرك إْن لم يكن ذلك الواحد موضعًا لألمانة في السر

 

  . يساوي رجًال رجٌل يساوي ألف رجل ورجٌل ال  : لكنه قيل

 

  .  " الناس آإبٍل مائٍة ال يوجد فيها راحلٌة   "   : وآقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 

فكل ذلك يراد به أنَّ الفضل قليل والنقص قليل ال على نسب ما يتلقاه االجتماع من هذه األعداد ألنَّا قد نجد الرجل يوزن باألمة 

  . الرجلونجد األمة ال تساوي قالمة ظفر 

 

سيما من يوثق بحلمه وعقله وأمانته ونصحه ومن ال ضرر عليه وال نفع له في السر  - فإذا آان من تقع عليه الشَّريطة معدومًا 

الذي يضمر وال يحرَّم عليه آتمانه ومن قد وأى على نفسه بالسِّرِّ والحفظ فإنه ليس آلُّ من ضمِّن فلم يضمن ضامنًا وال من 

مستحفظًا وال من استخلف فلم يخلف خائنًا وإنما يلحقه الحمد والذم واألجر واإلثم إذا ضمن األمانة ثم خترها  استودع فلم يقبل

  . ال تودعن سرك أحدًا  : فكأن القوم قالوا -
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وء إني امرؤ منِّي الحياء الذي ترى أن  : وإال فمتى تجد رجًال فيه الصفة التي وصف بها مسكيٌن الدارمى نفسه حيث يقول

بأخالٍق قليل خداعها أواخى رجاًال لست ُأطِلع بعضهم على سرِّ بعٍض غير أنِّي جماعها يظلون شتى في البالد وسرهم إلى 

  . أجعل قلبي له قبرًا أدفنه فيه إلى يوم النشور  : آيف آتمانك للسر قال  : صخرٍة أعيا الرجال انصداعها وقيل لرجٍل

 

  . يه ضربة العنقوأآتم السِّرَّ ف  : وقال اآلخر

 

  . وهذه صفاٌت موجودٌة باألقوال معدومة باألفعال

 

  . والمغرور من اغتر بما يعده الواعد منها دون أن يبلو الخبر

 

أن من يفضى إليه بالشيء يبلغ من إذاعته ونشره ما ال يبلغه الرسول المستحفظ المعنّي بتبليغ الرسالة   : والذي جربناه ووجدناه

جازى على أدائها حتى ربما آان يبلغ في اإلذاعة لمن أرادها أن يقصد للبالغة من الرجال المعروف بالنميمة المحمود الم

  . والتقتيت فيوهمه أنه قد استحفظه السرَّ فيشيع على لسانه آما يشيع الضوء في الظلمة

 

  . جميل بن النحيت  : مُّ أهل مكة قيل لهمن أن  : وهذا فعل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه حين أحبَّ أن يشيع إسالمه فقال

 

  . فأتاه فأخبره بإسالمه وسأله أن يكتمه عليه فلم ُيمِس وبمكة أحٌد لم يعلم بإسالم عمر رضي اهللا عنه

 

ثم يكون من أآثر األعوان على إظهار السرِّ االستعهاد له والتحذير من نشره فإن النهي أغرى ألنه تكليف مشقة والصبر على 

  . ليف شديد وهو حظٌر والنفس طيَّارة متقلِّبة تعشق اإلباحة وتغرم باإلطالقالتك

 

  . غرى بأن يفعل -وهو لم يمسحها به قطُّ  - ال تمسح يدك بهذا الجدار   : ولعل رجًال لو قيل له

 

لوع بكلِّ ممنوع والضجر وآذلك ما ُحدَّث به من السر فلم يؤمر بستره لعله أال يخطر بباله ألنه موجود في طبائع الناس الو

  . بكل محصول

 

أحرص منه على ما أبيح من غير علة وال سبب إال امتهان  -وإن آان ال ينفعه  -لم صار اإلنسان على ما منع   : فنريد أن نعلم

  . ما آثر عليه واستطراف ما قلَّ عنده ولم أقبل على من وّلى عنه وولَّى عمن أقبل عليه ولم
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ولم صار يتمنَّى الشيء وينذر فيه النذور ويتقطع إليه شوقًا فإذا ظفر به صد   : ت المسألة جدَّ المنع وقال الشاعرإذا جدَّ  : قالوا

إن اهللا تبارك وتعالى جعل لكل نفٍس مبلغًا   : عنه وأخلق عنه ولم زهد الملوك فيما في أيديهم ورغبوا فيما في أيدي الناس فنقول

  . ال تتسع ألآثر منهمن الوسع ال يمكنها تجاوزه و

 

  . فكان معها فيما دون الوسع الفقر وخوف اإلخوان وفيما تجاوزه عز الغنى وأمن العدم

 

  . وبهذا وبمثله من ومن البخل والحرص استخفت من احتاج إليها وأعظمت من استغنى عنها

 

  . ة ويبلى خيرها من شرها وصبرها من جزعهاوجعلها تواقة مشتاقة متطرفة ماللة آثيرة النزاع والتقلب تستحكم عليها الفتن

 

ولوال هذه الخالل سقطت المحن فهي تعظم القليل بالضرورة إليه إن آان من أقواتها أو لشدة النزاع والشوق إن آان من طرف 

  . شهواتها فإن صنوف الشهوات آثيرة ولكل صنٍف منها أهل ال يحلفون بما سواه

 

  . ها البديع الطارئوتتعجب من الغريب النادر ويضحك

 

إال أنه إذا آثر الغريب صار قريبًا وإذا تجاوز المطلوب مقدار وسعها وحاجاتها فصار ظهريًا وفضًال استخفت به وقل في 

  . أعينها آثيره

 

  . وأعظم األشياء عندها قدرًا ما اشتد إليه الفقر والحاجة وإن قل قدره وأهونها عليها ما استغنى عنه وإن عظم خطره

 

  . وجعل لما تتوق إليه وتشتاقه مكانًا من قواها له

 

فإذا امتأل ذلك المكان سرورًا وقضى ذلك األرب وطرًا مما آان طمح إليه وروى مما آان ظامئًا إليه انصرف عنه وقاله 

ة وإنما الثبوت الدائم والعلة في ذلك أن الدنيا دار زواٍل ومالل ليس في آيانها أن تثبت هي وال شيٌء مما فيها على حاٍل واحد

  . لدار القرار

 

فالسآمة تلحقها في محبوبها آما يصيب المنتهي من الطعام والشراب والباه فإنه ليس شيء أبغض إلى من يتناهى فيه إلى غايته 

  . من النظر إلى ناحيته فضًال عن مالبسته إلى وقت عودة السبب األول

 

فإذا امتألت تلك القوة من محسوسها لم تجد لها وراءه طعمًا وال ريحًا وعاد عليها  فإذا آانت الطبائع تتشابه ولكل حاسة قوة

  . الضرر
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  . فبعض النظر يعمى والصوت الشديد يصّم والرائحة المنتنة تبطل المشم واألطعمة الحارة المحرقة تبطل حاسة اللسان

 

والسماع وبين من هو مغموٌس فيه بوٌن بعيٌد جداً  في وتتطرف آل واحدٍة منها فبين الطيب عند من بعد عهده به والجماع 

  . الحالوة وحسن الموقع

 

آل ذلك ما لم يأت المال والعلم فإنه آلما آثر آان أشهى وأعجب ألن قصد الناس له ليس لطلب مقدار الحاجة وسد الخلية آما 

  . نهاية ألنه سعى ال لحاجة وإيضاٌع ال لبغيةيريده أهل القناعة والزهادة وإنما يراد لقمع الحرص والحرص ال حد له وال 

 

  . لو أن البن آدم واديين من ذهٍب البتغى إليهما ثالثًا  "   : وهكذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 

  .  " وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب 

 

  .  " وتحبون المال حبًا جمًا   "   : من آان ال يغنى بما يغنيه فكل ما في األرض ال يغنيه قال اهللا عز وجل

 

  .  " وإنه لحب الخير لشديد   "   : وقال

 

أرٌض من   : ال يشبع أربٌع من أربعة  "   : والناس إن شبعت بطونهم فعيونهم في ذاك ال تشبع فأما الحديث الذي جاء  : وقال الشاعر

  .  " مطر وعين من نظر وأنثى من ذآر وعالٌم من علم 

 

  . ن ال تشبع في الجملة آما ال يشبع الخيشوم من االستنشاقفإن العي

 

  . فأما من صنٍف مما يراه دون صنٍف فإنه يشبع ويروى ويصدف إلى غيره

 

  . وأما العلم فإنه أوسع من أن يحاط به فمن طلبه لشرفه وفخره فإنه ال حد له وال نهاية ولم يزدد له طلنٍا إال ازداد فيه رغبة

 

  . مقدار آفايته وحاجته آفاه منه اليسيرومن طلب منه 

 

  . على أنه ال يملك من آثر علمه أن يرى فيه الغنى والكبرياء أيضًا

 

  . وقد يمل آما يمل آل شيء
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  . وتمل العين أيضًا منه ومن المال

 

  . طالب علم وطالب دنيا  : اثنان منهومان  : وقيل

 

  . النهم تجاوز القدروهذه القضية تدل على الخروج عن العقل ألن 

 

  . وأما الحرص على الممنوع الذي ال ينتفع به والعجب مما يتعجب من مثله فليس من أخالق العقالء

 

وما لم يكن في أخالقهم فال نظر فيه وال قياس عليه وإنما ذلك فعل من استوحش من وإفشاء السر إنما يوآل بالخبر الرائع 

ألشنع األبلق مثل سر األديان لغلبة الهوى عليها وتضاغن أهلها باالختالف والتضاد والخطب الجليل والدفين المغمور وا

  . والوالية والعداوة

 

ومثل سر الملوك في آيد أعدائهم ومكنون شهواتهم ومستور تدبيراتهم ثم من يليهم من العظماء والجلة لنفاسة العوام على 

  . ة وقلوبهم بها معلقة ورغباتهم ورهباتهم إليها مصروفةالملوك وأنهم سماٌء مظلة عليهم أعينهم إليها سامي

 

ثم عداوات اإلخوان فإنما صارت العداوة بعد المودة أشد الطالع الصديق على سر صديقه وإحصائه معايبه وربما آان في 

  . ريمةحال الصداقة يجمع عليه السقطات ويحصي العيوب ويحتفظ بالرقاع إرصادًا ليوم النبوة وإعادًا لحال الص

 

ض  -ما يريد الناس منا ما ينام الناس عنا لو سكنَّا باطن األر   : وقد شكا بعض الملوك تنقيب العوام عن أسرار الملوك فقال

لكانوا حيث آنا إنما همهم أن ينشروا ما قد دفنا ولم نرى حب الطعن على الملوك والتجسس على أخبارهم وعشق نشر 

ًا في طباع الناس ال يكاد ينجو منه أحٌد منهم إال من رجح حلمه وعظمت مروءته وظهر سودده المعايب واستحالل الغيبة ظاهر

  .  " الغيبة فاآهُة النساك   "   : واشتد ورعه حتى قال بعضهم

 

  .  " أترعون من ذآر الفاسق اذآروه يعرفه الناس   "   : وقال آخر

 

المثل فيالغيبةبأآره ما تكرهه النفوس وما تختار منه الموت على ولم نر اهللا جل ثناؤه رخص في اغتياب مؤمن بل ضرب 

  .  " وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدآم أن يأآل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه   "   : الحياة فقال
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عريضة وحسد  واغتياب الناس جميعًا خطة جوٍر في الحكم وسقوٌط في الهمة وسخافة في الرأي ودناءٌة في القيمة وآلفة

ونفاسة قد استحوذت على هذا العالم وغلبت على طبائعهم وتوآدت لسوء العادة عندهم ولعلو الشر على الخير وآثرة الدغل 

  . والنغل والحسد في القلوب

 

  . فلست ترى منها ناجيًا

 

  . إما ناظٌر بعين عدٍل وإنصاف فهو يرى ما ينكر فيبدو في وجهه ولسانه

 

  . ن البغضاء والعداوة فهو آثيرًا ما يجد من العيوب في عدوه ما يعينه على التخرُّص عليه فيقويها ويزيد فيهاوإما ناظٌر بعي

 

  . وإن عدم الحق تقول وقبح الحسن وزاد في قبح القبيح

 

  . ذآر الناس ولغٌو وخطل وهجر وهذاع وغيبٌة وهمٌز ولمٌز - إال ما بال به  -والحديث آله 

 

  . يا بنى إنما اإلنسان حديث فإن استطعت أن تكون حديثًا حسنًا فافعل  : اء البنهوقال بعض الحكم

 

وآل سرٍّ في األرض إنما هو خبٌر عن إنسان أو طى عن إنسان فله في الغيبة أآثر الحظ وُجلُّها آلفٌة ال ضرورة يرى صاحبها 

فتشاغل عما يعنيه بما ال يعنيه فأنكر أقواله وأفعاله أنه قد أهمل محاسبة نفسه وغفر ذنوبها وألغى عيوبها وقصد قصد غيره 

  . وهجر تدبيره وتعجب من مقابحه وجهد نفسه في تفقد أموره

 

ليس ذلك عن عنايٍة بصالحه وال محبة لتقويمه وتهذيبه وال أنه مسيطٌر عليه وال محموٌد عنده على ما عنى به من شأنه بل هو 

  . عنده عين المذموم

 

  . البشر وشغلهم في الليل والنهار وهذا ُجّل حديث

 

  . فضول النظر تدعو إلى فضل القول وفضول الخواطر تبعث على اللهو والخطل  : قال بعض الحكماء

 

  . ولو آان الرجل ال يتكلم إال بما يعنيه وال يتكلف ما قد ُآفيه قل آالمه

 

وانه ومعامليه لطاب عيشه وخفت مؤونته والمؤونة عليه فإن اهللا ولو حكَّم العدل في أموره وفيما بينه وبين خالقه وبينه وبين إخ

  . تبارك وتعالى لم يخلق مذاقًا أحلى من العدل وال أروح على القلوب من اإلنصاف وال أمرَّ من الظلم وال أبشع من الجور
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  .  " إنما يعرف الظُّلم من ُحكم به عليه   "   : وقال بعض المتقدمين

 

ل دله على أن الناس يجدون من طعمه وطعم الظلم إذا فعله بهم مثل الذي يجد إذا ُظلم فكره لهم ما لنفسه ومن استعمل العد

  . فأنصف ولم يظلم

 

وقد أطلق لهم تصريف أخالقهم  -ويتظالم الناس فيما بينهم بالشَّره والحرص المرآَّب في أخالقهم فذلك احتاجوا إلى الحكَّام 

  . هم باألحكام فيها ما جنايته عليهم أآثر مما يطالبهم به الخصومالتي ردت إلي -وأماناتهم 

 

  . إن من أصعب األعمال إنصافك في نفسك ومواساتك أخاك في مالك وذآر اهللا  : وقال بعض الحكماء

 

رض من األمور فإن ولكن ذآره عند ما يع -وإن ذلك لم ذآر اهللا  - أما إني ال أعنى قول سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا 

  . آان طاعًة هللا فعلته وإن آان معصيًة هللا اجتنبته

 

رجٌل لم يعب أخاه بعيٍب فيه مثله حتى يصلح ذلك   : ثالثة في ظل عرش اهللا يوم ال ظِّل إال ظله  "   : وروي عن بعضهم أنه قال

  . سالعيب من نفسه فإنه ال يصلحه حتى يهجم عاى آخر فتشغله عيوبه عن عيوب النا

 

أفي طاعة اهللا هو أم في معصيته ورجٌل لم يلتمس من الناس إال مثل ما يعطيهم من   : ورجٌل لم يقدِّم يدًا وال ِرْجًال حتى يعلم

  . نفسه

 

  .  " أما تحبُّون أن ُتنِصفوا 

 

قوله وشغله عيبه عن عيوب  رحم اهللا عبدًا أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من  "   : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .  " الناس 

 

ما أفضل   : يا بني إسرائيل أيرى أحدآم القذاة في عين أخيه ويغبى عن الجذع وقيل لعيسى بن مريم  "   : وقال عيسى بن مريم

  . ترآي ما ال يعنينى  : أعمالك قال

 

  . من ِحلِّه وأخ إذا احتجت إلى ما في يديه بذله ليترآي ما ال يعنينى ودرهٌم   : أعيتنى ثالث خالل  : وقال عمرو بن عبيد
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وما أحق من أحصيت ألفاظه وليس من قوٍل يبدر منه إال لديه رقيٌب عتيٌد ومن أحصيت عليه مثاقيل الذَّّر واستشهد عليه جلده 

  . وجوارحه أن يضبط لسانه

 

  . ا ال يعنيهمن عدَّ آالمه من عمله قّل آالمه إال فيم  : وقد جاء في بعض اآلثار

 

  . وآل امرٍئ فحسيب نفسه غير مأخوذ بغيره وهو الوحيد دون األهل والولد والقرابة

 

  .  " آل امرٍئ بما آسب رهيٌن   "  - وقوله الحق  -وقال اهللا ّجل ثناؤه 

 

  .  " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضرُّآم من ضل إذا اهتديتم   "   : وقال

 

  . بالمعروف والنهي عن المنكر إال مع السيف والسوطوليس األمر 

 

  . اللسان والسيف  : شيئان ال صالح ألحدهما إال باآلخر  : وقال بعض الحكماء

 

وأنت إذا تأملت أآثر ما يتناجى به المتحدثون وجدت أآثر السائلين يسأل عما ال يعنيه ويكترث لما ال يكرثه ويعنى بما ال ينفعه 

من سألك الفتضح ولو حاجَّه فيما ادعى ووقفه   : ر المجيبين يجيب ولم ُيسأل ويتكلَّف ما ال يعلم ولو قال له قائلوال يضره وأآث

  . النقطع

 

يا هذا   : قال اهللا عز ومر هشام بن عبد الملك ببعض أهل الُكلفة والفضول وعليه ُحلَّة ذيالة يسحبها في التُّراب فقال له المتكلف

  . بكإنك قد أفسدت ثو

 

  . ليتك ألقيته في النار  : وما يضرُّك من ذلك قال  : قال

 

  . وما ينفعك من ذلك فأفحمه غاية اإلفحام  : قال

 

  . ولو تهيأ للمتكلِّفين في آل وقٍت مثل صرامة هشام الزدجر من به حياٌء منهم ولقلت الفضول والُكلف والغيبة

 

يخفي شخصه ويطامن حسَّه ويّغض من صوته وال يزيد بما يناله من ذلك إال بأن  وليس من أحد أذلَّ من مغتاب ألنه  : قالوا

  . يرفع من قدر خصمه ويعظم من شأنه
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  . أتدرى من النبيل هو الذي إذا رأيته هبته وإذا غاب عنك اغتبته  : قال معاوية

 

  . وهي لعمري سبيل العظماء عند العوام والملوك عند الرعية والسادة عند العبيد

 

  . فلم يأخذ المغتاب ممن اغتابه شيئًا بعضيهته إياه إال والذي أعطى من الهيبة عند حضوره أآثر منه

 

  . ولو آان المغتاب ال يستتر من الغيبة إال ممن يخاف سطوته آان أعذر

 

  . ولكن اللؤم المتمكن منه يحمله على اغتياب عبده وأمته فضًال عن آفئه ونظيره

 

ند عدّوه والمشاحن له مساعدًة له بالسخف وتقربًا إليه بالمهانة والضعف ثم لعله ينكفي إلى الذي اغتابه ويغتاب الرجل ع

وقصبه من ساعته ويومه فيعطيه في عدوه الذي اغتابه عنده أيضًا مثل ذلك وأآثر منه ال لعلٍة أيضًا وال مرفق وال ربٍح أآثر 

نَّته آما يعظِّم الغنيَّ بغير ثمن ويحتقر الفقير بغير سبب فمتى آوشف أو عوتب من الذِّلَّة التي يجدها في نفسه والضعف في م

  . لبسته ذّلٌة ُأخرى من الكظَّة بالمعاذر الكاذبة واالعتصام باأليمان الفاجرة

 

ربل الذِّّلة ومن آانت هذه دربته فهو حرى أن ُيطَّلع على دخلة أمره فال ُيقَبل منه عذر وال ُيصَّق في قوٍل وال حلف وقد تس

  . وتدرع الخضوع

 

وليس من سوس النفس الكريمة الشهمة أن تلقى الناس بخالف ما يتخلَّقون به مل لم تأت ضرورة يحتاج فيها إلى آيد وغيلة أو 

مكر وحيلة ويثار بالغيبة فيها الرأي األصيل من مكانه فيفعل ذلك العاقل فيما يحل له ويحسن به بعد أن تعييه الحيلة في 

  . ستصالح ذلك العدو بالرفق والمالينةا

 

لكثرة النَّطف في الناس وضعف أنفسهم على اإلقرار بالذنب فال ذلَّة الضعف الثاني في   " قل من اعتذر إال آذب   "   : وإنما قيل

  . االعتذار نهت عن آلفة الضعف األول في االغتياب وال آلفة الضعف األول صانت عن ذلَّة الضعف الثاني

 

وعلى أن أآثر من ُيعتذر إليه ليس بقابٍل للعذر على حقيقٍة وإن أظهر القبول لما جرَّب من سخاء الناس باأليمان وبعدهم من 

  . اإلقرار بالذنب ما لم تأت حجة واضحة ودليٌل شاهد عدل

 

ر إال إلى من يحبُّ أن يجد له عذرًا أن ال يعتذ -إن آانت في نفسه قيمة  -وإذا آانت هذه سبيل المعتَذر إليه فيحق على المعتِذر 

  . وال يعجل إلى الَمْين وهو ال يجد للحجة مكانا
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  . وأآثر من ُيعتذر إليه إنما ُيفعل ذلك به خوفًا من سقطته وإبقاًء لسلطانه

 

ألمور التي في اإلقرار بها والمتفقِّهون يتأولون في األيمان السلطانية ما ُيلحق بها عند السلطان التهمة ويلزمهم الّظّنة سيما في ا

  . إباحة الدم والمال وهتك الستر

 

  . وال حسم لهذا الداء إال باطراح الفضول وسالمة اللسان من أن يلغ في األعراض ويستسر بالعضيهة والبهت

 

  .  " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده   "   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 

  . لناس منه فليس سالمًا من نفسهومن لم يسلم ا

 

  . احرس أخاك إال من نفسه  : وقال القائل

 

  . مقتل المرء بين فكَّيه  : وقالوا

 

  . احفظ رأسك  : وآتب على بعض أبواب المدن بالسند

 

  . ُتستخرج أبدًا قد تصل النِّصال إلى اإلخوان فُتستخرج وأمثال النِّصال من القول إذا وصلت إلى القلب لم  : وقال األول

 

  : وقال بهرام وسمع في الليل صوت طائر فتحدَّاه بسهم وهو ال يراه إال أنه تتبع الصوت فصرعه فلما صار بين يديه قال

  . ما شيء أحق بطول سجٍن من لسان  : وقيل  ! والطير أيضًا لو سكت آان خيرًا له

 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لمعاذ   ! بخيٍر إن ترآتنا  : أنتن فيقلن آيف  : يسأل اللسان األعضاء في آل يوم فيقول  : وقيل

  .  " وهل يكبُّ الناس على مناخرهم في النار إال حصائد ألسنتهم   "   : بن جبل

 

  . المنطق والنظر والصمت  : أعمال البر ثالثة  "   : وقال عيسى عليه السالم

 

  .  " قد لغا ومن آان نظره في غير اعتباٍر فقدسها ومن آان صمته في غير تفّكر فقد لها فمن آان منطقه في غير ذآر اهللا ف

 

  "   : فانظر بأي األمرين قطعت عمرك أبالحكمة أم باللغو وانظر آيف وصف اهللا تعالى من أثنى عليه بخير من عباده فقال

  .  " وإذا مرُّوا باللغو َمرُّوا آرامًا   "   : وقال  " غو أعرضوا عنه وإذا سمعوا اللَّ  "   : وقال  " والذين هم عن اللَّغو ُمْعِرضون 
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العبادة عشرة أجزاء تسعٌة منها في   "   : ال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  "   : وصان عنه أسماع أهل الجَّنة وألسنتهم فقال

  .  " الصمت 

 

  .  " صبر وانتظار الفرج أفضل العبادة ال  "   : وقال علي بن أبي طالب

 

ليس   : لو لم يكن للصامت في صمته إال الكفاية ألن يتكلَّم بكالم وُيحكى عنه محرَّفا فُيضطرَّ إلى أن يقول  : وقال بعض الحكماء

  . هكذا قلت إنما قلُت آذا وآذا

 

غير مقبول منه إال أن يأتي ببينة له لكان ذلك  فيكون إنكاره إقرارًا واعترافه بما ُحكى عنه شاهدًا لمن وشى به وادعاًء لتحريٍف

  . من أآثر فضائل الصَّمت

 

وربما ذآر رجٌل اهللا تبارك وتعالى فكان ذلك الذآر إثمًا له ألنه قد ُيدخله في باب تفخيم الذنب الحقير واإلغراء والتحريض 

  . فيسفك الدم الحرام أو يعظِّم الجرح الصغير

 

  . َرى وحرَّض وأثم وأوبقبل ربما ضحك وتبسَّم فأْغ

 

فإن شئت أدلى فيكما غير واحٍد مجاهرًة أو قال عندي في سرِّ فإْن أنا لم آُمْر ولم أنه عنكما ضحكت له   : قال بعض الشعراء

  .  " من ُآِفَي شرَّ لقلقه وذبذبه وقبقبه فقد ُآِفَي الشّر   "   : حتى يلجَّ ويستشرى وقالت العرب

 

  . نشغل القارئ لهذا الكتاب بغير ما قصدنا إليه وعزمنا عليه ألتينا عليه وهذا باٌب لوال أن

 

  . وهو آثير موجوٌد لمن طلبه وجملٌة واحدة فيها آفاية فإنما تختلف األلفاظ التي ُتجعل آسوًة لتلك المعاني

 

  . وإال فإّنك إذا نظرت إلى جميع شرور الدنيا وجدت أولها آلمة عارت فجنت حربًا عونًا

 

آحرب بكر وتغلب ابنى وائل وعبٍس وذبيان ابنى بغيض واألوس والخزرج ابنى َقْيلة والِفجار األول والثاني وعامة حروب 

  . العرب والعجم

 

  . وإذا تأملت أخبار الماضين لم ُتحص عدد من قتله لسانه وآان هالآه في آلمٍة بدرت منه
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ضٍع ممَّن تقدَّمت معرفته وزالت الشكوك عنه في أمره ولكنَّ العجب عين وليس العجب ممن أفضى بسرِّه إلى من ليس له بمو

العجب ممن استنام بسرِّه إلى من لم تقدم معرفته ومن أنس إليه عن اللِّقاءة واللِّقاءتين دون معرفة العين واالسم والسبب 

يه البلّية بطول الحسرة فإنَّ البالء عارٌض والنسب فانخدع في أّول وهلة وُغِبن عقله قبل أن ُيغَبن دينه وماله وتضاعفت عل

  . ومكتسب فكان العارض السَّماوى وما خوَّلته األقدار سّرًا بعد اجتهاد صاحبه رأيه وحيلته في طلب الخير

 

  . وصواب تدبيره فيه أسهل وأيسر على العاقل المعتاد للصواب وإن آان آل مكروه مّرًا بشعًا

 

العياء ما اجتمع على صاحبه مع الفجيعة والحاجة والنَّقص والذِّّلة غمُّ النَّدامة واألسف على ما فرط وإنما الكرب الالزم والداء 

  . منه إذ آان الجانى على نفسه بيده

 

مما قدمنا ذآره ولو اقتصرنا في هذا الكتاب  -ولهذا الكالم نظُر نكره التطويل به والمعنى واحُد وإنما نحتاج من هذا ومثله 

مما فيه لكان بإذن اهللا آافيًا لمن له ُلٌب وعقل لكن االحتجاج أوآد واإليضاح أبلغ والحظَّ في هذا القول آله لمن  على حرٍف

عقله واآلخذ به أوفر منه لمن قاله ولم يعمل بقوله ألنه إنما يجتنى ثمرة الصواب ويختلف برفقه من صدَّق قوله بفعله فإن 

ما لم يستعمل علمه وقوله حظُّ الواصفين وحسن الصِّفة يزول بزوالها وينقطع بانقطاعها  الحكمة قول وعمل وإنما حظُّ القائل

  . يسيرة -إلى أن يملها القائل والسامع  - ومدتها 

 

واألفعال المحمودة متصلة النفع والشرف والفضيلة في الحياة وبعد الوفاة ومذخوٌر لألعقاب وحديٌث جميٌل ونشٌر باٍق على مرِّ 

  . الجديدين

 

  . وأآثر من ذلك آله توفيق اهللا وتسديده فإن القلوب في يده والخيرات مقسوماٌت من عنده

 

  . وحسبنا اهللا ونعم الوآيل

 

  . تم آتاب آتمان السر من آالم أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ بعون اهللا وتأييده ومشيئته وتوفيقه

 

  . واهللا الموفق للصواب برحمته

 

   .  وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين وسالمهوالحمد هللا أوًال
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 الرسالة الرابعة آتاب فخر السودان على البيضان  
 

  . سعدك بطاعته وجعلك من الفائزين برحمتهبسم اهللا الرحمن الرحيم توالك اهللا وحفظك وأ

 

أنك قرأت آتابي في محاجة الصرحاء للهجناء وردِّ الهجناء وجواب أخوال الهجناء وأني لم  -أعاذك اهللا من الغشِّ  -ذآرت 

  . أذآر فيه شيئًا من مفاخر السودان

 

  . فاعلم حفظك اهللا أني إنما أخرت ذلك متعمدًا

 

  . تب لك مفاخر السودان فقد آتبت لك ما حضرني من مفاخرهموذآرت أنك أحببت أن أآ

 

ال يقرب العنز الضَّأن ما   : إن الوئام يتترع في جميع الطَّْمش  : قال الفرز عبد فزارة وآانت في أذنه ُخربة  : قال األصمعى

  . وجدت الماعز وتنفر الشاة من المخلب وال تأنس بالخف

 

  .  " لوال الوئام هلك اإلنسان   "   : وأنشد أبو زيد النحوي

 

  . لسيد الحضر يا أصلع  : لمن أنت يا سوداء قالت  : قلت ألمٍة سوداء بالبادية  : -وآان خطيبًا عالمًا  -وقال شداٌد الحارثيُّ 

 

بأهل نجد وما نزعت عنِّي إال  لقد آلَّمتها وأنا أظنُّ أنِّي أفي  : ما وقال شداد  : أو لست أصلع قلت  : قلت أو لسِت سوداء قالت  : قال

  . وأنا عند نفسي ال أفي بأَمِتي

 

سألتها آيف آان   ! قاتل اهللا أمَة آل فالٍن السوداء ما آان أفصحها وأبلغها  : قال ذو الرُّمَّة  : قال عيسى بن عمر  : وقال األصمعي

  . ٍغْثنا ما شئنا  : المطر عندآم قالت

 

الحليم عند الغضب والشجاع عند الخوف   : ثالثة ال تعرفهم إال عند ثالثة  : م منهم وهو الذي يقولمناقب السودان أن لقمان الحكي

  . واألخ عند حاجتك

 

  . إذا أردت أن تخالط رجًال فأغِضْبه ذلك فإْن أنصفك وإال فاحذره  : وقال البنه
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  . ولم يرووا ذلك عنه إال وله أشياء آثيرة

 

  . إياه وتسميته الحكيم وما أوصى به ابنه وأآثر من هذا َمْدُح اهللا

 

سعيد بن جبير قتله الحجَّاج قبل موته بستة أشهر وهو ابن تسٍع وأربعين سنة ومات الحّجاج وهو ابن ثالث وخمسين   : ومنهم

  . سنة

 

  . وآان سعيٌد أورع الَخْلق وأتقاهم وآان أعظم أصحاب ابن عباس

 

  . ء من قبل أصحاب ابن عباس حتى يجيء من سعيد بن جبيروأصحاب الحديث يطعنون في الذي يجي

 

  . آلُّنا محتاٌج إليه  : وأبوه مولى بني أسد وهو مولى بني أمّية وُقِتل يوم ُقِتل والناس يقولون

 

نا وهو ثلث إن أبا بكٍر سيدنا وأعتق سيد  : بالٌل الحبشيُّ رضي اهللا عنه الذي يقول فيه عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  : ومنهم

  . اإلسالم

 

  . مهجع وهو أول قتيٍل ُقِتل بين الصِّفَّين في سبيل اهللا  : ومنهم

 

  . المقداد وهو أول من عدا به فرسه في سبيل اهللا  : ومنهم

 

  . ومنهم وحشيٌّ قاتل ُمسيلمة الكذاب

 

  . -يعني ُمسيلمة الكذاب  - ت شر الناس وقتل -يعني حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنه  - قتلت خير الناس   : وآان يقول

 

  . مكحوٌل الفقيه  : ومنهم

 

  . الَحيُقطان الشاعر الذي آان َيفُضل في رأيه وعقله وهمَّته  : ومنهم

 

  . ال تعرُف األخ حتَّى ترافقه في الحضر وتزامله في السفر  : وهو الذي يقول في اإلخوان
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هل تفقدون من أحد   : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج في غزاٍة فقال ألصحابهُجليِبيب الذي تحدثت الرواة   : ومنهم

  . نفقد فالنًا وفالنًا  : قالوا

 

  . نفقد فالنًا وفالنًا  : هل تفقدون من أحد قالوا  : ثم خرج فقال

 

  . ال  : هل تفقدون من أحد قالوا في الثالثة  : ثم خرج فقال

 

  . بيبًا اطلبوهلكني أفقد ُجلي  : قال

 

  . فطلبوه بين سبعٍة قد قتلهم ثم ُقِتل

 

  . قتل سبعًة ثم قتلوه  "   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 

  .  " هذا منِّي وأنا منه 

 

  . ثم حمله على ساعديه حتى حفروا له ما له سريٌر غير ساعَدْي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال

 

  . ُغْسًال ولم يذآروا  : قال

 

  . فرٌج الحجَّام وآان من أهل العدالة والمقدَّمين في الشَّهادة  : ومنهم

 

واهللا ألمتحنَّنه   : أعتقه جعفر بن سليمان وذلك أنه خدمه دهرًا يصلح شاربه ولحيته ويهيئه فلم يره أخطأ في قوٍل وال عمل فقال

  . تَّه وألغنينَّهفإن آان ما أرى منه عن تدبيٍر وقصٍد ألعتقنه وألزوَّج

 

  . وإن آان على غير ذلك عرفُت الصنع فيه

 

  . نعم  : يا غالُم أتحتجم قال  : فقال له ذات يوم وهو يحجمه

 

  . عند الحاجة  : ومتى قال  : قال

 

  . أعرُف أآثره وربما غِلطت  : وتعرُف ذلك قال  : قال
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  . ه خائرة حلوةأمَّا الشتاء فداآبرا  : فأيَّ شيء تأآل قال  : قال

 

  . وأما في الصيف فسكباجٌة حامضة عذبة

 

  . فبلغ به جعفر بن سليمان ما قال

 

وبلغ من عدالته ونبله في نفسه وتوقِّيه   : خلُّوا الطَّريق زوجتي أمامي أنا حميُم فرِج الحّجام قال  : وهو الذي يقول فيه أبو فرعون

  . لمربد آانوا ال يطعمون أن ُيْشهده إال على أمٍر صحيح ال اختالف فيهوورعه أن مواليه من ولد جعفٍر وآبار أهل ا

 

وأما الَحيُقطان فقال قصيدًة تحتجُّ بها اليمانية على ُقريٍش ومضر ويحتجُّ بها العجم والحبُش على آأنه لما بدا للناس أير حماٍر 

لئن آنُت جعد الرَّأِس والجلُد فاحٌم   : ه فقال هذا الشعرُلفَّ في قرطاس فلما سمع بذلك الحيقطان وآان باليمامة دخل إلى منزل

فإنَّي َلَسْبُط الكفِّ والعرُض أزهر وإنَّ سواد اللَّون ليس بضاِئري إذا آنُت يوم الروع بالسَّيف أخطُر فإن آنت تبغي الفخر في 

وهوذة والقبطي والشيُخ قيصُر وفاز بها  غير آنهه فرُهط النَّجاشي منك في الناس أفخر تأبَّى الُجَلْنَدي وابن آسرى وحارٌث

في دون الملوك سعادًة فدام له الملك المنيع الموّفُر ولقمان منهم وابنه وابُن أمِّه وأبرهُة الملك الذي ليس ُينَكُر غزاآم أبو يكسوم 

ِب أآدُر فلو آان غير اهللا راَم دفاعه أمِّ دارآم وأنتم آقْبِص الرمل أو هو أآثر وأنتم آطير الماء لما هوى لها ببلقعٍة ُحجن المخال

تتها علمت وذو التَّجريب بالناس أخبُر وما الفجُر إال أن تبيتوا إزاءه وأنتم قريٌب نارآم تتسعَُّر ولو آان فيها رغبٌة لمتوٍَّج إذًا أل

قنَّص ولكن تجرًا والتجارة ُتحَقر بالمقاول حميُر وليس بها مشتًى وال متصيَّف وال آُجؤاثا ماؤها يتفجَّر وال مرتٌع للعين أو مت

تأبى الجلندى وابن آسرى وحارٌث وهوذة والقبطى   : ألست ُآليبّيا وأمك نعجًة لكم في سمان الّضان عاٌر ومفخر أما قوله

أبي  آتب النبيُّ صلى اهللا عليه وسلم إلى بني الُجلندي فلم ُيؤمنوا وآذلك آسرى وآذلك الحارث بن  : والشيخ قيصُر فإنه يقول

  . َشِمر وآذلك هوذة بن علي الحنفي وآذلك المقوقس عظيم القبِط صاحُب اإلسكندرية وآذلك قيصر ملك الرُّوم

 

  . على أن بني الُجلندي قد أسموا من بعد ذلك الكتاب ولكنَّ النَّجاشيَّ أسلم قبل الفتح فدام له ملكه ونزع اهللا من هؤالء النِّعمة

 

ملكه شيٌء فقد أخرجوه من آلِّ مكاٍن يبلُغه ِظلٌف أو حافر وصار ال يتمنَّع إال بالخليج وبالعقاب وقيصر إْن آان قد بقي من 

  . والحصون وبالشتاء والثلوج واألمطار

 

  . وفخر بلقمان وابنه

 

  . فإنه يعنى صاحب الفيل حين أتى ليهدم الكعبة  : وأما قوله
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لم يلقه أحٌد منكم حتَّى أفضى إلى مكة ومكة أمُّ القرى ودار العرب هي جزيرة آنتم في عدد الرَّمل فلم فررتْم منه و  : يقول

  . العرب ومكة قريٌة من قراها ولكن لما آانت أقدمها قدما وأعظمها خطرًا ُجعِلت لها أّمًا

 

  . فتح الفتوح  : ولذلك قيل لفتح مكة

 

  . ل الشىء أمَّ ما لم َيِلْدأمَّ الكتاب والعرب قد تجع  : وعلى مثل ذلك سميت فاتحة الكتاب

 

  . ضربه على أمِّ رأسه وآذلك أّم الهاوية  : من ذلك قولهم

 

  . والضَّيف يسمى رّبة منزله أمَّ مثواي

 

يا أمَّ مثواى عِدمت وجهك أنقذنى ربُّ الُعال من مصرك ولذع   : وقال أعرابيٌّ وقد أصابته براغيُث عند امرأٍة آان نزل بها

إن أوََّل   "   : ُمهلكى أبيت ليلي دائب التحّكك تحّكك األجراب عند المبرك وقد أبان اهللا تعالى مكة والبيت حين قالُبرغوٍث أراه 

  .  " بيٍت وضع للناس َللَِّذي ِبَبكَّة ُمبارآًا وهدًى للعالمين 

 

  . ِزي جميعكمفقد ُغ -وهي أمُّ القرى وفيها البيُت الحرام الذي هو شرُفكم  -فإذا ُغِزيت   : يقول

 

البلد   : وأما التي ُقلتم فتلكم نبّوٌة وليس بكم ُصون الحرام المستَُّر وقلتم لقاٌح ال نؤّدى إتاوًة فإعطاء أرياٍن من الفرِّ أيسر فاللقاح

  . الذي ال ُيؤدِّى إلى الملوك األريان

 

  . هو الخراج وهو اإلتاوة  : واألريان

 

فقلتم إنَّا لقاٌح ولسنا نؤّدي الخراج   : أبوا ِدين الملوك فهم َلقاٌح إذا ُنِدبوا إلى حرٍب أجابوا قال  : وفي ذلك يقول عبيد بن األبرص

  . واألريان

 

  . فإعطاء الخراج أهون من الفرار وإسالم الدار وأنتم مثل عدد َمْن جاءآم المرار الكثيرة  : قال

 

ليس في الغلبة على مكة رغبة ولوال ذلك لغزاها أهل   : ؤاثا ماؤها يتفجَُّر قالوليس بها َمْشتًى وال متصيَّف وال آُج  : وأما قوله

  . اليمن وغيرهم

 

  . وليس بها مشتًى وال متصيَّف ألنهم يتبرَّدون بالطائف ويتدفَّْون بجدَّة
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  . عيٌن بالبحرين  : وجؤاثا

 

  . وليس بمكة شيٌء يدانى ذلك

 

ليس بها متنزَّهات وصيدها حرام وإنما بها ُتجَّار والُتجَّار   : ولكنَّ تجرًا والتجارة ُتحقُر يقول وال مرتٌع للعين أو متقنَّص  : وقال

  . ُيحقرون

 

هم عند الناس في حدِّ الضعف وال يستجيز ملٌك أخذ الذي به يتعيَّشون وال يكون ما ُيؤخذ منهم يقوم بنوائب الملوك وهم   : يقول

  . قوٌم ليس عندهم امتناٌع

 

وِزقٍّ سبأُت لدى َمتجٍر ُأسيِوَد آالرَّجل األسحم ضربُت بفيِه على نحره   : لذلك يقول الشاعر معاوية بن أوس وهو جاهليٌّو

  . ح أو خمر ذي النَّطف الطمطم أراد بهذا آلِّه قريشًا -وقائمه آيد األجَذم إلى التاجر العربي الشحي 

 

  . خرجوا علَّقوا عليهم الُمْقل ولحاء الشَّجر حتى ُيعرفوا فال يقتلهم أحدهم تّجار وقد اعتصموا بالبيت وإذا   : يقول

 

ألست آليبّيًا وأمُّك نعجٌة لكم في سمان الضَّأن عاٌر ومفخُر فإن بنى ُآليٍب ُيرمون بإتيان الضَّأن وآذلك بنو األعرج   : وأما قوله

  . وُسليم

 

  . وأشجع ُترمى بإتيان الَمْعز

 

ولو شتمتنى من قريٍش قبيلٌة سوى ناآة المعزى ُسليٌم وأشجُع ولسُت مضحِّيًا ما دمت حّيًا بشاٍة من َحلوبِة   : وقال النَّجاشي

إذا أحببت أن تْغلى أتانًا فُدلَّ الدراميَّ على شراها   : أعرجى فما أدري إذا أنفقُت مالي لعلَّ الشاة ُتبقر عن صبيِّ وقال اآلخر

قبيلُة   : قحول الظَّهر يدنو من قفاها وودَّ الدرامى لو أنَّ فاه إذا نال الحمارة نال فاها وقال عبد بن رشيدوُيقبِّل ظهرها ويكاد لوال 

سوٍء خيرهم مثل شرِّهم ترى منهم للضأن فحًال وراعيا إذا ُجليْت فيهم عروٌس لبعلها ترى النَّعجة البقعاء أبكى البواآيا ولذلك 

ألست آليبّيًا وأمك نعجٌة لها في   : رير فإنما منَّتك نفسك في الخالء ضالال ولذلك قال الحيقطانفانعْق بضأنك يا ج  : قال األخطل

سمان الضَّأن عاٌر ومفخُر ومن مفاخر السُّودان والزِّنج والحبش مع ما ذآرنا من قصيدة الحيقطان أنَّ جرير بن الخطفى لما 

فالزِّنج أآرم منهم أخواال غضب سنيح بن رباح شار فهجا جريرًا وفخر عليه  ال تطُلَبنَّ خؤولًة في تغلٍب  : هجا بنى تغلب وقال

ما بال آلٍب من آليٍب سبَّنا أن لم يوازن حاجبًا وعقاال إن امًأ جعل المراغة وابنها مثل الفرزدق جائر قد فاال   : بالزِّنج فقال

عمرو حين رام رماحهم أرأى رماح الزِّنج ثمَّ طواال فجعوا  والزِّنج لو القيتهم في صفِّهم القيت ثمَّ جحاجحًا أبطاال فسل لبن

زيادًا بابنه وتنازلوا لكما ُدُعوا لنزال ثمَّ نزاال ومربِّطين خيولهم بفنائهم وربطت حولك شيِّها وسخاال آان ابن ندبة فيكم من 
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م أمثاال سل ابن جيفر حين رام بالدنا فرأى عنتٌر وهراسٌة ما إن نرى فيكم له  : نجلنا وخفاٌف المحمَّل األثقاال وابنا ُزبيبة

بغزوتهم عليه خباال أبناء آلِّ نجيبٍة لنجيبٍة أسٌد تربِّب عندها اإلشباال فلنحن أنجب من آليب خؤولًة وألنت أألم منهم أخواال 

بن عمٍرو العتكى آان وبنو الحباب مطاعن ومطاعم عند الشِّتاء إذا تهبُّ شماال أما ابن عمٍرو الذي ذآر فهو حفص بن زياد 

خليفة أبيه على شرطة الحجاج فغلب رباح شار الزِّنجى على الفرات فتوجَّه إليه حفص بن زياٍد فقتله رباٌح وقتل أصحابه 

  . واستباح عسكره

 

  . وأما ابن جيفر فهو النعمان بن جيفر بن عباد بن جيفر بن الجلندى

 

  . آان غزا بالد الزِّنج فقتلوه وغنموا عسكره

 

  . ثم ذآر أبناء الزِّنجيات حين نزعوا إلى الزِّنج في البسالة واألنفة

 

  . عنترة الفوارس وأخاه هراسة وسليك بن السُّلكة  : فذآر خفاف بن ندبة وعباس بن مرداس وابنى شداٍد

 

  . فهؤالء أسد الرجال وأشدُّهم قلوبًا وأشجعهم بأسًا وبهم يضرب المثل

 

  . عمير بن الحباب وإخواته  : خازٍم السُّلمى وبنو الحباب عبد اهللا بن  : ومنهم

 

  . الجحَّاف بن حكيم  : وآان أيضًا منهم

 

  . وهم أيضًا يفخرون برباٍح أخى بالل وحاله وصالحه

 

  . قبرويفخرون بعامر بن فهيرة بدرى استشهد يوم بئر معونة فرآه الناس قد رفعه اهللا بين السماء واألرض فليس له في األرض 

 

  . آل ياسر  : ومنهم

 

  . ومنَّا الغداف صاحب عبيد اهللا بن الحّر  : قالوا

 

  . لم يكن في األرض أشد منه آان يقطع على القافلة وحده بما فيها من الحماة والخفراء

 

  . وآعبويه صاحب المغيرة بن الفْزر آان مثًال في الشجاعة
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  . ى بحٍر القائد الذي آان قدم من الشام أيام قتيبة بن مسلم وآان ال يرام لقاؤه وأمره مشهورومنَّا مْربح األشرم غالم أب  : ويقولون

 

  . ومنا المغلول وبنوه وهم من الخول ليس في األرض أعرف وال أثقف وال أعلم بالبادية منهم  : قالوا

 

  . ومنَّا أفلح الذي قطع على القوافل بخراسان وحده عشرين سنة  : قالوا

 

  . وإنما قتله مالك بن الرَّيب ألنه وطئه في جوف الليل وهو سكران خائر  : لواقا

 

ونحن قد ملكنا بالد   : أمالك لوال السُّكر أيقنت أنَّه أخو الورد أو ُيربى على األسد الورد قالوا  : والشاهد على قولنا قول ابنه

  . العرب من لدن الحبشة إلى مكة وجرت أحكامنا في ذلك أجمع

 

وخرب ُغمدانًا وهدَّم سقفه رياٌط بأجناٍد وصولته هصر أطافت به األحبوش ليًال فقوضوا بنًا شدَّه األقيال في سالف الدَّهر بجمٍع 

ومنا آباجال لم يصعد نهر سليمان وال قاتل في المخارجات   : من اليكسوم سوٍد آأنهم أسوُد الشرى اجتابت جلودًا من النُّْمر قالوا

  . شبههأحٌد قطُّ ي

 

ومنا األربعون الذين خرجوا بالفرات أيام سوَّار بن عبد اهللا القاضي فأجلوا أهل الفرات عن منازلهم وقتلوا من أهل   : قالوا

  . األُبلَّة مقتلًة عظيمة

 

  . ومنَّا الذي ضرب عنق عيسى بن جعفر بُعمان بمنجٍل بحرانّي بعد أن لم يجسر عليه أحد  : قالوا

 

  . لناس مجمعون على أنه ليس في األرض أّمٌة السخاء فيها أعمُّ وعليها أغلب من الزِّنجوا  : قالوا

 

  . وهاتان الخلَّتان لم توجدا قطُّ إال في آريم

 

  . وهي أطبع الخلق على الرقص الموقَّع الموزون والضرب بالطبل على اإليقاع الموزون من غير تأديٍب وال تعليم

 

  . وقًا منهموليس في األرض أحسن حل

 

  . وليس في األرض لغٌة أخفُّ على اللسان من لغتهم وال في األرض قوٌم أْذرُب ألسنًة وال أقلُّ تمطيطًا منهم
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  . وليس في األرض قوٌم إال وأنت تصيب فيهم األرتَّ والفأفاء والعيى ومن في لسانه حبسة غيرهم

 

  . الشمس إلى غروبها فال يستعين بالتفاتٍة وال بسكتٍة حتى يفرغ من آالمهوالرجل منهم يخطب عند الملك بالزِّنج من لدن طلوع 

 

  . وليس في األرض أمٌة في شدة األبدان وقوة األسر أعمُّ منهم فيهما

 

  . وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذي تعجز عنه الجماعة من األعراب وغيرهم

 

  . وهم شجعاٌء أشداء األبدان أسخياء

 

  . ال الشرفوهذه هي خص

 

  . والزنجي مع حسن الخلق وقلة األذى ال تراه أبدًا إال طيب النفس ضحوك الّسّن حسن الّظّن

 

  . وهذا هو الشرف

 

  . إنهم صاروا أسخياء لضعف عقولهم ولقصر رويَّاتهم ولجهلهم بالعواقب  : وقد قال ناٌس

 

هذا القياس أن يكون أوفر الناس عقًال وأآثر الناس علمًا أبخل الناس  بئس ما أثنيتم على السخاء واألثرة وينبغى في  : فقلنا لهم

  . بخًال وأقلهم خيرا

 

  . وقد رأينا الصَّقالبة أبخل من الرُّوم والروم أبعد رويًة وأشدُّ عقوال

 

  . وعلى قياس قولكم أن قد آان ينبغى أن تكون الصَّقالبة أسخى أنفسًا وأسمح أُآّفًا منهم

 

النساء أضعف من الرجال ُعقوًال والصِّبيان أضعف عقوال منهم وهم أبخل من النساء والنِّساء أضعف عقوًال من وقد رأينا 

  . الرجال

 

  . ولو آان العقل آلَّما أشدَّ آان صاحبه أبخل آان ينبغي أن يكون الصبيُّ أآرم الناس خصاًال

 



 

89 
 

الناس وأشره الناس وأبخل الناس وأقل الناس خيرًا وأقسى الناس هو أآذب الناس وأنم   : وال نعلم في األرض شّرًا من صبّي

  . قسوة

 

  . وإنما يخرج الصبيُّ من هذه الخالل أوًال فأوًال على قدر ما يزداد من العقل فيزداد من األفعال الجميلة

 

  . عرففكيف صار قّلُة العقل هو سبب سخاء الزِّنج وقد أقررتم لهم بالسِّخاء ثم ادَّعيتم ما ال ُي

 

  . وقد وقفناآم على إدحاض حجتكم في ذلك بالقياس الصحيح

 

  . وهذا القول يوجب أن يكون الجبان أعقل من الشُّجاع والغادر أعقل من الوفى

 

  . وينبغى أن يكون الجزوع أعقل من الصَّبور

 

  . فهذا ما ال حجة فيه لكم بل ذلك هبٌة في الناس مناهللا

 

  . هبة والسَّخاء والشجاعة آذلكوالعقلهبٌة وحسن الخلق 

 

من جهلكم أنَّكم رأيتمونا لكم أآفاًء في الجاهلية في نسائكم فلمَّا جاء عدل اإلسالم رأيتم ذلك فاسدًا وما   : وقد قالت الزِّنج للعرب

  . بنا الرغبة عنكم

 

  . مع أن البادية منا مألى ممن قد تزوَّج ورأس وساد ومنع الذِّمار وآنفكم من العدّو

 

  . وقد ضربتم بنا األمثال وعظَّمتم أمر ملوآنا وقدَّمتموهم في آثيٍر من المواضع على ملوآكم  : قال

 

  . ولو لم تروا الفضل لنا في ذلك عليكم لما فعلتم

 

  . أتى ملكه ما أتى ُتّبعًا وأبرهة الملك األعظما فرفعه على ملوك قومه  : وقال النَّْمر بن تولب

 

لو آان حيٌّ في الحياة مخلِّدًا في الدهر أدرآه أبو يكسوم وهذا شيٌء من وصف الفضل لم يوصف أحٌد   : ن ربيعةوقال لبيد ب

  . بمثله
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غلب الليالى خلف آل ُمحرِّق وآما فعلن بُتّبع وبهْرقل وغلبن أبرهة الذي ألفيته   : ومما قدَّمتم به ملوآنا على ملوآكم قوله  : قالوا

  . ق ُغرفة مْوآل فقدم أبرهة وأراد التَّسويةقد آان ُخلِّد فو

 

  . ومن الحبشة عكيٌم الحبشى وآان أفصح من العجَّاج  : قالوا

 

  . وآان علماء أهل الشام يأخذون عنه آما أخذ علماء أهل العراق من المنتجع بن نبهان

 

  : م منها الزِّنج والنُّوب اعترض عليه ُعكيٌم الحبشى فقالال تفخرنَّ بخاٍل من بنى أسد فإنَّ أآر  : ولما قال حكيم بن عّياٍش الكلبى

ويوم ُغمدان آنَّا اُألسد قد علموا ويوم يثرب آنَّا ِفْحلة العرب وليلة الفيل إذ طارت قلوبهم وآلُّهم هارٌب موٍف على قتب مّنا 

مهْم فما لحمير والمقوال في النسب النَّجاشى وذو العقصين صهرآم وجدُّ أبرهة الحامى أبي طلب هْبنى غفرت لعدناٍن تهكُّ

حصٌن آان ينزله الملك الذي يكون على اليمن وآان   : حمَّارة ُجمعت من آلِّ محربٍة جمع الشُّبيكة نون الزَّاخر اللَّجب غمدان

  . عجمّيًا فلما ملكت الحبشة اليمن أخربته إال بقايا هدمها عثمان بن عفان رضي اهللا عنه في اإلسالم

 

  .  " ينبغى لمآثر الجاهليَّة أن ُتمحى   "   : وقال

 

ومصنعة الطِّْلق أودى بها عوادى األحابيش بالصَّيدن   : وآان في الحصن مصنعٌة عليها ُقّبٌة من طلق وفيها يقول خلٌف األحمر

أصاِح   : لم تتصرَّم وقال لبيدفأوقد فيها ناره ولو أنَّها أقامت آعمر الدهر   : وفيها يقول قدامة حكيم المشرق وآان صاحب آيمياء

ترى ُبريقًا هبَّ وهنًا آمصباح الشَّعيلة في الذُّبال أرقت له وأنجد بعد هدٍء وأصحابى على شعب الرِّحال ُيضىء ربابه في 

خيولهم المزن ُحبشًا قيامًا بالحرب وباإلالل وقال ذلك لبيٌد ألنهم إذا أقبلوا بحرابهم ورماحهم وقسيِّهم وسيوفهم وراياتهم و

  . وفيولهم مع سواد ألوانهم وضخم أبدانهم رأيت هْوًال لم تر مثله ولم تسمع به ولم تتوهَّمه

 

  . ويوم يثرب آنَّا فحلة العرب  : وأما قوله

 

فإن مسرف بن عقبة المّريَّ حين آان أباح المدينة زعموا أنه قد آان هناك أمٌر قبيٌح من السودان والجند وفي ذلك يقول شاعر 

فسائْل مسرف الُمرِّىَّ عنكم غداة أباح للجند العذارى فمازجكم على حنق زنوٌج وفزَّ الشام آاألسد الضواري   : من شعراء مضر

ودافع وهرٌز والرس عنكم ورأس الحبش يحكم في ذمار فأفسد نسلكم بسواد لوٍن وأيٍر مثل غرمول الحمار فذآر إباحة الحبش 

  . دينةلليمن آما ذآر إباحة مسرٍف للم

 

  . حمارة جمعت من آل محزوة جمع الشُّبيكة نون الزاحر اللَّجب فإنه ذهب إلى ما تقوله الرواة أن حمير آانت َحمَّارة

 

  . وأما الشُّبيكة فأراد الشبكة
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فإنه صّلى عليه  فهذا الفضل فينا ولم يصلِّ النبي صلى اهللا عليه وسلم قط إال على جنازٍة أو قبر إال النجاشّى  : وقال السودان

  . وهو بالمدينة وقبر النَّجاشّي بالحبشة

 

والنجاسي هو آان زوَّج أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان من النبي صلى اهللا عليه وسلم ودعا خالد بن سعيٍد فجعله وليَّها وأصدق   : قالوا

  . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة دينلر

 

  . مْن قبلناوثالثة أشياء جاءتكم   : قالوا

 

  . منها الغالية وهي أطيب الطيب وأفخره وأآرمه

 

  . ومنها النَّْعش وهو أستر للنساء وأصون للحرم

 

  . ومنها المصحف وهو أوقى لما فيه وأحصن له وأبهى وأهيأ

 

يِّضة وآما أن الليل أهول ونحن أهول في الصدور وأمأل للعيون آما أن المسوِّدة أهول في العيون وأمأل للصدور من المب  : قالوا

  . من النهار

 

  . والسَّواد أبدًا أهول  : قالوا

 

  . الصُّهب سرع والُحْمر غْزر والسُّود بْهي  : وإن العرب لتصف اإلبل فتقول

 

  . فهذا في اإلبل

 

  . ودهم الخيل أبهى وأقوى والبقر السود أحسن وأبهى وجلودها أثمن وأنفع وأبقى  : قالوا

 

  . السُّود أثمن وأحسن وأقوىوالحمر 

 

  . وسود الشَّاء أدسم ألبانًا وأآثر زبدَا والدبس أغزر من الحمر

 

  . وآل جبٍل وآل حجٍر إذا آان أسود آان أصلب صالبًة وأشد يبوسًة



 

92 
 

 

  . واألسد األسود ال يقوم له شيء

 

  . روليس من التمر أحلى حالوًة من األسود وال أعم منفعًة وال أبقى على الده

 

  . والنخيل أقوى ما تكون إذا آانت سود الجذوع

 

  .  " عليكم بالسواد األعظم   "   : وجاء

 

أدين وما ديني عليَّ بمغرٍم ولكن على الشُّمِّ الطوال القراوح على آل خواٍر آأن جذوعها طلين بقاٍر أو بدمِّ   : وقال األنصاري

  . دوأحسن الخضرة ما ضارع السَّوا  : ذبائح قالوا

 

خضراوان من الّرّي   : قال ابن عباس  " مدهمتان   "   : ثم قال لما وصفهما وشوَّق إليهما  " ومن دونهما جنتان   "   : قال اهللا جّل وعال

  . سوداوان

 

من  وليس في األرض عوٌد أحسن خشبًا وال أغلى ثمنًا وال أثقل وزنًا وال أسلم من القوادح وال أجدر أن ينشب فيه الخطُّ

  . اآلبنوس

 

  . ولقد بلغ من اآتنازه والتئامه وملوسته وشدة تداخله أنه يرسب في الماء دون جميع العيدان والخشب

 

  . ولقد غلب بذلك بعض الحجارة إذ صار واإلنسان أحسن ما يكون في العين ما دام أسود الشعر

 

  . وآذلك شعورهم في الجنة

 

  . وداوانوأآرم ما في اإلنسان حدقتاه وهما س

 

  . وأآرم األآحال اإلثمد وهو أسود

 

  . ولذلك جاء أن اهللا ُيدخل جميع المؤمنين الجنة ُجردًا ُمردًا مكحَّلين

 

  . وأنفع ما في اإلنسان له آبده التي بها تصلح معدته وينهضم طعامه وبصالح ذلك قام بدنه والكبد سوداء
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  . ي علقٌة سوداء تكون في جوف فؤاده تقوم في القلب مقام الدماغ من الرأسوأنفس ما في اإلنسان وأعزُّه سويداء قلبه وه

 

  . ومن أطيب ما في المرأة وأشهاه شفتاها للتقبيل وأحسن ما يكونان إذا ضارعتا السَّواد

 

  . آان أسودلمياء في شفتيها ُحوٌَّة لمس وفي اللثات وفي أنيابها شنب وأطيب الظِّلِّ وأبرده ما   : وقال ذو الرُّمَّة

 

  .  " سود غرابيب آأظالل الحجر   "   : وقال الراجز

 

ظللنا إلى آهٍف وظلَّت رآابنا إلى مستكفاٍت لهنَّ غروب إلى شجٍر ألمى الظالل آأنه رواهب أحرمن   : وقال حميد بن ثور

لحرآة انتشار الحيَّات والعقارب الشراب عذوب والذي يدلُّ على أن السواد في وجه آخر مقروٌن بالشدة والصرامة والهيج وا

  . وشدة سمومها بالليل وهيج السباع واستكالُبها بالليل

 

  . وتحرك األوجاع وظهور الغيالن هذه آلها بالليل

 

  . وأشبهنا الليل من هذا الوجه  : قال

 

ذا آرهتها ما آان منها في الظلمة عند وأبلغ ما تكون القائلة وأشفاها للنفس وأسرع لمجيئها إذا أردتها وأبطأ لذهابها إ  : قالوا

  . إسبال الستور وإغالق األبواب

 

  . وليس لوٌن أرسخ في جوهره وأثبت في حسنه من سواد  : قالوا

 

  .  " ال ترى ذلك حتى يبيضَّ القار وحتى يشيب الغراب   "   : وقد جرى المثل في تبعيد الشيء

 

  . وهو العرض المالَّء عند الحكماء

 

  . العطر المسك والعنبر وهما أسودان وأآرم

 

  . وأصلب األحجار ُسودها
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فإنَّ شكرك عندي ال انقضاء له ما   : وقال أبو دهبٍل الجمحيُّ يمدح األزرق المخزوميَّ وهو عبد اهللا بن عبد شمس بن المغيرة

  . ندل السُّود والعرب تفخر بسواد اللوندام بالجزع من لبنان جلموُد أنت الممدَّح والُمغلى به ثمنًا إذ ال يعاتب صخر الج

 

ليس تريد بهذا بياض الجلد إنما تريد به آرم الجوهر   : فالٌن هجاٌن وأزهر وأبيض وأغرُّ قلنا  : فعالم ذلك وهي تقول  : فإن قال

  . ونقاءه

 

  . وقد فخرت خضر محارٍب بأنها سود والسود عند العرب الخضر

 

حتى انتضاني الصبح   : احت رواحًا من زرود فنازعت زبالة جلبابًا من الليل أخضرا وقال الراجزور  : وقال الشَّماخ بن ضرار

  . من ليٍل خضْر مثل انتضاء البطل السيف الّذآْر وهم يسمُّن الحديد أخضر ألنه ُصلب ألن األخضر أسود

 

هاها الحساء فهزمنا جمع ابن أمِّ قطام وله فارسٌة رين سيرًا حتى ن - إذ رفعنا الجمال من سعف البح   : وقال الحارث بن ِحلِّزة

في خضر قيٍس نماني آل ذي فخٍر صعب المقادة آبي الضَّيم شعشاع   : خضراء وقال المحاربّي وهو يفخر بأنه من الخضر

  . وبنو المغيرة خضر بني مخزوم

 

من يساجلني يساجْل ماجدًا يمأل الدلو إلى   : لِّهبيقال عمر بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي ويقال إنها للفضل بن العّباس ال

إن الخضارمة الخضر الذين ودوا أهل البريص نماني منهم الحكم   : عقد الكرب وخضر غّسان بنو جفنة الملوك قال الغّسانّي

الخضر الجالعيد ولست من بني هاشٍم في بيت مكرمٍة وال بني جمح   : وقد ذآر حساٌن أو غيره الخضر من بني عكيم حين قال

بهؤالء   : وآان ولد عبد المطلب العشرة السَّادة ُدْلمًا ضخما نظر إليهم عامر بن الطُّفيل يطوفون آأنهم جماٌل جوٌن فقال  : قالوا

  . ُتمنع السَّدانة

 

  . وآان عبد اهللا بن عباس أدلم ضخما

 

  . وآل أبي طالٍب أشرف الخلق وهم سوٌد وأدٌم ودْلم

 

  .  " ُبعثت إلى األحمر واألسود   "   : ال النبي صلى اهللا عليه وسلموق  : قالوا

 

  . وقد علمت أنه ال ُيقال للزِّنج والحبشة والنُّبة بيٌض وال حمر وليس لهم اسٌم إال السُّود

 

  . وقد علمنا أن اهللا عّز وجل بعث نبيه إلى الناس آافة وإلى العرب والعجم جميعًا

 



 

95 
 

  .  " األسود   " ولسنا عنده ُحمٌر وال بيض فقد ُبعث إلينا فإنما عنانا بقوله   " ثت إلى األحمر واألسود ُبع  "   : فإذا قال

 

  . وال يخرج الناس من هذين االسمين فإن آانت العرب من األحمر فقد دخلت في عداد الروم والصَّقالبة وفارس وخراسان

 

  . من اسمنا وإن آانت من السُّود فقد اشتَّق لها هذا االسم

 

  . وإنما قيل لهم وهم أدم وسمٌر سوٌد حين دخلوا معنا في ُجملتنا آما يجعل العرب اإلناث من الذآور ذآورا

 

وإذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعلمأن الزِّنج والحبشة والنوبة ليسوا بحمٍر وال بيض وأنهم سود وقد بعثه اهللا تعالى إلى 

  . نا والعرب سواء ونكون نحن السُّود دونهماألسود واألحمر فقد جعل

 

  . فإن آان اسم أسود وقع علينا فنحن السُّودان الُخلَّص والعرب أشباه الُخلَّص

 

  . فنحن المتقدِّمون في الدَّعوة

 

  . وإذا آان اسمهم محموًال على اسمنا إذ آنَّا وحدنا يقال لنا سوٌد وال يقال لهم سوٌد إال أن يكونوا معنا

 

  . وأنتم ترون آثرة العدد مجدًا ونحن أآثر الناس عددًا وولدا  : قالوا

 

  . النَّمل والكالب  : ونحن صنفان  : قالوا

 

  . ولو عدْلتم بالنَّمل العرب آلها ألربْت عليها  : قالوا

 

وغير ذلك من أنواع السُّودان  فكيف إذا ُقرنت إليها الكالب ثم آيف إذا ضممتم إليها الحبشة والنُّوبة وفزَّان ومرو وزغاوة

  . وليست قحطان من عدنان في شيء

 

  . ونحن بالحبشة أشبه وأرحامنا بهم أمسُّ من عدنان بقحطان

 

  . وإن ذآرتم اختالف اللُّغات فإن لغة عجز هوازن وقد تختلف اللغات واألصل واحد وقد تتَّفق والنَّْجر مختلف
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وأنتم لم تروا الزِّنج الذين هم الزنج قطُّ وغنما رأيتم السَّْبي   : ئل الجبال وفارس قالواومن دخل أوائل خراسان وأواخرها وأوا

  . يجيء من سواحل قنبلة وغياضها وأوديتها ومن مهنتنا وسفلتنا وعبيدنا وليس ألهل قنبلة جماٌل وال عقول

 

  . اسم الموضع الذي ترفون منه سفنكم إلى ساحله  : وقنبلة

 

  . قحطان وعدنان  : قنبلة ولنجوية آما أن العرب ضربان  : ربانألن الزِّنج ض

 

  . وأنتم لم تروا من أهل لنجوية أحدًا قطُّ ال من السواحل وال من أهل الجوف ولو رأيتموهم نسيتم الجمال والكمال

 

ْبي السند والهند قومًا لهم عقول وعلم ومتى رأيتم من َس  : وآيف ونحن لم نر زنجيًا قط له عقل صبيٍّ أو امرأة قلنا لكم  : فإن قلتم

  . وأدب وأخالق حتى تطلبوا ذلك فيما سقط إليكم من الزنج

 

وقد تعلمون ما في الهند من الحساب وعلم النجوم وأسرار الطب والخرط والنجر والتصاوير والصناعات الكثيرة العجيبة 

أهل الشرف والعقل والعلم إنما   : لصفة أو بعْشر هذه الصِّفة فإن قلتمفكيف لم يتَّفق لكم مع آثرة ما سبيتم منهم واحٌد على هذه ا

ينزلون الواسطة وبقرب دار الملك وهؤالء حاشيٌة وأعالٌج وأآرة وُنزَّال السواحل واآلجام والفيوض والجزائر من أآاٍر ومن 

  . صياد

 

  . وذلك من رأيتم ومن لم تروا منا  : قلنا

 

  . وجوابنا هو جوابكم لنا

 

ولو أن الزِّنجيَّ والزنجيَّة إذا تناآحا بقيت أوالدهما بعد الحيض واالحتالم ببالد العراق آانوا قد غلبوا على الدَّار بالعدد   : قالوا

والجلد والعلم والتدبير ولكن ولد الهنديِّ والهندّية والروميِّ والرومّية والخراسانّي والخراسانّية يبقون فيكم وفي بالدآم آبقاء 

  . آبائهم وأمهاتهم وال يبقى ولد الزِّنجيَّين بعد الحيض واالحتالم

 

  . على أّنا ال نصيب في عشرة آالٍف واحٌد يبلغ ما ذآرنا إال أن يضرب الّزنجيُّ في غير الزِّنجيات والزنجّية في غير الزِّنج

 

  . ا على حاٍل سنرى لرجال الزِّنج نسًال آثيرًاولوال أن الّزنجي والّزنحّية قليًال ما يريدان من الغرائب والغرباء لْكنَّ

 

  . ولكنَّ الّزنجّية ال تكاد تنشط لغير الّزنجّي
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  . وآذلك البيضان منكم ال يكادون ينشطون لطلب النَّسل من الزِّنجيات  : قالوا

 

  . والزِّنجية أيضًا من الزِّنجي أسرع لقاحًا منها من األبيض

 

تعدُّن ممن ولد له من صلبه مائة ولٍد إال أن يكون خليفًة فيكون ذلك لكثرة الطَّروقة وال تجدون ذلك في  وأنتم ال تكادون  : قالوا

  . سائرآم

 

والزِّنج ال تستكثر هذا وال تستعظمه لكثرته في بالدهم ألن الّزنجية تلد نحوًا من خمسين بطنًا في نحو خمسين عاما في آل 

  . ينبطٍن اثنين فيكون ذلك أآثر من تسع

 

  . ألنه يقال إن النساء ال يلدن إذا بلغن الستين إال ما يحكى عن نساء قريٍش خاصة

 

  . والّزنج أحرص من خلق اهللا على نسائهم ونساؤهم لهم آذلك وهنَّ أطيب من غيرهّن

 

  . فتأملوا قولنا واحتجاجنا فإنا قد روينا األخبار وقلنا األشعار وعرفناآم وعرفنا األمم  : قالوا

 

وقد آان الفرزدق أعلم الناس بالنساء وآان جرب األجناس آلها فلم يجد مثلهّن ولذلك تزوج أم مّكّية الزنجية وأقام عليها وترك 

  . النساء للذي وجد عندها

 

ت آعبوية الزِّنجي يا ُربَّ خْوٍد من بنات الزِّنج تمشي بتنُّوٍر شديد الوهج أختم مثل القدح الخْلنج وآانت دنانير بن  : وفي ذلك قال

تخضب آّفًا بتْكْت من زندها   : عند أعشى سليم وآانت شديدة السواد فرآها يومًا وقد خضبت يديها بالحناء واآتحلت باإلثمد فقال

وأقبح من لوني سواد   : فتخضب الحناء من مسودِّها آأنها والكحل في مرودِّها تكحل عينيها ببعض جلدها فلما سمعت ذلك قالت

  . على بشٍر آالقلب أو هو أنصع فسمَّوه أسود وصاح به الصبيان فطلقها عجانه

 

  . إن الدنانير تكون سودا  : وقد آان صبيحة عرسها قال

 

  . بياض الرأس أقبح من سوادي وشيب الحاجبين هو الفضوح فأمسك عنها حينًا ثم عاودها فلما فضحته طلقها

 

  . ان بغير عين الشهوة فكذلك السودان في نساء البضانوإن نظر البضان إلى نساء السود  : قالوا

 

  . على ان الشهوات عاداٌت وأآثرها تقليد
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  . من ذلك أن أهل البصرة أشهى النساء عندهم الهنديات وبنات الهنديات واألغوار

 

  . واليمن أشهى النساء عندهم الحبشيات وبنات الحبشيات

 

  . ات وبنات الرومياتوأهل الشام أشهى النساء عندهم الرومي

 

  . وآل قوٍم فإنما يشتهون جلبهم وسبيهم

 

  . إال الشاذ وليس الشاذ قياس

 

  . وأطيب األفواه نكهًة وأشدها عذوبًة وأآثرها ريقًا أفواه الزنج  : قالوا

 

  . والكالب من بين السِّباع أطيب أفواهًا منها

 

  . ليها لم يكن لها دواٌء خيٌر من القعود في الظلمة وفي يد صاحبها خرقٌة سوداءوالسود مالوٌم للعين وإذا اعتلت فخيف ع  : قالوا

 

  . فالسواد لإلبصار وخير ما في اإلنسان البصر

 

والسودان أآثر من البيضان ألن أآثر ما يعد البيضان فارس والجبال وخراسان والروم والصقالبة وفرنجة واألبر   : وقالوا

  . ير آثيروشيئًا بعد ذلك قليًال غ

 

  . والسودان يعدون الزنج والحبشة وفزان وبربر والقبط والنوبة وزغاوة ومرو والسند والهند والقمار والدبيال والصين وماصين

 

والبحر أآثر من البر وجزائر البحر ما بين الصين والزنج مملوءٌة سودانًا آسرنديب وآله وأمل وزابج وجزائرها إلى الهند إلى 

  . ابل وتلك السواحلالصين إلى آ

 

السودان أآثر من البيضان والصخر أآثر من الوحل والرمل أآثر من التراب والماء المالح   : وآان األعمى االشتيام يقول  : قالوا

  . أآثر من العذب

 

  . ومنا العرب ال من البيضان لقرب ألوانهم من ألواننا  : قالوا
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  . السودانوالهند أسفر ألوانًا من العرب وهم من 

 

  .  " بعثت إلى األحمر واألسود   "   : وألن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 

  . وقد علم الناس أن العرب ليست بحمر آما ذآرنا قبل هذا

 

  . فهذا المفخر لنا وللعرب على جميع البيضان إن أحبَّْت ذلك العرب وإن آرهته فإن المفخر لنا بالذي ذآرنا على الجميع  : قال

 

ولو لم نكثرآم إال بالزابج وحدها لفضلناآم بهم فضًال مبينًا وذلك أن ملك الزابج إن غضب على أهل مملكة ولم يتقوه   : قالوا

بالخراج بعث ألف سنبوقة في آل سنبوقة ألف رجل على أن ال يجلدونهم وال يقاتلونهم ولكن يأمرهم أن يقيموا أبدًا فيهم حتى 

  . ن ما يأآلون ويشربون ويغذون ويلبسون أضر عليهم من مقدار الخراج المرار الكثيرةيتَّقوهم بالخراج فيكو

 

ولقد   : فإن اتقوهم بالخراج وإال أرسل إليهم ألف سنبوقة أخرى فال يجد ذلك الملك بدًا من أن يتقيه بكل ما طلب وال يأمن قالوا

نما هو على مائدته وفي سرادقه على شواطئ الخليج إذ سمع نزل ملك الزابج على خليٍج مرًة والخليج فراسخ في فراسخ فبي

  . ما هذا وقطع األآل  : صارخًة فقال

 

  . امرأٌة سقط ابنها في هذا الخليج فأآله التمساح  : قالوا

 

  . ثم وثب فإذا هو في الخليج  ! وفي مكاٍن أنا فيه شيٌء يشارآني في قتل الناس  : قال

 

  . آخرهم فخضخضوه وهو فراسخ في فراسخ حتى أخذوا تمساٍح فيه أخذ يٍدفلما رأوه الناس سقطوا عن 

 

  . إن أهل الزابج وأغبابها أآثر من شطر أهل األرض  : فقال

 

وآخر العمران آله سوداٌن وما استدار من أقاصي العمران أآثر من أهل الواسطة آطوق الرحى الذي يلي الهواء الذي   : قالوا

مما قصر عنه من فلك الرحى ولنعتبر ذلك بالجناح المطيف ال يرى أحد ذرعه مع قلة عرضه ونجده هو أوسع وأآثر ذرعًا 

  . أآثر ذرعًا من نفس الدار

 

  . وليس خلف الزابج بيضاٌن وآذلك جميع بالد السودان الساآنة في األطراف وفي آخر أطواق العمران
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  . ا أفخرفهذا دليل على أّنا أآثر وإذا آّنا أآثر آنَّ  : قالوا

 

والقبط جنٌس من السودان وقد طلب منهم خليل الرحمن   : ولست باألآثر منه حصًى وإنما العّزة للكاثر قالوا  : وقد قال شاعرآم

  . الولد فولد له منهم نبيٌّ عظيم الشأن وهو أبو العرب إسماعيل عليه السالم

 

  . براهيم وآنَّاه به جبريلوطلب النبيُّ صلى اهللا عليه وسلم منهم الولد وولد له إ

 

  . والحجر األسود من الجنَّة  : قالوا

 

  . والنُّحاس إذا اشتد سواده آان أثمن وأجود

 

فمن استنكر لون السواد فما في فرنجة والرُّوم والصقالبة من إفراط سبوطة الشعر والّرّقة والصهوبة والحمرة في شعر الرأس 

  . أقبح وأسمج واللِّحية وبياض الحواجب واألشفار

 

  . وليس في السودان ُمْغَرب ليس المغرب إال فيكم

 

  . وال سواٌء من لم تنضجه األرحام وما جازت به حد التمام

 

  . ولنا بعد معرفٌة بالتفلسف والنظر ونحن أثقف الناس  : قالوا

 

  . ولنا في األسرار حجة

 

  . بخلقنا ولكن البلد فعل ذلك بناإن اهللا تعالى لم يجعلنا سودًا تشويهًا   : ونحن نقول

 

  . والحجة في ذلك أن في العرب قبائل سودًا آبني سليم بن منصور

 

  . وآلُّ من نزل الحَّرة من غير بني سليٍم آلهم سود

 

حتى تنقلهم وإنهم ليتخذون المماليك للرعي والسقاء والمهنة والخدمة من األشبانيِّين ومن الروم نسائهم فما يتوالدون ثالثة أبطن 

  . الحّرة إلى ألوان بني سليم
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  . ولقد بلغ من أمر تلك الحرة أن ظباءها ونعمها وهوامها وذبابه وثعالبها وشاءها وحميرها وخيلها وطيرها آلها سوٌد

 

سليم تجري  والسواد والبياض إنما من قبل خلقة البلدة وما طبع اهللا عليه الماء والتربة ومن قبل قرب الشمس على أن بالد بني

  . مجرى بالد الترك

 

  . ومن رأى إبلهم ودوابهم وآل شيٍء لهم ترآيٍّ رآه شيئًا واحدًا

 

  . وآل شيٍء لهم ترآيُّ المنظر

 

  . وربما رأى الغزاة دون العواصم أخالط غنم الروم فال يخفى عليهم غنم الروم من غنم الشام للرُّوميَّة التي يرونها فيها

 

  . بناء األعراب واألعرابيات الذين وقعوا إلى خراسان فال نشك ُّ أنهم علوج القرىوقد نرى الناس أ

 

  . وهذا موجوٌد في آل شيء

 

وقد نرى جراد البقل والرِّيحان وديدانهما خضرًا ونرى قمل رأس الشاب سودًا ونراها إذا ابيض رأسه بيضًا ونراها إذا 

  . ُخِضبت حمرًا

 

  .  آسواد بني سليم ومن عددنا عليكم من قبائل العرب في صدر هذا الكالمفليس سوادنا معشر الزنج إال

 

  . وما إفراط سواد من اسودَّ من الناس إال آإفراط بياض من ابيض من الناس

 

  . وآذلك السمرة المتولدة من بينهما وآذلك الزِّّي والهيئات وآذلك الصناعات وآذلك المطاعم والشهوات

 

أسيلم ذاآم ال خفا بمكانه لعين تداحى أو ألذٍن تسمَّع   : مدح أسيلم بن األحنف األسديَّ سواد اليمانية فقال وقد ذآر الشاعر حين

من النَّفر الشُّمِّ الذين إذا انتموا وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا جًال األذفر األحوى من المسك فرقه وطيب الدِّهان رأسه وهو 

قد عاب لوني أقواٌم فقلت لهم ما عاب لوني إال مفرط الحمق إن آان   : بني جعدة بلونه فقالأنزع وقد عاب بعض البيضان عبد 

لوني فيه دعجٌة آلٌف حزن اإلهاب فإني أبيض الخلق أرضي الصديق وأحمي الظعن معترضًا صدر القناة وأآنى آنه السَّرق 

عمرو بن شأٍس في ذلك وفي صفة أبناء الحبشيات وآانت امرأة عمرو بن شأٍس تجفو عرار بن عمرو وآان ابن سوداء فقال 

ألم يأتيها أني صحوت وأنني تخشعت حتى ما أعارم من عرم وأطرق إطراق الشُّجاع ولو يرى مساغًا لنابيه   : والزنجيات

أحب الشجاع لقد أزم أرادت عرارًا بالهون ومن يرد عرارًا لعمري بالهوان فقد ظلم وإن عرارًا إن يكن غير واضٍح فإني 
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الجون ذا المنكب العمم فإن آنت منِّي أو تحبين شيمتي فكوني له آالسمن ربت له األدم وإال فبيني مثل ما بان راآٌب تزود 

خمسًا ليس في سيره أتم وأما الهند فوجدناهم يقدمون في النجوم والحساب ولهم الخطُّ الهندي خاصة ويقدمون في باألصباغ 

  . تتخذ في المحاريب وأشباه ذلك

 

  . ولهم الشطرنج وهي أشرف لعبٍة وأآثرها تدبيرًا وفطنة

 

  . ولهم السيوف القلعية وهم ألعب الناس بها وأحذقهم ضربًا بها

 

  . ولهم الرُّقى النافذة في السموم وفي األوجاع

 

  . ولهم غناٌء معجب

 

  . جولهم الكنكلة وهي وتٌر واحٌد يمد على قرعٍة فيقوم مقام أوتاد العود والصن

 

  . ولهم ضروب الرقص والخفة ولهم الثقافة عند الثقاف خاصة ولهم مغرفة المناصفة ولهم السحر والتدخين والدمازآية

 

  . ولهم خطُّ جامٌع لحروف اللغات وخطوٌط أيضًا آثيرة ولهم شعٌر آثير وخطب طوال وطبٌّ في الفلسفة واألدب

 

  . وعنهم ُأخذ آتاب آليلة ودمنة

 

  . ونجدٌة وليس ألحٍد من أهل الصبر ما لهمولهم رأٌي 

 

  . ولهم من الزِّّي الحسن واألخالق المحمودة مثل األخلَّة والقرن والسواك واالحتباء والفرق والخضاب

 

  . وفيهم جمال وملٌح واعتدال وطيب عرق

 

  . وإلى نسائهم يضرب األمثال

 

  . عود ومن عندهم جاءوا الملوك بالعود الهندي الذي ال يعدله

 

  . ومن عندهم خرج علم الفكر وما إذا تكلم به على السم لم يضر
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  . وأصل حساب النجوم من عندهم أخذه الناس خاصًة

 

  . وآدم عليه السالم إنما هبط من الجنة فصار ببالدهم

 

  . ومن مفاخر الزنج حسن الخلق وجودة الصوت  : قالوا

 

  . نات السْندوإنك لتجد ذلك في القيان إذا آنَّ من ب

 

  . أنه ال يوجد في العبيد أطبخ من السندي هو أطبع على طيب الطبخ آله  : وخصلٌة أخرى

 

ومن مفاخرهم أن الصيارفة ال يولون أآيستهم وبيوت صروفهم إال السند وأوالد السند ألنهم أنفذ في أمور الصرف وأحفظ 

  . وآمن

 

  . تيحه ابن روميٍّ وال ابن خراسانيوال يكاد أحٌد أن يجد صاحب آيس صيرفيٍّ ومفا

 

ولقد بلغ من تبرك التجار بهم أن صيارفة البصرة وبنادرة البربهارات لما رأوا ما آسب فرٌج أبو روٍح السندي لمواله من 

  . المال واألرضين اشترى آل امرٍئ منهم غالمًا سنديًا طمعًا فيما آسب أبو روٍح لمواله

 

  . يعني عبيد اهللا بن أبي بكرة  " األدغم سيد أهل المشرق   "   : مروان يقولوآان عبد الملك بن   : قال

 

  . وآان أشد السودان سوادًا

 

  . حبشيٌّ حبشته حبشة  : وإياه يعني عبد اهللا بن حازم حيث يقول

 

  . فهذا جملة ما حضرنا من مفاخر السودان

 

  . على قحطان في آثير مما قالوا إن شاء اهللا وقد قلنا قبل هذا في مفاخر قحطان وسنقول في فخر عدنان

 

  . تم آتاب فخر السودان على البيضان
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  . من تأليف أبي عثمان عمرو بن الجاحظ بعون اهللا تعالى وتوفيقه ومشيئته وتأييده

 

  . يتلو إن شاء تعالى رسالة له أيضًا إلى محمد بن عبد الملك في الجد والهزل

 

  . واهللا الموفق للصواب

 

  . والحمد هللا أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا مجمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وسالمه

 

 الرسالة الخامسة رسالة في الجد والهزل  
 

  . بسم اهللا الرحمن الرحيم ُجعلت فداك

 

ي وال لبغضي دفع ليس من أجل اختياري النخل على الزرع أقصيتني وال على ميل إلى الصداقة دون إعطائي الخراج عاقبتن

  . اإلتاوة والرضا بالجزية حرمتني

 

  . ولست أدري لم آرهت قربي وهويت بعدي واستثقلت روحي ونفسي واستطلت عمري وايام مقامي

 

ولم سرتك سيئتي ومصيبتي وساءتك حسنتي وسالمتي حتى ساءك تجملي بقدر ما سرَّك جزعي وتضجُّري وحتى تميت أن 

  . ة لك في إبعادي وآرهت صوابي فيك خوفًا من أن تجعله ذريعًة لك إلى تقربيأخطئ عليك فتجعل خطئي حج

 

هذا الحقد في طبقة هذا الذنب وال هذه  -ُجعلت فداك  - فإن آان ذلك هو الذي أغضبك وآان هو السبب لموجدتك فليس 

  . المطالبة من شكل هذه الجريمة

 

  . ن عدله وقع ُمشبها آان أهون في موضع الضرر وأسهل في مخرج السماعولو آان إذ لم يكن في وزنه وقع قريبًا وإْذ لم يك

 

ومن عاقب على الصغير بعقوبة الكبير وعلى الهفوة بعقوبة اإلصرار وعلى الخطأ بعقوبة العمد وعلى معصية المتستر بعقوبة 

زنى بعقوبة السرق وعلى القتل معصية المعلن ومن لم يفرق بين األعالي واألسافل وبين األقاصي واألداني عاقب على ال

  . بعقوبة القذف

 

  . ومن خرج إلى ذلك في باب العقاب خرج إلى مثله في باب الثواب
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  . ومن خرج من جميع األوزان وخالف جميع التعديل آان بغاية العقاب أحق وبه اولى

 

  . تيالكوالدليل على شدة غيظك وغليان صدرك قوة حرآتك وإبطاء فترتك وبعد الغاية في اح

 

  . ومن البرهان على ثبات الغضب وعلى آظم الذنب تمكن الحقد ورسوخ الغيظ وبعد الوثبة وشدة الصولة

 

وهذا البرهان صحيٌح ما صح النظم وقام التعديل واستوت األسباب وال أعلم نارًا أبلغ في إحراق أهلها من نار الغيظ وال حرآًة 

  . قلة الهدوء والجهل بمنافع الجمام وإعطاء الحاالت أقسامها من التدبيرأنقض لقوة األبدان من طلب الطوائل مع 

 

وال أعلم تجارة أآثر خسرانًا وال أخف ميزانًا من عداوة العاقل العالم وإطالق لسان الجليس المداخل والشعار دون الدثار 

  . والخاص دون العام

 

  . وإليه الخيار ما لم تقع المنازلةبعرض ظفٍر ما لم يخرج المطلوب  -ُجعلت فداك  -والطالب 

 

  . ومن الحزم أال تخرج إلى العدو إال ومعك من القوى ما يغمر الفضلة التي ينتجها له اإلخراج

 

  . وال بد أيضًا من حزٍم يحذرك مصارع البغي ويخوفك ناصر المطلوب

 

  . عذابفأنت على يقيٍن من موضع ألم الغيظ من نفسك والغيظ  - أبقاك اهللا  -وبعد 

 

  . ولربما زاد التشفي في الغيظ ولم ينقص منه

 

  . ولست على يقين من نفوذ سهمك في صيدك آما أيقنت بموضع الغيظ من صدرك

 

والحازم ال يلتمس شفاء غيظه باجتالب ضعفه وال يطفئ نار غضبه تأخر عقوبة من أغضبه وال يسدد سهمه إال والغرض 

  . والمهرب معجزة ممكن والغاية قريبة وال يهرب إال

 

  . إن سلطان الغيظ غشوم وإن حكم الغضب جائر وأضعف ما يكون العزم عن التصرف أضعف ما يكون الحزم

 

والغضب في طباع الشيطان والهوى يتصور في صورة امرأة فال يبصر مساقط العيب ومواقع الشرف إال آلُّ معتدل الطباع 

  . ومعتدل األخالط مستوي األسباب
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  . لقد آنت أآره لك سرف الرضا مخافة جواذبه إلى سرف الهوىواهللا 

 

فما ظنك بسرف الغضب وبغلبة الغيظ وال سيما ممن قد تعود إهمال النفس ولم يعودها الصبر ولم يعرِّفها موضع الحظ في 

  . تجرع مرارة العفو وأن المراد من األمور عواقبها ال عواجلها

 

  . سرور فما ظنك بإفراط الغيظولقد آنت أشفق عليك من إفراط ال

 

ال خير في طول الراحة إذا آان يورث الغفلة وال في الكفاية إذا آان يؤدي إلى المعجزة وال في آثرة   : وقد قال بعض الناس

  . الغنى إذا آان يخرج إلى البلدة

 

  . ُجعلت فداك

 

  . ه من التمهُّل بقدر قسطه من أناة المرة السوداءإن داء الحزن وإن آان قاتًال فإنه داٌء مماطل وسقمه سقم مطاول ومع

 

وداء الغيظ سفيٌه طيَّاش وعجوٌل فحَّاش ُيعجل عن التوبة ويقطع دون الوصية ومعه من الخرق بقدر قسطه من التهاب المرة 

  . الحمراء

 

  . والعجول يخطئ وإن ظفر فكيف به إذا أخفق

 

  . فره ال ينتقص من مقدار زهللاعلى أن إخفاقه يزيد في حقيقة خطئه آما أن ظ

 

  . وأنت روٌح آما أنت وحشّي من قرنك إلى قدمك

 

  . وعمل اآلفة في الدِّقاق والعتاق أسرع وحدها عن الغالظ الجفاة أآلُّ فلذلك اشتد جزعي لك من سلطان الغيظ وغلبته

 

ضت الشروط بأسرها وأفسدت نتاجك وقتلت آل واهللا لو آنت ابتلعت مزار بابك وأبطلت بمر الباطل ووردت الفظائع آلها ونق

شطر نجيٍّ لك ورفعت من الدنيا فراهة الخيل وجعلت المروج آلها حمًى وآنت صداق المرادين وبرسام األوالد ومسخت 

جميع الجواري في صورة أبي رملة ورددت شطاط خلقك إلى ُجعودة أبي حثَّة وآنت أول من سنَّ بيع الرجال في النخاسين 

اب الظلم ألصحاب المظالم وحولت إليك عقل أبى دينار وطبعت على بيان ما نويه وأعنت على موت المعتصم وفتح ب
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وغضبت لمصرع األفشين واستجبت للديك األبيض األفرق وأحببت صالح بن حنين وأحوجتك إلى حاتم الريش وآان أبو 

  . ي هذا العتاب متعدياالشماخ صديقي والفارسّي من شيعتي لكان ما ترآبني به سرقا ولكنت ف

 

جعلت فداك ال تتعرض لعداوة عقالء الرواة ولضغينة حفاظ المثالب وللسان من قد عرف بالصدق والتوخي وبقّله الخطل 

  . والتنكب ما وجدت عن ذلك مندوحة ووجدت المذهب عنه واسعًا

 

  . على خلقه خيٌر من جديد غيره وال تعاقب وادًا وإن اضطرك الواد وال تجعل طول الصحبة سببًا للضجر واصبر

 

  . وصداقة المتطرف غرور وماللة الصديق أفن والعلم بأقدار الذنوب غامض وحدود الذنوب في العقاب خفّية

 

  . ولن يعرف العقاب من يجهل قدر الّذنب

 

  . واألجرام آثيرة األشكال ومتفاوتة في األقدار

 

ار عقابك عليه فانظر في علته وسببه وإلى معدنه الذي منه نجم وعشه الذي منه وإذا أردت أن تعرف مقدار الذنب إليك من مقد

درج ومغرسه الذي منه نبت وإلى جهة صاحبه في التتايع والتترع وفي النزوع والثبات وإلى قحته عند التقريع وإلى حيائه 

االآتراث وعلى قدر االآتراث يكون  عند التعريض وإلى فطنته عند الرشق والتورية فإّن فضل الفطنة ربما دّل على فرط

  . اإلقدام واإلحجام

 

فكُل ذنٍب آان سببه الداّلة وضيق صدٍر وغلظ طباٍع وحدة مراٍر من جهة تأويل أو من جهة غلط في المقادير أو من طريق 

زين له من عمله وأّنه فرط األنفة وغلبة طباع الحمّية من بعض الجفوة أو لبعض األثرة أو من جهة استحقاقه عند نفسه وفيما 

مقّصر به مؤّخر عن مرتبته أو آان مبّلغًا عنه أو مكذوبًا عليه وآان ذلك جائزًا عليه غير ممتنع فيه فإذا آانت ذنوبه من هذا 

  . الشكل وعلى هذه األسباب وفي هذه المجاري فليس يقف عليها آريم وال يلتفت لها حليم

 

يكون عقله غامرًا لعلمه وعلمه غالبًا لطبعه وحتى يكون عالمًا بما ترك وعارفًا بما ولست أسميه بكثرة معروفة آريمًا حتى 

  . أخذ

 

  . واسم الحليم جامع للكظم والقدرة والفهم

 

فإذا وجدت الذنب بعد ذلك ال سبب له إّال البغضة فلو لم ترض لصاحبه بعقاٍب دون قعر جهنم لعذرك آثيٌر من العقالء 

  . األشراف ولصّوب رأيك عالٌم من
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  . ومتى آانت علته طبيعة البذاء وخلقه الشرارة والتسرع فاقتله قتل العقارب وادمغه دمغ رءوس الحيات

 

وإذا آان ممن ال يسيء فيك القول وال يرصدك بالمكروه إّال لتعطّيه على الخوف وتمنع عرضك من جهة التقّية فامنعه جميَل 

نك إن أعطيته على هذه الشريطة وأعظمته من هذه الحكومة فقد شارآته في سّب نفسك رفدك واحتل في منعه من ِقَبل غيرك فإ

  . واستدعيت األلسنة البذّية إلى عرضك وآنت عونًا لهم عليك

 

وإذا آان ممن ال يسيء فيك القول وال يرصدك بالمكروه إال لتعطيه على الخوف وتمنع عرضك من جهة التقيَّة فامنعه جميل 

منعه من قبل غيرك فإنك إن أعطيته على هذه الشريطة وأعظمته من هذه الحكومة فقد شارآته في سبِّ نفسك  رفدك واحتل في

  . واستدعيت األلسنة البذية إلى عرضك وآنت عونًا لهم عليك

 

  . وآيف تعاقبه على ذنٍب لك شطره وأنت فيه قسيمه إال أن عليك غرمه ولك غنمه

 

يح أن تحطَّ عن الحسود نصف عقابه وأن تقتصر على بعض مقداره ألن ألم حسده لك قد ومن العدل المحض واإلنصاف الصح

  . آفاك مؤونة شطر غيظك عليه

 

  . وأما المواد فال تعرض له البتة وال تلتفت لفته ولو أتى على الحرث والنسل وحتى على الروح والقلب

 

  . امقوال تغتر بقوله إنّي وادٌّ وال تحكم له بدعواه بأني جّد و

 

وانظر أنت في حديثه وإلى مخارج لفظه وإلى لحن قوله وإلى طريقته وطبيعته وإلى خلقه وخليقته وإلى تصرُّفه وتصميمه 

  . وإلى توقُّفه وتهوُّره

 

وتأمل مقدار جزعه من قلة اآتراثه وانظر إلى غضبه فيك ولك وإلى انصرافه عمن انصرف عنك وميله إلى من مال إليك 

  . من الشر وتعُّضه له وإلى مداهنته وآشف قناعه وإلى تسلمه

 

بل ال تقِض له بجماع ذلك ما آان ذلك في أيام دولتك ومع إقباٍل من أمرك وإن طالت األيام وآثرت الشهور حتى تنتظم 

  . احاالت وتستوي فيه األزمان

 

  . تك بالعلل التي توجب األفعالنعم ثم ال تحكم له بذلك حتى تكون حاله مقصورة على محَّبتك ومحنوة على نصيح
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واألسباب التي تسخر القلوب للمودات آالعلل الثابتة في الصنيعة واألسباب الموجودة مع مولى العتاقة فإن عللهما خالف علل 

مولى الكاللة وخالف علل الصديق الذي لم يزل يرى أنه مثلك وأنه يستوجب منك استيجابك وال سيما إذا آانت الصنيعة أنت 

  . ابتدأتها وأنت أبو عذرتها

 

فإن أنت لم تحكم له بالغاية مع اجتماع هذه العلل فيه ومع توافيها إليه ولم تقِض له بأقصى الغاية مع ترادف هذه األسباب 

  . وتكامل هذه الدالئل وتعاون هذه البرهانات فكل خبٍر بيَّنة زور وآل داللٍة فاسدة

 

  .  " ر أشد تثبيتًا من شهادات الرجال دالئل األمو  "   : وقد قال األول

 

إال أن يكون في الخبر دليل ومع الشهادة برهان ألن الدليل ال يكذب وال ينافق وال يزيد وال يبدِّل وشهادة اإلنسان ال تمتنع من 

  . ذلك وليس معها أماٌن من فساٍد ما آان اإلمكان قائمًا

 

اإلخوان ومتى صار تفضيل الحّب وتقريظ الثمر يورث الهجران ومتى تميزوا  وبعد متى صار اختيار النَّخل على الزرع يحقد

هذا التميُّز وتهالكوا هذا التهالك ومتى صار تقديم النخلة ملة وتفضيل السنبلة نخلة ومتى صار الحكم للنعجة نسبًا وللكْرمة 

  . صهرًا ومتى تكون فيها ديانة وتستحكم فيها بصيرة ويحدث عنها حميَّة

 

  . آنا نعجب من حرب البسوس في ضرع ناٍب ومن حرب بعاٍث في مخرٍف تمر ومن حرب غطفان في سبق دابة وقد

 

  . فجئتنا أنت بنوع من العجب أبطل آل عجب وآنسنا بكل غريب وحسن عندنا آل قبيح وقرب عندنا آل بعيد

 

  . ل عقابك فمثلي ضجَّ مما ال يطيق حملهغضبك فمثلي جهل ما ال علة له وإن عجزت عن احتما - أعزك اهللا  - فأن جهلت 

 

  . وال عار على جازٍع إال فيما يمكن في مثله الصبر وال لوم على جاهل فيما ال ينجح في مثله الفكر

 

  . وليس هذا أول شرٍك نصبته وال أول آيد أرغته وال هي بأول زبية غطيتها وسترتها وحيلٍة أآمنتها وربصتها

 

  . قتصاد أسلم بل آان العفو أرحم والتغافل أآرموقد آانت التقيَّة واال

 

  . وال خير في عقوبة تشمت العدو المتقادم وينادي بها العدو الحادث

 

  . واألناة أبلغ في الحزم وأبعد من الذم وأحمد مغبًة وأبعد من خرق العجلة
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  .  " على رد ما قد أوقعته عليك باألناة فإنك على إيقاع ما أنت موقعه أقدر منك   "   : وقد قال األول

 

والمتأني بدرك حاجاته أحق   : وقد يدرك المتانيِّ بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل بل لو قال  : فقد أخطأ من قال

  . والمستعجل بفوت حاجاته أخلق لكان قد وفى المعنى حقه وإن آان القول األول موزونًا والثاني منثورًا

 

  . مستعجل من العجلة لما قرنه بالمتأنيولوال أنه اشتق ال

 

  .  " ربَّ عجلة تهب ريثًا   "   : وينبغي أن يكون الذي غلطه قولهم

 

  . فجعل الكالم الذي خرج جوابًا عند ما يعرض من السبب آالكالم الذي خرج ارتجاًال وجعله صاحبه مثًال عامًا

 

ة الفوت وبقدر ذلك من العجز وعلى العجلة بقلة النجح وبقدر ذلك من فإذا سميت العمل عجلًة وريثًا فاقض على الريث بكثر

  . الخرق

 

  . والريث واألناة في بلوغ األمل وإدراك النعمة آانتهاز الفرصة واهتبال الغّرة

 

  . واألناة وإن طالت فليست من جنس الريث وانتهاز الفرصة وإن آان في غاية السرعة فليس من جنس العجلة

 

ال توضع إال على معناها الذي ُجعلت حظَّه وصارت هي حقه والدالَّة عليه دون غيره آالحزم والعلم والحلم  وربت آلمة

والرفق واألناة والمداراة والقصد والعدل وآاالنتهاز واالهتبال وآاليأس واألمل وآالخرق والعجلة والمداهنة والتسرع والغلو 

  . والتقصير

 

وتتقلب مع جارتها وعلى قدر ما تقابل من الحاالت وتالقي من األسباب آالحب والبغض والغضب وربت آلمٍة تدور مع ُخلتَّها 

والرضا والعزم واإلرادة واإلقبال واإلدبار والجّد والفتور ألن هذا الباب األخير يكون في الخير والشر ويكون محمودًا ويكون 

  . مذمومًا

 

  . طرة إن ظفر لم يحمده عالٌم وإن لم يظفر قطعته المالومصاحب تغريٍر ومخا -أعزك اهللا  - وصاحب العجلة 

 

  . والريث أخو المعجزة ومقرون بالحسرة وعلى مدرجة الالئمة
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  . وصاحب األناة إن ظفر نغع غيره بالغنم ونفع نفسه بثمرة العلم وأطاب ذآره دوام شكره وحفظ فيه ولده

 

علمه وما يجد من عزِّ حزمه ونبل صوابه ومع علمه بالذي له عند العقالء وإن ُحِرم فمبسوٌط عذره ومصوب رأيه مع انتفاعه ب

  . وبعذره عند األولياء واألعداء

 

إن آنت تعطى من   : وما عندي لك إال ما قال الدِّهقان ألسد بن عبد اهللا وهو على خراسان حين مر به وهو يدهق في حبسه

  . ترحم فارحم من تظلم

 

المظلوم فاحذر من ليس له ناصر إال اهللا وال ُجنٌَّة إال الثقة بنزول الغير وال سالٌح إال االبتهال إلى إن السموات تنفرج لدعوة 

  . المولى ال يعجزه شيء

 

  . يا أسد إن البغي يصرع أهله وإن الظلم مرتعه وخيم فال تغتّر بإبطاء العقاب من ناصٍر متى شاء أن يغيث أغاث

 

  . مًاوقد أملى لقوٍم آي يزدادوا إث

 

  . وجميع أهل السعادة إما سالٌم من ذنب وإما تارٌك إصرار

 

  . ومن رغب عن التمادي فقد نال أحد المغنمين ومن خرج من السعادة فال غاية له إال دار الندوة

 

  . ظلمت بالبطش والغشم أو ظلمت بالدَّحس والدَّّس -ُجعلت فداك  -وسواٌء 

 

  . وثبة واحذر زلة العالمفشاور لبك وناظر حزمك وقف قبل ال

 

من استشار الماللة وقلد طبيعته االستطراف وجعل الخطوة ذنبا والذنب ذنوبًا ومقدار الطَّرفة إصرارًا   : وقد قال صاحبكم

ي ال والصَّغير آبيرا والقليل آثيرا عاقب على المتروك الذي ال ُيعبأ به وبلغ بالبطش إلى حيث ال بقيَّة معه ورأى أن القطيعة الت

  . صلة معها والتخليج الذي ال تجمُّل معه الحزم المحمود وأن االعتزام في آل موضٍع هو الرأي األصيل

 

من آانت طبيعته مأمونة عليه عند نفسه وآان هواه رائده الذي ال يكذبه والمتأمِّر عليه دون عقله ولم يتوآل لما ال   : وقال أيضًا

اإلخوان على الطارف ولم ينصف المملول المبعد من المستطرف المقرِّب ولم يخف أن يهواه على ما يهواه ولم ينصر تالد 

تجتذبه العادة وتتحكم عليه الطبيعة فليرسم حججهما ويصور صورهما في آتاٍب مفرد أو لفظ مسموع ثم يعرضهما على 
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بغي وعلى أيهما يحامي وأيهما دواؤه وأيهما جهابذة المعاني وأطباء أدواء العقول على أال يختار إال من ال يدري أيَّ النوعين ي

  . داؤه

 

  . فإن لم يستعمل ذلك بما فضل له من سكر سوء العادة لم يزل متورِّطًا في الخطاء مغمورًا بالذّم

 

  . سمعتك وأنت تريدني وآأنك تريد غيري وآأنك تشير على من غير أن تنصَّني

 

قة مبثوثة وآراريس درسه غير مجموعة وال منظومة آيف يعرضها للتجرُّم إني ألعجب ممن ترك دفاتر علمه متفر  : وتقول

  . وآيف ال يمنعها من التفرُّق

 

وعلى أن الدفاتر إذا انقطعت حزامته وانحل شداده وتخرَّمت ربطه ولم يكن دونه وقاية وال ُجنَّة تفرق ورقه وإذا تفرق ورقه 

  . آثرهاشتد جمعه وعسر نظمه وامتنع تأليفه وربما ضاع أ

 

  . والدَّّفتان أجمع وضمُّ الجلود إليها أصون والحزم لها أصلح

 

وينبغي لألشكال أن ُتنظم ولألشباه أن تؤلَّف فإن التأليف يزيد األجزاء الحسنة حسنا واالجتماع يحدث للمتساوي في الضعف 

  . قوة

 

قد رأيت أقصاها فإن نشطت لقراءة جميعها فإذا فعلت ذلك صرت متى وجدت بعضها فقد وجدت آلها ومتى رأيت أدناها ف

  . مضيت فيها

 

وإذا آانت منظومًة ومعروفة المواضع معلومة لم تحتج إلى تقليب القماطر على آثرتها وال تفتيش الصناديق مع تفاوت 

  . دكمواضعها وخفت عليك مؤونتها وقلت فكرتك فيها وصرفت تلك العناية إلى بعض أمرك وادخرت تلك القوة لنوائب غ

 

  . وعلى أن ذلك أدل على حّبك للعلم واصطناعك للكتب وعلى حسن السياسة والتقدم في إحكام الصناعة

 

ألمٍر ما جمعوا أسباع القرآن وسوره في مصحف ولم يدعوا ما فيه مفرَّقًا في الصدور وال مبّددًا في الدفاتر ومفرَّقًا في   : وقلت

  . القماطر
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السابقون األولون واألئمة الرشيدة والجماعة المحمودة فتوارثه خلٌف عن سلف وتابٌع عن سابق على ذلك أجمع المسلمون و

وصغير عن آبير ولم أشك في أنها نصيحة حازم ومشورة وامق أو رأٌي حضر أو حكمة نبغت أو صدٌر جاش فلم ُيملك أو 

  . علٌم فاض فلم ُيرد استعمله من استعمله وترآه من ترآه

 

ولك وصرت إلى مشورتك وأآثرت حمد اهللا على إفادتك من العلم وحظِّ عنايتك من النَّْقل وجمعت البعض إلى فلما أخذت بق

البعض والشكل إلى الشكل وتقدمت في استجادة الجلود وفي تمييز الصناع وفي تخيُّر البياعات وغرمت المال وشغلت البال 

قد أحكمت شأني وجمعت إلى أقطاري ورأيت أن أنظر فيها وأنا  وجعلتها مصحفًا مصحفا وأجملتها صنفًا صنفا ورأيت أنيِّ

متسلٍق وال أنظر فيها وأنا منتصٌب استظهارًا على تعب البدن إذ آانت األسافل مثقلة باألعالي وإذ آان االنتصاب يسرع في 

هذه المصاحف قد أعجز إدخال الوهن على األصالب وألن ذلك أبقى على نور البصر وأصلح لقوة الناظر إذ آل واحٍد من 

  . يدي بثقل جرمه وضيق صدري بجفاء حجمه

 

  . وإذا ثقل أنكأ الصدر وأوهن العظم

 

وإذا أنا نظرت فيها وانا جالٌس سدرت عيني وتقوس ظهري واجتمع الدم في وجهي وأآرهت بصري على غير جهته وأجريت 

  . شعاع ناظري في غير مجراه

 

تك بمقابح األمور ومواقع المنافع والمضار ثم بمصالح العباد والبالد أّن من آان على مقطع مع خبر -أبقاك اهللا  - وقد علمت 

جبل أو على شرفات قصر فأراد رؤية السماء على بعدها وجد ذلك على العين سهال خفيفًا وإن أراد أن يرى األرض على 

  . قربها وجد ذلك على العين عبئًا ثقيًال

 

به العبد أو تواجهني به األمة آلفت أخرق الناس آّفًا وأقلهم وفقًا وأآثرهم التفاتا واحضرهم نعاسا فإن بدا لي أن يقابل عيني 

  . وأقلهم على حاٍل واحدة ثباتًا وأجهلهم بمقدار الموافقة ولمقادير المقابلة وبحطِّ اليد ورفعها وإمالتها ونصبها

 

مي لثقل وزنه ومقاساتي لجفاء حجمه أهون على يدي وأخف على ثم رأيت في تضجُّرهم وتكرههم وفرارهم منه ما صيَّر تجشُّ

  . قلبي

 

  . فإن تعاطيته عند ذلك بنفسي فشقاٌء حاضر وإن ألزمته غيري فغيٌظ قاتل

 

وحتى صارت الحال فيها داعيًة إلى ترك درسها والمعاودة لقراءتها مع ما آان فيها من الفائدة الحسنة والمنافع الجامعة ومن 

  . طبيعة وتمكين حسن العادةشحذ ال
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ولو لم يكن في ذلك إال الشغل عن خوض الخائضين والبعد عن لهو الالهين ومن الغيبة للناس والتمنِّي لما في أيديهم لقد آان 

  . نفع ذلك آثيرًا وموقعه من الدِّين والفرض عظيما

 

  . ومتى ثقل الدرس تثاقلت النفس وتقاعست الطبيعة

 

  . قال أحدث الهجرانومتى دام االستث

 

  . وإذا تطاول الكّد رسخ الزُّهد

 

  . وفي ترك النَّظر عمي البصر وفي إهمال الطبيعة آالل حد الطبيعة

 

وعلى قدر الحاجات تكون الخواطر آما أنه على قدر غريزة العقل تصحُّ الحوائج وتسقم وعلى قدر آثرة الحاجة تتحرك 

  . رآة وبعد العهد بالتصرُّف يحدث العي ويظهر العجز ويبطئ الخاطرالجارحة ويتصرف اللسان ومع قلة الح

 

  . ومع ذهاب البيان يفسد البرهان وفي فساد البرهان هالك الدنيا وفساد الدِّين

 

  . فقد بلغت ما أردت ونلت ما حاولت

 

  . فحسبك اآلن من شج من يأسوك ومن قْتل من ُيقتل فيك

 

  . ُجعلت فداك

 

  . نك بواحد وأنا على عقابك أوجدإنه ليس يومي م

 

  . وليس ينجيني منك معقل وعل وال مفازة سبع وال قعر بحر وال رأس طود وال دغل والدحل والنفٌق وال مغارة وال مطمورة

 

  . وليس ينجيني منك إال مفازة المهلَّب

 

  . فإن أعرتني قلبه وعلمتني حيلته وأمكنتني من سكينه

 

  . عته تلك الحّيةوإال فأنا أول من ابتل
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  . وال واهللا إن بي قوٌة على الثعبان فكيف التِّنِّين

 

  . أعفني من حّية المهلب ثم اقتلني أي قتلٍة شئت

 

  . إن احترست منك ألفيت لنفسي آّدًا شديدًا وغّمًا طويًال وطال اغترابي وافتراق أالفي وتعرَّضت للعدو وتحرَّشت بالسباع

 

  . تر أن تقتلني إال شرَّ قتلٍة وآلمها ولم تعذِّبني إال بأشد النقم وأطولهافإن استرسلت إليك لم 

 

أو أآلت سبعًة   " شاه مات   "   : ولو أردت ذبحي الخترت الكليل على المرهف والتطويل على التذفيف حتى آأني علمت عليك

  . وأطعمتك واحدة

 

يت ذلك في صغار آتبي وفيما ال تحفل به من دوام أمري وعلمت أن ولقد تقدمت في المكر واستظهرت عليَّ في الكيد حتى تول

  . الدَّرس لليل وأن اال

 

 .  

 

 .  

 

 .  

 

 .  

 

 .  

 

  . للنهار وأن الكتاب اليقرأ إال ليًال والنيران زاهرة والمصابيح ُمقرَّبة

 

  . وعلمت أن آل من ضعف بصره وآلَّ نظره فإنه أبدًا أقرب مصباحًا واعظم نارًا

 

وأن المحرور المحترق والممرور الملتهب والبائس المتهافت إذا آان صاحب آتب ودرس أنه ال يجد بّدًا من الصبر على ما 

  . ُيحرقه ويعميه أو الترك للقراءة فيها والتعرُّض لها



 

116 
 

 

  . فخّيرتني بين العمي والجهل

 

  . وما فيهما حظٌّ لمختار

 

ُسِجن بوله جرح مثانته وأحرق آليته وطبخ فضول غذائه وجفف ما فضل عن استمرائه  إذا سخن بدنه ُسِجن بوله وإذا  : وقلت

فأحاله حصًى قاتًال وصخرًا جامدًا وهو دقيق القضيب ضيق اإلحليل فإذا حصاه يورثه األسر وفي ذلك األسر تلف النفس أو 

  . غاية التعذيب

 

  . إن ذهب عّنا فقد آفانا مؤونة الحيلة في أمرهفإن ابتليت بطول عمره أقام فينا مشغوًال بنفسه و  : وقلت

 

وما هذا التغلغل في   ! وما هذا التتّبع لغوامض المسألة والتعّرض لدقائق المكروه  ! جعلت فداك ما هذا االستقصاء وما هذا البالء

ي آلها من الورق الصينّي ومن وما عليك أن تكون آتب  ! وما هذا الترّقي إلى آلِّ ما يحطُّ من قدرّي  ! آل شيٍء يخمل ذآرى

لَم زينت النسخ في الجلود ولَم حثثتني على األدم وأنت تعلم أنَّ الجلود جافية الحجم ثقيلة الوزن إن   : قل لي  ! الكاغد الخرسانّي

  . أصابها الماء بطلت وإن آان يوم لثٍق استرخت

 

  . تكرَّه إلى مالكيها الحيا لكان في ذلك ما آفى ومنع منهاولو لم يكن فيها إالَّ أنها تبّغض إلى أربابها نزول الغيث و

 

  . قد علمت أن الوّراق ال يخطُّ في تلك األيام سطرا وال يقطع فيها جلدا

 

  . استرسلت فامتدت -فضًال على أن تمطر وفضًال على أن تغرق  -وإن نديت 

 

  . ومتى جفت لم تعد إلى حالها إّال مع تقبُّض شديد وتشنج قبيح

 

يغش الكوفّي بالواسطّي والواسطّي بالبصرّي وتعتق لكي يذهب ريحها وينجاب   : وهي أنتن ريحًا وأآثر ثمنًا وأحمل للغش

  . شعرها

 

  . وهي أآثر عقدًا وعجرًا وأآثر خباطًا وأسقاطًا والصفرة إليها أسرع وسرعة انسحاق الخطِّ فيها أعّم

 

  . يكفيه في سفره لما آفاه حمل بعير ولو أراد صاحب علم أن يحمل منها قدر ما
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  . ولو أراد مثل ذلك من القطنّى لكفاه ما يحمل مع زاده

 

عليك بها فإنها أحمل للحكِّ والتغيير وأبقى على تعامر العارية وعلى تقليب األيدي ولريدها ثمن ولطرسها مرجوع   : وقلت لي

  . والمعاد منها ينوب عن الجدد

 

  . أثماٌن في السوق وإن آان فيها آلًّ حديث طريف ولطٍف مليح وعلم نفيس وليس لدفاتر القطنّي

 

  : ولو عرضت عليهم عدلها في عدد الورق جلودًا ثم آان فيها آلُّ شعر بارد وآلُّ حديث غّث لكانت أثمن ولكانوا عليها وقات

  . العقاراتوعلى الجلود يعتمد في حساب الدواوين وفي الّصكاك والعهود وفي الشروط وصور 

 

  . وفيها تكون نموذجات النقوش ومنها تكون خرائط البرد

 

  . وهنَّ أصلح للجرب ولعفاص الجرَّة وسداد القارورة

 

وزعمَّت أنَّ األرضة إلى الكاغد أسرع وأنكرت أن تكون الفأرة إلى الجلود أسرع بل زعمت أنها إلى الكاغد أسرع وله أفسد 

جلود واالستبدال بالكاغد وآنت سبب البلّية في تحويل الدفاتر الخفاف في المحمل إلى فكنت سبب المضرة في اتخاذ ال

  . المصاحف التي تثقل األيدي وتحّطم الصدور زتقّوس الظهور وتعمي األبصار

 

ب وقد آان في الواجب أن يدع الناس اسم المصحف للشيء الذي جمع القرآن دون آل مجّلد وأالَّ يرموا جمع شيٍء من أبوا

  . التعّلم بين الّدفَّتين فيلحقوا بما جعله السلف للقرآن غير ذلك من العلوم

 

  . دع عنك آلَّ شيء

 

ما آان عليك أن يكون لي ولٌد يحيي ذآرى ويحوى ميراثي وال أخرج من الدنيا بحسرتي وال يأآله مراٍء يرصدني وابن عمٍّ 

  . طنع فيه الرجال ويقضي به الذِّماميحسدني وال يرتع فيه المعدلون في زمان السوء وال تص

 

  . فقد رأيت صنيعهم في مال المفقود والمناسخة والوارث الضعيف ومن مات بغير وصية

 

ُجعلت فداك إن النفوس ال تجود لمولى الكاللة بما تجود به ألوالد األصالب وما مسَّ تلك األصالب ألن الرحم الماسَّة والقرابة 

لتحمة وإن أمَّلت الترآة ونازعت إلى المورِّث فمعها ما يأطرها ويثنيها ويحزنها ويبكيها ويحرِّك دمها الملتصقة واللُّحمة الم

  . ويستغرز دمعها
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  . وقد يشفع للولد إلى أبيه حاٌل أبية آانت من أبيه

 

إلى تمِّي مماتي أمتن من وابن العم الذي ليس بالبعيد فيُحتَّك من جسده وليس بالقريب المحنّو على رحمه وسببه الجاذب له 

  . سببه إلى تمنِّي بقائي وهو إلى الحال الموجبة للقسوة والغلظة أقرب منه إلى الحال الموجبة للرقة والعطف

 

وليس ينصرك إذا نصرك وال يحامي عليك لقرابته منك ولكن لعلمه بأنه متى خذلك حلَّ به ضعفك واجترأ بعد ضعفك عليه 

  . عدوُّه

 

  . ره من ال يجب عليه شكره ويقوي ضعف غيره بدفع الضعف عن نفسهفهو يريد بنص

 

  . ُجعلت فداك

 

  . ما آان عليك من ُبنيِّ صغير يكون لي وال سيما ولست عندك ممن يدرك آسبه أو تبلغ نصرته أو يعاين بره أو يؤمل إمتناعه

 

ًة أضمُّها وأن أجد إلى األماني به سببًا وإلى التلهي وما آان عليك مع آبر سني وضعف رآني أن يكون لي ريحانًة أشمُّها وثمر

سلما وأن تكثر لي من جنس سرور الحالم وبقدر مايمتَّع به راجيالسَّراب الالمع حتَّى حببت قصر عمري إلى وليِّي وشوقته إلى 

ل مالي إلى تأميل وسواٌء ابن عمِّي وحتى ذدت فيما عنده مع آثرة ما عنده وحتى صّيرني حبُّه لموتي إلى حبِّ موته وتأمي

  . أعبت على أال يكون لي ولٌد قبل أن يكون أو عبت على أال يكون بعد أن آان

 

  . وإنما يعذب اهللا على النّية والقصد وعلى التوخي والعمد

 

  . وآما أنه سواء أن تحتال في أال يكون لي ماٌل قبل أن أملكه

 

  . أو احتلت في أال يكون بعد أن ملكته

 

ال أدري ما آان وجه حبك إلعناتي والتشييد بذآر تراثي والتنويه باسمي وال لم زهدتني في طلب الولد ورّغبتني في  وآنت

  . سيرة الرهبان

 

فإذا أنت لم ترفع ذآري في األغنياء إال لتعرض ذنبي للفقراء ولم تكثر مالي إال لتقوِّي العلة في قتلي فيالها مكيدة ما أبعد 

  . رًة ما أبعد قعرهاغورها ويالها حف
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  . لقد جمع هذا التدبير لطافة الشخص ودقة المسلك وُبعد الغاية

 

واهللا لو دّبرها اإلسكندر على دارا بن دارا أو استخرجها المهلَّب على سفيان بن األبرد وفتحت على هرثمة في مكيدة خازم بن 

ها قيس بن زهير على حصن بن حذيقة ولو توجهت لكهَّان بني خزيمة ولو دبَّرها لقيم بن لقمان على لقمان بن عاد ولو أراغ

  . أسد على ُدهاة قريش لقد آان ذلك من تدبيرهم نادرًا بديعًا ولكان في مكايدهم شاّذًا غريبًا

 

  . وإنها لترتفع عن قصيٍر في آيد الزباء وعن جذيمة في مشاورة قصير

 

واهللا التدبير ال مخاريق العرَّاف وتزاويق الكاهن وتهاويل الحاوي وال ما وما إخالها إال ستدقُّ على ابن العاص وتغمض هذا 

  . ينتحلها صاحب الرَّئّي بل تضلُّ فيها ُرقي الهند وتقرُّ بها سحرة بابل

 

فلو آنت إذ أردت ما أردت وحاولت ما حاولت رفعت قبل آل شيٍء المؤانسة ثم أبيت المؤاآلة ثم قطعت البر ثم أذنت مع 

ثم أعملت الحرمان ثم صرحت بالجفوة ثم أمرت بالحجاب ثم صرمت الحبل ثم عاديت واقتصدت ثم من بعد ذلك آله العامة 

أسرفت واعتديت لكنت واحدًا ممن يصبر أو يجزع فلعلي آنت أعيش بالرفق وأتبلغ بحشاشة النفس وأعلل نفسي بالطمع 

  . الكاذب

 

  . ا الحجر القاسي وال الجبل الراسيولكن فجاءات الحوادث وبغتات البالء ال يقوم له

 

  . فلم تدع غايًة في صرف ما بين طبقات التعذيب إال أتيت عليها وال فضول ما بين قواصم الظهر إال بلغتها

 

  : آما قال ديوست المغنِّي لكسرى حين أمر بقتله لقتله تلميذه بلهبذ  ! فقد متُّ اآلن فمع من تعيش بل قد قتلتني فمن اآلن تعاشر

  . خلُّوا سبيله فإن الذي بقي من عمره هو الذي أنطقه بهذه الحجة  : قتلت أنا بلهبذ وتقتلني فمن يطربك قال

 

  . إياك واالستمتاع بشيء ال يعمُّ نفعه  : فقد قال جالينوس  ! قد قتلتني فمع من تعيش أمع الشطر نجيِّين  : ولكني أقول

 

ومما يدل من فضل الكالم   : نفع الصمت ال يكاد يعدو الصَّامت ونفع الكالم وقالوا إن الكالم إنما صار أفضل من الصمت ألن

  . على الصمت أنك بالكالم تخبر عن الصمت وفضله وال تخبر بالصمت عن فضل الكالم

 

  . ولو آان الصمت أفضل لكانت الرسالة صمتًا ولكان عدم القرآن أفضل من القرآن
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رحم اهللا امرًأ قال خيرًا فغنم أو سكت فسلم   "   : ى اهللا عليه وسلم وفضَّل وميَّز وحصَّل حيث قالوقد فرق بينهما رسول اهللا صل

 "  .  

 

  . فجعل حظَّ السكوت السالمة وحدها وجعل حظَّ القول الجمع بين الغنيمة والسالمة

 

  . وقد يسلم من ال يغنم وال يغنم إال من سلم

 

  . يم إلى الصاحب الكريم ومن يعدل إمتناع بهيمة بإمتناع أديبفأما الدواب فمن يضع المرآب الكر

 

  . لم نر فيما جربنا من جميع األصناف أبلغ في خير وشرٍّ من صاحب  : قالت ابنة النعمان

 

  . ما أجد أولى بتولي ذلك من الطبيب  : ولما عزم ابن زياد على الُحقنة بعد أن آان تفحشها قال له حارثة بن بدر

 

  . آال فأين الصاحب  : بيد اهللاقال ع

 

واهللا أن لو نتجت في آل عام ألف شبديز وأحبلت في آل ليلة أربعة آالف ربرب وصار لك آل نهر المبارك بدًال من بعض 

  . بابك

 

آان وأآلت رأس الجنيد بن حاق األشيم وأحبلت ابن ألغز من إفراط الشبق لما آان ينبغي لك أن تعاملنا بهذه المعاملة وال 

  . ينبغي أن تقتلنا هذه القتلة إنَّ االعتزام على قليل العقاب يدعو إلى آثيره ومبتدئ العقاب بعرض لجاج

 

  . وليس يعاقب إال غضبان

 

  . والغضب يغلب العزم على قدر ما مكن ويحّير اللب بقدر ما ُسلِّط

 

  . والغضب يصّور لصاحبه مثل ما يصّور السكر ألهله

 

الغضب ويغلي به الغيظ وتستفرغه الحرآة ويمتلئ بدنه رعدة وتتزايل أخالطه وتنحل عقده وال يعتريه من  والغضبان يشعله

  . الخواطر إال ما يزيده في دائه وال يسمع من جليسه إال ما يكون مادًة لفساده

 

  . وعلى أنَّه ربَّما استفرغ حتى ال يسمع واحترق حتى ال يفهم
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ال يخلو من عمله وال يقصِّر في عادته لما وسوس إلى غضبان وال زيَّن له ولما فتح عليه إذ آان قد ولوال أنَّ الشيطان يريد أ

  . آفاه وبلغ أقصى مناه

 

  . وليس يصارع الغضب أيام شبابه وغرب نابه شيٌء إال صرعه وال ينازعه قبل انتهائه وإدباره شيٌء إال قهره

 

  . حرآته ويتقدم في حسم أسبابه وفي قطع عللهوإنما يحتال له قبل هيجه ويتوثق منه قبل 

 

فإمَّا إذا تمكن واستفحل وأذآى ناره واشعل ثم القى ذلك من صاحبه قدرة ومن أعوانه سمعًا وطاعة فلو سعطته بالتوراة 

ون أقصى قوَّته ووجرته باإلنجيل ولددته بالزبور وأفرغت على رأسه القرآن إفراغا وأتيته بآدم عليه السالم شفيعًا لما قصَّر د

  . أن أقرب ما يكون العبد من غضب اهللا إذا غضب  : ولتمنى أن يعار وقد جاء في األثر

 

  . ليس ُيسكن الغضب إال ذآر غضب الرحمن عز وجّل  : قال قتادة

 

  . ذآر غضب الرب يمنع من الغضب  : وقال عمرو بن عبيد

 

  . إال أن يريد الذآر باللسان

 

  . ان والذآور حقوداويسمىالمتوجِّد غضب

 

بعد مضيِّك في عقابي التماسًا للعفو عني وال تقصِّر عن إفراطك من طريق الرحمة لي ولكن قف وقفة  -حفظك اهللا  - فال تقف 

  . من يتَّهم الغضب على عقله والشيطان على دينه ويعلم أن للعقل خصومًا وللكرم أعداء

 

ه وتنتصف لكرنك من عدوه وتمسك إمساك من ال يبرئ نفسه من الهوى وال وإنَّ من النِّصف أن تنتصف لعقللك من خصوم

  . يبرئ الهوى من الخطأ

 

وال تنكر لنفسك أن تزّل ولعقلك أن يهفو فقد زّل آدم عليه الالم وهفا وعصى ربَّه وغوى وغّرُه عدوُّه وخدعه خصمه وعيب 

  . باختالل عزمه وسكون قلبه إلى خالف ثقته

 

  . هللا بيده وأسكنه في دار أمنه وأسجد له مالئكته ورفع فوق العالمين درجته وعلَّمه جميع األسماء بجميع المعانيهذا وقد خلقه ا
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  . وال يجوز أن يعلِّمه االسم ويدع المعنى ويعلِّمه الداللة وال يضع له المدلول عليه

 

  . واالسم بال معنًى لغٌو آالظَّرف الخالي

 

  . ن والمعاني في معنى األرواحواألسماء في معنى األبدا

 

  . اللفظ للمعنى بدٌن والمعنى للَّفظ روح

 

  . ولو أعطاه األسماء بال معاٍن آمن وهب شيئًا جامدًا ال حرآة له وشيئًا ال حس فيه وشيئًا ال منفعة عنده

 

  . إال وله معنًى وال يكون اللفظ اسمًا إال وهو مضمَّن بمعنى وقد يكون المعنى وال اسم له وال يكون اسٌم

 

  . إخباٌر أنه قد علَّمه المعاني آلها  " وَعلََّم آدم األسماء آلها   "   : في قوله جّل ذآره

 

  . ولسنا نعني معاني تراآيب األلوان والطُّعوم واألراييح وتضاعيف األعداء التي ال تنتهي وال تتناهى

 

  . شيء ومعنًى  : إال أن تدخله في باب العلم فتقولوليس لما فضل عن مقدار المصلحة ونهاية الرسم اسٌم 

 

  . األسماء التي تدور بين الناس إنما ُوضعْت عالماٍت لخصائص الحاالت ال لنتائج الترآيبات

 

  . وآذلك خاّص الخاّص ال اسم له إال أن تجعل اإلشارة المقرونة باللفظ اسمًا

 

  . إنها لُتحيط بها وتشتملوإنما تقع األسماء على العلوم المقصورة ولعمري 

 

  . فأما العلوم المبسوطة فإنها تبلغ مبالغ الحاجات ثم تنتهي

 

  . فإذا زعمت أن اهللا تبارك وتعالى علم آدم األسماء آلها بمعانيها فإنما تعني نهاية المصلحة ال غير ذلك

 

فرع واألصل أحقُّ بالقوة والفرع أولى هذا وآدم هو الشجرة وأنت ثمرة وهو سماويٌّ وأنت أرضّي وهو األصل وأنت ال

  . بالضَّعف

 



 

123 
 

فلست أسألك أن تمسك إال ريثما تسكن إليك نفسك ويرتدُّ إليك ذهنك وحتى توازن بين شفاء الغيظ واالنتفاع بثواب العفو وترى 

  . الحلم وما يجلب من السالمة وطيب األحدوثة وترى تضرُّم الغضب وما يفضي ألهله من فضل القوة

 

ى أن العقل إذا تخلَّص من ُسكر الغضب أصابه ما ُيصيب المخمور إذا خرج من سكر شرابه والنهزم إذا عاد إلى أهله عل

  . والمبرسم إذا أفاق من برسامه

 

  . وما أشك أن العقل حين ُيطلق من إساره آالمقيَّد حين يفكُّ من قيوده يمشي آالنزَّيف ويحجل آالغراب

 

على عقلك ُمخاَمرة داء الغضب بعد تخلُّصه وأن تتعمَّده بالعالج بعد مباينته له وتخلُّصه من يده فما  فإذا وجب عليك أن تحذر

  . ظنك به وهو أسيٌر في ُملكه وصريع تحت آلكله وقد غطَّه في بحره وغمره بفضل قوته

 

إنك   : كالمه وخّوفه فلم يّتعظ بزجره فقالوقد زعموا أن الحسن حضر أميرًا قد أفرط في عقوبة بعض المْذنبين فكلَّمه فلم يحفل ب

  . إنما تضرب نفسك فإن شءت اآلن فأقلَّ وإن شئت فأآثر

 

اعلم أنك تضرب من قد جعلك من   : ومعاذ اهللا أن أقول لك آما قال الحسن لذلك الظالم المعتدي والمصمِّم القاسي ولكني أقول

  . قتله في ِحلٍّ

 

قتول ويسقط عنه عقابه بهبة المظلوم ولو أمكن في الدين تواهب قصاص اآلخرة في الدُّنيا وإن وإن آان القتل يحّل بإحالل الم

آان ذلك مما تجود به النفس يوم الحاجة إلى الثواب وإلى رفع العقاب وآان الوفاء مضمونًا لكنت أول من أسمحْت بذلك نفسه 

  . وانشرح به صدره

 

لتعادي وحصَّلت جميع علل التضاغن إال علَّة عداوة الشيطان لإلنسان فإني ال ُجعلت فداك إنِّي قد أحصيت جميع أسباب ا

  . أعرف إال مجاّزها في الجملة وال أحقُّ خاصتها على التحصيل

 

  . وعلى حاٍل فقد عرفتها من طريق الجملة وإن جهلتها من طريق التفصيل

 

  . فأما هذا التجنِّي فلم أعرفه في خاصٍّ وال عاّم

 

  . اب العداوات تنافس الجيران والقرابات وتحاسد األشكال في الصناعاتفمن أسب
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ومن أمتن أسبابهم إلى الشر وأسرعها إلى المروءة والعقل وأقدحها في العرض وأحبطها على الدين التشاحُّ على المواريث 

  . والتنازع في تخوم األرضين

 

  . لسبب أقوى والداء أدوىفإن اتفَّق أن يكون بين المتشاآلين في القرابة آان ا

 

  . وعلى حساب ذلك إن جمعت هذه الخصومة مع الجوار والقرابة واستواء الحّظ في الصناعة

 

  . أن ردوا القرابات عن حرا القضاء فإن ذلك يورث التضاغن  : ولذلك آتب عمر رضي اهللا عنه إلى قضاته

 

نا بالعسكر متجاورة ومنازلنا بمدينة السالم متقابلة ونحن ولم أعجب من دوام ظلمك وثباتك على غضبك وغلظ قلبك ودور

ننظر في علٍم واحد ونرجع في النحلة إلى مذهب واحد ولكن اشتدَّ عجبي منك اليوم وأنا بفْرغانة وأنت باألندلس وأنا صاحب 

جيٌّ وأنا ُعشرّي وأنت آالم وأنت صاحب نتاج وصناعتك جودة الخّط وصناعتي جودة المحو وأنت آاتٌب وأنا أّمّي وأنت خرا

  . زرعيٌّ وأنا نخلّي

 

  . فلو آنت إذ آنت من بكر آنت من تميم آان ذلك إلى العداوة سببًا وإلى المنافسة ُسلَّمًا

 

أنت أبقاك اهللا شاعر وأنا راوية وأنت طويٌل وأنا قصير وأنت أصلع وأنا أنزع وأنت صاحب براذين وأنا صاحب حمير وأنت 

وأنت تدّبر لنفسك وُتقيم أود غيرك وتتسع لجميع الرعية وتبلغ بتدبيرك أقصى األمة وأنا أعجز عن نفسي رآبٌن وأنا عجول 

  . وعن تدبير أمتي وعبدي

 

وأنت منعم وأنا شاآر وأنت ملك وأنا ُسوقة وأنت مصطنع وأنا صنيعة وأنت تّفعل وأنا أصف وأنت مقدَّم وأنا تابع وأنت إذا 

لو آنت قلت آذا آان أجود ولو ترآت قول آذا لكان   : آفاء لم تقل بعد فراغك وانقطاع آالمكنازعت الرجال وناهضت األ

  . أحسن وأمضيت األمور على حقائقها وسلمت إليها أقساطها على مقادير حقوقها فلم تندم بعد قول ولم تأسف بعد سكوت

 

  . وأنا إن تكلمت ندمت وإن جاريت أبدعت ورأيي آله دبري

 

  . في الشطرنج زبرب وأنا في الشطرنج ال أحد وأنت ُتعدُّ

 

وما أعرف هاهنا اجتماعًا على مشاآلة إال في اإليثار بخبر الُخْشكار على الُحوَّاري والباقلَّي على الجوزينج وأنا جميعًا ندَّعي 

  . الهندسة
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بتقدير المدن وإجراء الُقنى أن ُأنفى من جميع  فقد بلغ اآلن من ُجرمي في مساواتك في خبز الُخشكار وإيثاري الباقلَّي والمعرفة

  . األرض وأن تجعل في دمي الجعائل فإني قد هجرت الُخبز البتَّة إلى مواصلة التَّمر ونزلت الوبر بدًال من المدر

 

  . دعنا اآلن فإنك فارغ

 

من يعلِّمه ما ال يعلم ُجرأًة وترُّضًا وآفى وآفى به عليمًا وآفى به شهيدًا وآفى به حفيظًا ووآيًال وآفى بجرأة  - إن اهللا يعلم 

لقد أردت أن أفديك بنفسي في بعض آتبي وآنت عند نفسي في عداد الموتى وفي حيِّز الهلكى  -بحاله عند اهللا ُبعدًا ومقتًا 

  . ق والعلق معدومفرأيت أّن من الخيانة لك ومن اللؤم في معاملتك أن أفديك بنفسي ميتة وأن ُأريك أّني قد ُجدت لك بأنفس ِعْل

 

  . ليس أّن من فداك فقد ُجعل ِفداك ولكنَّها نهايٌة من نهايات التعظيم ودليل من دالئل االجتهاد

 

  . ومن أعلن االجتهاد لك واستسرَّ خالف ذلك فقد نافق وخان وغشَّ وأالم

 

  . وأخلْق بمن أخلَّ بهذه أال يرعى حّقًا وال يرجع إلى صحَّة وال إلى حقيقة

 

  . ثم أنت ال يشفيك مّني السمُّ المْجهز وال السمُّ الساري فإنه أبعد غايًة في التطويل وأبلغ في التعذيب

 

  . ال وال لعاب األفاعي وداهية الدواهي فإنه ُيعجز الرُّقى ويفوت ذرع األطباء

 

ال أن ُأرى في سوائه وفي أصطمَّة ناره وفي ال وال نار الدُّنيا بل ال يشفيك من نار اآلخرة إال الجحيم وال يشفيك من الجحيم إ

  . معظم حريقه وفي موضع الصَّميم من لهيبه

 

بل ال تكتفي بذلك دون الدَّرك األسفل بل ال يرضيك شيء سوى الهاوية بل ال ترضى إال بعذاب آل فرعون أشد العذاب بل ال 

الذي خّطأ الرّب وعائده وردَّ قوله وغيَّر عليه تدبيره ولم يزده يرضيك إال عذاب إبليس الذي زيَّن الخْتر للعباد وبثه في البالد و

  . إال شّكًا ولجاجة وتماديًا وإصرارًا

 

ثم لم يرض من الجّد في مخالفة أمره وخلع العذار في شدة الخالف عليه إال بأن يحلف على شدة اجتهاده في ذلك بعّزته فجعل 

فبعزَّتك ألغوينَّهم   "   : والقسم الحاجز دون إغضابه وسيلًة إلى إغضابه حيث قال العّزة المانعة من إسخاطه سبيًال إلى إسخاطه

  .  " أجمعين 

 

  . فعليك عافاك اهللا بإبليس إن آنت للع تغضب أو عليك باألآفاء إْن آنت لنفسك تتشفَّى
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  . بة األعداءال ولكنك استغمرتني واستضعفتني وجعلتني فرُّوج الرّفاء وتريد أن تتعلَّم فيَّ معاق

 

  . فإن آنت إلى هذا تذهب فجعفر بن معروف أضعف مني وعبد اهللا بن عيسى أسوأ خبرًا مني

 

  . سبحان اهللا يسلم عليك حيدر األفشين ويهلك عليك عمٌرو الجاحظ ويسعد بك أبعد البعداء ويشقى بك أقرب القرباء

 

إلى ومتى قدرت على عدّوك فلم تجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه  وتتغافل عن مثل الجبال التماسًا وحبًَّا للسالمة وتغلغل

ومتى لم تتغافل عنه تكرُّمًا أو تدعه احتقارًا ومتى اآترثت لكبير وضاق صدرك عن شيء عظيم فهأنذا بين يديك فُكْلني بخّل 

  . وخردل فواهللا إنك لتأآله غثًَّا غير مريء وخبيثًا غير شهي

 

  . على مطمورة وظفرت برأس خاقانال واهللا لكأنك وقعت 

 

آنت أظن أن الرشاقة والحلم ال يجتمعان وأن ظْرف اإلنسان وأصالة الرأي ال يفترقان وأن النَّزق والخفة مقرونان بخّفة البدن 

  . ّنوأن الرَّآانة واألناة مجموعان لصاحب السِّمن حتى رأيتك فاعتقدت بك خالف ذلك الرأي واستبدلت فيك ضدَّ ذلك الظَّ

 

فترآتني حتى إذا نازعت الرجال وتعّرضت للشَّجي وشغلت نفسي بثلب الخصام وانقطعت إلى أصحاب القدود وجعلت 

ُعدوائي في تقديم القضاف وطال لساني وأظهرت االستبصار في فضلك وجعلت مزاج أخالطك هو الحجة واعتدالك هو 

خبرك وأن أوَّلك ُيجّلي عن آخرك شددت على شدة المهر األرن النهاية وطبيعتك هي المشكلة وزعمت ان منظرك يغني عن م

  . وتسرعت إلي تسرُّع الغرِّ النَّزق وألححت عليَّ إلحاح اللَّجوج الحنق

 

  . آأنك لم تحفل بما يشيع لك من اسم المتسرع وبما تضاف إليه من سخف المتترِّع بعد أن تكذِّب قولي وتفنِّد خبري

 

الحديد ال يكون حقودًا وأن المصطنع ال يكون للصنيعة حاسدًا فقصدت على رأٍس إلى القياس الممتحن وقد تقدمت التجربة أن 

  . فأفسدته وإلى الطبائع المعتدلة فنقْضتها وإلى القضايا الصحيحة فرددتها

 

  . لمولى لمعتقهحال الصَّنيعة لمصطنعه وحال ا  : حاالن ال تقبالن الحسد وال يخلوان من الرَّشد  : وقالوا بأجمعهم

 

  . فكيف إذا آان الصَّنيعة صديقًا وآان للخاّصة محتمال
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أجزاء النفس وأعضاء الجسد مع آثرة عددها واختالف أخالطها وتباعد أماآنها نفسًا واحدة وجسدًا  - أبقاك اهللا  -وإنما صارت 

  . واحدا الستواء الخواطر والّتفاقها على اإلرادة

 

خليلك ذو الشكل المطابق مستويان في المحاّب متفقان في الهوى متشاآالن في الشَّهوة وتعاونكما فأنت وصديقك الموافق و

  . آتعاون جوارح أحدآما وتسالمكما آتسالم المتَّفق من طبائعكما

 

فذهاب  فإذا بان منك صديقك فقد بان منك شطرك وإذا اعتل خليلك فقد اعتلَّ نصفك بل النفوس المضّمنة آالمعاني المضمَّنة

  . بعضها هو ذهاب جميعها

 

  . فموتي هو موت صديقي وحياتي هي حياة صديقي

 

  . فال تبعدنَّه من قلبك بعد بدنه من بدنك فقد يقُرب البغيض وينأى الحبيب

 

ولعلَّ بعض طبائعك المخالط لروحك أن يكون أعدى من آل عدو وأقطع من آل سيف وأخوف عليك من األسد الضاري ومن 

  . لساريالّم ا

 

  . ثم اعلم أنَّ الموثق بمودته قليل وقد صار اليوم المعتمد عليه في صحَّة العقدة وفي آرم الغيب والعشرة عنقاء ُمْغِرٍب

 

  . وال أعلم الكبريت األحمر إال أوجد منه

 

  . وإني ألظنُّ القناعة أآثر منه

 

  . وما أآثر من جعل انقطاع سببه وضعف طمعه النقطاع سببه قناعًة

 

قناعة ذي الهّمة البعيدة بالعيش الدُّون وصديٌق قليل اآلفات آثير اإلمتناع شكور النفس   : أي شيء أقل قال  : وقيل ليحيى بن خالد

  . يصيب مواضع المدح

 

  . ال واهللا إْن تعرف على ظهرها موضعًا للسّر وال مكانًا للشكوى وال روحًا تأنس بها وال نفسًا تسكن إليها

 

  . أردت أن تعّرفني من جميع العالمين رجًال لما قدرت على أحٍد يحتمل الغنى ولو
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  . ومحتمل الفقر قليل ومحتمل الغنى عديم

 

في ايام آثرته آان قليًال فما ظنُّك به في ايام قلَّته وإن الشرَّ في أيام قّلته آان آثيرًا فما ظنك به في أيام  -أبقاك اهللا  -إن الخير 

  . غريٌب في المصطنعين آثرته وأنت

 

وأنا غريٌب في الصنائع والغريب للغريب نسيب ونسب المشاآلة وقرابة الطبيعة الموافقة أقرب من نسب الرحم ألن األرحام 

  . مولعٌة بالتحاسد لهجة بالتقاطع وأن التحابَّ على طبع المشاآلة

 

  . عاديوالتالقي على وفاٍق من الطبيعة أبعد من التفاسد وأبعد من الت

 

  . وسبب التعادي عرض في طبائع الغرباء وجوهٌر في طبائع األقرباء

 

واعلم أنك ال تزال في وحشة إلى وحشة وفي غربة إلى غربة وفي تنكُّر العيش وتسخُّط الحال حتى تجد من تشكو إليه بثَّك 

  . وُتفضي إليه بذات نفسك

 

  . خبارك إياهومتى رأيت عجبًا لم تضحك رؤيتك له بقدر ما يضحك إ

 

  . فمن أغلب عليك ممن آانت هذه حاله منك وموقعه من نفسك

 

ولو أن شيبتي التي بها استعطفتك وآبرة سنّي التي بها استرحمتك اللتان لم يحدثا عليَّ وأنا في ذراك ولم ُيحالَّ بي إال وأنا في 

  . ي أشدَّ الردع ويؤثر في طباعك أبين األثرظلِّك لكان في شفاعة الكبرة واسترحام الضَّعف والوْهنة ما يردعك عن

 

  . فكيف وقد أآرمتني جديدًا ثم تريد أن تهينني خلقًا وقوَّيت عظمي أغلظ ما آان ثم تريد أن توهنه أرقَّ ما آان

 

  .  ! وهل هرمت إال في طاعتك وهل أخلقني إال معاناة خدمتك

 

  . إلينا من جلد الشاب القوي رأي الشَّيخ الضَّعيف أحبُّ  : قال علي بن أبي طالب

 

  . مودة األخ التالد وإن أخلق خيٌر من مودَّة الطارف وإن ظهرْت بشاشته وراعْتك جّدته  : وانا أقول آما قال أخو ثقيف

 

  . رأي الشَّيخ أحبُّ إلينا من مشهد الغالم  : وقال عبد الملك بن مروان
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  . فاٍن من بقي أثرهليس بغائب من شهد رأيه وليس ب  : وقال بعضهم

 

  . وما آمَّل العقل وال وّفر التجربة شيٌء آنقصان البدن وآأْخذ األيام من قوي األعضاء

 

  . ما قّبح الرجال شيٌء آالوآال وال أفسد الكريم شيٌء آحّب االستطراف  : وقال آخر

 

  . تبع الغضب مواقع الهوىوخير الناس من أْتبع الغضب مواقع الذنوب وأْتبع العقاب مواقع الغضب ولم ُي

 

ولقد منحتك جلد شبابي آمال وغْرب نشاطي مقتبال وآان لك مهناه وثمرة قواه واحتملت دونك عرامه وغربه وآان لك غنمه 

  . وعليَّ ُغرمه وأعطيتك عند إدبار بدني قّوة رأيي وعند تكامل معرفتي نتيجة تجربتي واحتملت دونك وْهن الكبر وإسقام الهرم

 

  . شرآائك من أعطاك ما صفا وأخذ لنفسه ما آدر وخير

 

  . وأفضل خلطائك من آفاك مؤونته وأحضرك معونته وآان آالله عليه ونشاطه لك

 

وأآرم دخالئك وأشكر مؤمِّليك من ال يظن انك تسمِّي جزيل مل تحتمل في بْذلك ومواساتك مؤونة وال تتابع إحسانك إليه نعمة 

ق نعمة الواهب ونعمة الواّد المخلص فوق نعمةالجواد الُمْغني وأنه ال يبلغ في إعطاء المجهود من بل يرى أن نعمة الشاآر فو

  . نفسه في خلع جميع ماله إلى مؤمليه والمتحرِّمين به حسن نّية الشاآر الوامق وحقَّ تمّني الواد العارف

 

عليك حّقًا لك ثم زعمت أن حقَّك ال يؤّدى إلى ولو اقتضيت جميع حقوقك علّي وأنكرت جميع حقوقي عليك أو جعلت حقِّي 

شكره وأن حّقي ال يلزم حكمه وأن إحساني إساءة وأن الصغير من ذنوبي آبير وأّن اللَّمم مني إصرار وأن خطائي عمد وأنَّ 

  . عمدي آلَّه آفر وأن آفري يوجب القمع ويمنع من النُّزوع لما آان عندك

 

  . لعقاب وال أشد من هذا الغضبوما اتَّسع قولي ألآثر من هذا ا

 

  . وما ينبغي أن يكون هذا المقدار من النِّقم إاللباري النَّسم في دار البقاء ال في دار الفناء

 

والذي يجوز بين العباد إنما هو تعزير أو حدٌّ أو قود أو قصاص أو حبٌس أو تغريب أو إغرام أو إسقاط عدالة أو إلزام اسم 

  . ع األلم والتقويم والتنكيك فيكون مضض األلم جزاًء له ومعدًال أسبابهالعداوة أو عقاب يجم
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  . وربما قصر اإليقاع على السُّخط وجاوز حدَّ الغضب

 

  . وربما آان مقصورًا على مقدارها ومحبوسًا على نهاية حالهما

 

ى ساخطًا وال يسمَّى عاتبًا آما يسمَّى غضبان وليس آلُّ عقاٍب نتيجة سخط وقد ال يسمَّى ذلك الموقع والمعاقب واجدًا آما يسمَّ

فيخرج آما ترى من أن يسمَّى ُسخطًا أو موجودًة وغضبًا آما خرج عقاب آدم عليه السالم من هاتين الصفتين ومن جميع 

  . القسمين

 

لجلد والتَّسمية بالظلم مع وعلى أنه آان إخراجًا من دار الخلد والكرامة إلى دار االبتالء والمحنة ومع آا في ذلك من إعراء ا

  . الوصف له بضعف العْزم واالغترار بيمين الخصم

 

والعجب أنك تضجر من طول مسألتنا لعفوك مع حاجتنا إلى عاجل عفوك وال تضجر بطول تشاغلك بظلم صديقك مع 

  . استغنائك عن ظلم صديقك

 

أحمل والسوط في ظهر قاسٍم أحسن وأبدانهما   " دندن   " ب فلو آنت إنما تفعل ذلك ألنك تلذُّ ضرب السياط ورضَّ العظام فجْن

تحت السياط أثبت وإن أرواحهما أبقى وهي بأرواح الكالب أشبه وإلى طبائع الضباب أقرب وأرحامهم بالحمير أمسُّ ومن 

  . ُيشير فيهم بذلك أآثر واألجر في ضربهم أعظم

 

  . عها يُطْل سرورك بهافاستدم اللذَّة بطريق اللَّّذة وضع األمور في مواض

 

  . إن عتاق الخيل وأحرار الطير أدق حّسًا وأشدُّ اآتراثًا

 

  . والكوادن الغالظ والمحامر الثقال أآلُّ حّسًا وأقلُّ اآتراثًا

 

  . وليس الصَّبر بالصمت والسكوت وال بقلة الصِّياح والضُّموز

 

  . ى عورة نفسهوقد يصيح تحت السوط من ال يقرُّ على صاحبه وال يدل عل

 

والكلب المضروب يجمع الصِّياح والهرب والفرس العتيق يعدو وال يصيح والحافر آلَّه آظوٌم ضامز والمخلب آلُّه ضجوٌر 

  . صيَّاح والضَّجر في الُخّف عامٌّ والبخاتيُّ أضجر
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  . آالكلب والبعيرفسمن الّظلف عاّم وهو في الضأن أخفى وآّل مضروب هارب صيَّاح ومنها ما يجمع الخصال 

 

  . والهرب من المكروه محمود والمقام عليه مذموم آالذي يعتري العير السقيم وتجده في الفرس الكريم من قلة االآتراث وشدته

 

  . وصبر البدن غير صبر النفس

 

  .  " ح آلب ما ُروح فالٍن إآل ُرو  "   : وليس بقاء األرواح المنعقدة تحت الضرب الشديد من اعتزام وفي المثل

 

  .  " الضَّبُّ أطول شيٍء ذماء   "   : وتقول العرب

 

  . والكلب لئيم والضبُّ غير آريم

 

والبازي أآرم من الصقر وأشدُّ وأآثر ثمنا وأجمل جماًال وأعفى صيدًا وأنبل نبال إن قبض عليه قتله وإن لم ينحِّ آندرته عن 

  . قربه أوهن نفسه

 

  . ي وعتقه أنه ينقطع بردِّ البازيار له إلى مسقطه من يدهثم بلغ من رقة طبع الباز

 

والصقر يتعلق بسباقيه من رجل حمل بدرع فيضطرب منكَّسًا إلى الصبح ثم تجده وآأنه لم يزل على آندرته وعلى مسقطه 

  . الذي يؤّتى له

 

ليل الحّس وال أجعل الصياح دليال على فليس بدني من أبدان االحتمال فأمتعك بطول ثباته لك وال أثبت لك ثبات العير الك

  . اإلقرار فيكون ذلك أحد ما تتمتَّع به وتدرك به حاجات نفسك

 

وقد دللتك على ناٍس يجمعون لك الخصال التي فيها دوام لّذتك وتمام شهوتك فإن زعمت أن الذي يثبت روح دندن في بدنه 

خالفة وأموال الرعيَّة وليس ذلك من رسوخ أرواحهما في أبدانهما وروح القاسم في جسمه سرورهما بما قد احتجنا من آنوز ال

ومن شدة االحتجان وقوة االآتناز ففرَّق بينهما وبين تلك األموال التي تمسك أرواحهما بالحيل اللطيفة والتدبير النافذ وبأن 

ويطيب ذآرك وتطيع الخليفة وتتحبَّب به تمضي فيهما حكم الكتاب والسّنة فإنه سيحلُّ عقدة أرواحهما عقدًا عقدًا فيعظم أجرك 

  . إلى األمة فتكون قد أحسنت في صرف الضَّرب إلى والسالم عليك ورحمة اهللا وبرآاته

 

تمت الرسالة بعون اهللا ومّنه وتوفيقه واهللا الموّفق للصواب برحمته والحمد هللا أوال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله 

   . المهالطيبين الطاهرين وس
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 الرسالة السادسة رسالة في نفي التشبيه  
 

  . إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أبي داود بسم اهللا الرحمن الرحيم أطال اهللا بقاءك وحفظك وأتمَّ نعمته عليك وآرامته لك

 

وما آان في ذلك من اإلثم الكبير ما آان الناس فيه من القول بالتشبيه والتعاون عليه والمعاداة فيه  - أآرمك اهللا  -قد عرفت 

  . والفْرية الفاحشة وما آان ألهله من الجماعات الكثيرة والقوة الظاهرة والسلطان المكين مع تقليد العوامِّ وميل السَّفلة والطَّغام

 

قال علي بن أبي طالب   : هموليست للخاصة قّوة بالعامة وال للعيلة قوة على األراذل فقد قالت األوائل فيهم وفي االستعاذة باهللا من

  . نعوذ باهللا من قوٍم إذا اجتمعوا لم ُيملكوا وإذا تفرقوا لم ُيعرفوا  : رضي اهللا عنه

 

قد عرفنا مضّرة االجتماع فما منفعة االفتراق   : فقيل له  " ما اجتمعوا إال َضرُّوا وال تفرَّقوا إال نفعوا   "   : وقال واصل بن عطاء

  . يَّان إلى تطيينه والحائك إلى حياآته والمالح إلى مالحته والصَّائغ إلى صياغته وآلُّ إنساٍن إلى صناعتهيرجع الطَّ  : قال

 

  . وآلُّ ذلك مرفٌق للمسلمين ومعونة للمحتاجين

 

  .  " إال عند الشّر  قبح اهللا هذه الوجوه ال ُتعرف  "   : وآان عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه إذا نظر إلى الطَّغام والَحْشو قال

 

من البواري تراُسها ومن ال ُخوص إذا استألمْت مغافرها ال   : وقال الُخَريمّي عند ذآره إياهم في شعره بالتَّعاوي مع المخلوع

قاربوا هذه السَّفلة وباعدوها وآونوا معها   : الرِّزق تبغي وال العطاء وال يحشرها بالفناء حاشُرها وقال شبيب بن شبيبة

  . وفارقوها واعلموا أنَّ الغلبة لمن آانت معه وأنَّ المقهور من صارت عليه

 

يجتمعون من حيث يفترقون ويفترقون من حيث يجتمعون ال ُيفلُّ غربهم إذا صالوا وال تنجع   : وقد وصفهم بعض العلماء فقال

  . فيهم الحيلة إذا هاجموا

 

  . ُرها أيسر وُمّدة هيجها أقصرإذا آانت نشرًا فأْم -أبقاك اهللا  -والعوامُّ 

 

  . فإذا آان لها رئيٌس حاذق وُمطاع مدبِّر وإمام مقلَّد فعند ذلك ينقطع الطَّمع ويموت الحّق وُيقتل الُمحّق
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رفة فلوال أنَّ لهم متكلِّمين وُقّصاصًا متفقِّهين وقومًا قد باينوهم في المعرفة بعض المباينة لم يلحقوا بالخاّصة وال بأهل المع

  . التَّامَّة

 

  . ولكنا آما نخالفهم نرجوهم وآما ُنشفق منهم نطمع فيهم

 

  . ثم قد علمت ما آنا فيه من إسقاط شهادات الموحِّدين وإخافة علماء المتكلِّمين

 

ي فصل وال بانت الُحجة ولوال الكالم لم َيُقم هللا دين ولم نبْن من الملحدين ولم يكن بين الباطل والحّق فرق وال بين النبي والمتنبِّ

  . من الحيلة والدليل من الشُّبهة

 

  . ثم لصناعة الكالم مع ذلك فضيلٌة على آلِّ صناعة ومزّيٌة على آل أدب

 

  . ولذلك جعلوا الكالم عيارًا على آلِّ نظر وزمامًا على آلِّ قياس

 

  . ستغنائه عنهوإنما جعلوا له األمور وخصُّوه بالفضيلة لحاجة آلِّ عالم إليه وعدم ا

 

  . آذلك حتَّى وضع اهللا من عزِّهم ونقص من قوَّتهم -أآرمك اهللا  -فلم يزل 

 

  . وليس ألمر اهللا مردٌّ وال لقضائه مدفع

 

  . وحتَّى تحوَّل إلينا رجاٌل من قادتهم ومن أعالمهم والُمطاعين فيهم وارتاب قوٌم ونافق آخرون

 

  . قيَّة فيهموحتَّى تحوَّلت المحنة عليهم والتَّ

 

بما بذل من ُجهده وعرَّض من نفسه وتفرَّد بمكروهه وغرغر مراره  - أعزه اهللا  -وذلك آلُّه على يد شيخك وشيخنا بعدك 

  . صابرًا على جسيمه يرى الكثير في ذلك قليال واإلغراق تقصيرا وبذل النَّفس يسيرا

 

  . وأضاف آلُّ مستبصر وطاح آلُّ نّفاج واستخفى آل ُمراٍء على حين خار آلُّ بطل وحاد آل ُمْقدم وعرَّد آلُّ رئيس

 

وحتى صاروا هم الذين ُيشيرون عليه بالمالينة ويحسِّنون عنده المقاربة ويخوِّفونه العاقبة ويزعمون أنَّ لكلِّ زماٍن تدبيرًا 

  . ومصلحة وأنَّ إبعادهم أتقر لطبائعهم وإن إطالقها أنجع فيما يراد منهم
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موا المداهنة مداراة وإعطاء الرِّضا تقّية والشَّدَّة عند الفرصة ُخرقا واالنحياز مع صواب اإلقدام رفقا ومواالة المخالف وحتَّى سَّ

  . مخالفة والمصافاة معاشرة والمهانة حلما والضَّعف في الدِّين احتماال

 

  . ء عارضا والخطل بالغةآما سمَّى قوٌم الفرار انحيازا والُبْخل اقتصادا والجائر مستقصيا والبال

 

  . فكذلك آانوا وآان

 

  . وعلى هذا افترق أمرهم وذلك مشهور عنهم

 

ثم يُصول أحدهم على مْن شتمه ويسالم من شتم ربَّه ويغضب على من شبَّه أباه بعبده وال يغضب على من شبَّه اهللا بخلقه 

  . ها حقٌّ وصدقويزعم أنَّ في أحاديث المشبَّهة تأويًال ومجازًا ومخارج وأنَّ

 

  . فإذا قيس

 

 .  

 

 .  

 

 .  

 

 .  

 

 .  

 

طلب لهذا المجاز ظلم وقال ما يليق بلفظ الحديث فيكون بشهادته لصحة أحاديثهم ُمقّرًا فيصير فيما يدَّعي من خالف تأويلهم 

  . مدَّعيًا

 

سيفشو الكذُب بعدي فما جاءآم من الحديث فاعرضوه   "   : ولو آانت هذه األحاديث آلُّها حّقًا آان قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

  . باطًال  " على آتاب اهللا 
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  . وهذا المذهب لمْن ينتحل طريقتنا زعمه سبيلنا جوٌر شديد ومذاهب قبيحة وتقرب فاحش

 

  . هموليس ينبغي لديَّان أن يوادَّ من حادَّ اهللا ورسوله ولو آانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرت

 

أحين يموت الخصم ويبيد أثره ويهلك عقبه ويقلُّ   ! فمتى إذن تزول التَّقّية ويجب إظهار الحّق والنُّصرة للدِّين والمباينة للُمخالفين

  . ناصره ويزول جميع الخوف ويكون على يقين من السالمة

 

  . وزالت البلوى والمشقَّة فقد سقطت المحنة  ! وآيف يكون القائم حينئذ بالحقِّ مطيعًا وهللا معظمًا

 

وهل المعصية إال ما مازجه الهوى والشهوة وهل الطاعة إال ما شابه المكروه والكلفة وآيف ُيتكلَّف ماال مؤونة فيه وآيف 

  . ُيحمد ماال مرزئة عليه

 

  . وآيف يكون شجاعًا من أقدم في األمن وتكمَّن في الخوف

 

  . يست الجّنة محفوفًة بالمكارهأو ليست النار محفوفًة بالشهوات أو ل

 

  . وآيف صاروا في باطلهم أيام قدرتهم أقوى منا في حقنا أيام ُقدرتنا

 

أنَّ التشبيه وإن آان أهله مقموعين وُمهانين وممتحنين فإنَّ عدد الجماجم على حاله وضمير  -أرشد اهللا أمرك  - وقد علمت 

  . آثير أآثرهم على ما آان عليه والذين ماتوا قليٌل من

 

  . ونحن ال ننتفع بالمنافق وال نستعين بالمرتاب وال نثق بالجانح وإن آانت المبادأة قد نقصت فإّن القلوب أفسُد ما آانت

 

 وقد آانوا يتَّكلمون على الُسلطان والقدرة وعلى العدد والثَّروة وعلى طاعة الرَّعاع والسِّفلة فقد صاروا اليوم إلى المنازعة أْميل

  . أآلف ألنهم حينما يئسوا من القهر بالحشوة والسِّفلة وبالباعة وبالوالة الفسقة وقلوبهم ممتلئة ونفوسهم هائجةوبها 

 

  . وال بدَّ لمن آانت هذه صفته وهذا نْعته من أن يستعمل الحيلة والحّجة إْذ أعجزه البطش والصَّولة

 

  . فواجٌب أن ينكشف قناعه ويظهر سرُّه ويبدو مكنونه وآلُّ من آان غيظه يفضل عن حلمه وحاجته تفضل عن قناعته

 

  . وقد أطمعني فيهم مناظرتهم لنا ومقايستهم ألصحابنا
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وقد صاروا بعد الّسّب َيُحفُّون وبعد تحريم الكالم يجالسون وبعد التصامِّ يستمعون وبعد التجليح يدارون والعامة ال تفطن لتأويل 

  . آفِّها وال تعرف مقاربتها

 

  . قد مالت إلينا على قدر ما ظهر من ميلها وأصغت لما ترى من استماعهاف

 

  . في الردِّ على المشبِّهة آتابًا ال يرتفع عنه الحاذق المستغني وال يرتفع عن الريِّض المبتدئ -مدَّ اهللا في ُعمرك  - وقد آتبت 

 

تمل عليه الفْضل من ُحْشوة الناس وُيختدع به المحدثون وأآثر ما يعتمد عليه العامة ودهماء أهل التشبيه من هذه األمور ويش

  . من الجمهور األعظم تحريف آٍي آثيرٍة إلى غير تأويلها ورواياٍت آثيرة إلى غير معانيها

 

وقد بيَّنت ذلك بالوجوه القريبة والدالالت المختصرة وباألشعار الصحيحة واألمثال السائرة واستشهدت الكالم المعروف 

  . لى الموجودوالقياس ع

 

  . وهو مع ذلك آلِّه آتاٌب َقْصٌد ومقدار عدٌل لم يفضْل عن الحاجة ولم يقصِّر عن مقدار الُبغية

 

 على أنَّ الكالم ال ينبغي أن يكثر وإن آان حسنًا آلُّه إذا آان السامع ال يْنَشط له وجاز قدر احتماله ألنَّ غاية المتكلِّم انتفاع

  . المستمع

 

  .  " قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خيٌر من آثيٍر وافق من األسماع نبوًة ومن القلوب ماللًة   "   : ولونوقد قال األ

 

  . ليس الواعظ من جهل أقدار السامعين وإنابة المرتدِّين وماللة المستطرفين  : وقال بكر بن عبد اهللا المزّني

 

  .  " هذه القلوب تمُّل آما تملُّ األبدان فابتغوا لها ُطرف الحكمة  إن  "   : وقال علي بن أبي طالٍب رضوان اهللا عليه

 

  . إنَّ للقلوب شهوًة وإقباال وفترة وإدبارًا فْأتوها من حيث شهوتها وإقبالها  : وقد آان يقال

 

  . إذا ُأآره القلب عمي  : وآان يقال

 

  . ضعف منهطول التحديق يكلُّ الناظر وناظر القلب أ  : وقال واصل بن عطاء
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  . إنِّي ألستجمُّ نفسي ببعض الباطل آراهة أْن أحمل عليها من الحقِّ فُأآلَّها  : قال أبو الدَّرداء  : وقال عبد الملك بن ُقريب

 

  . أْن جنِّْبهم حديث الجاهلية فإنه يذآِّر األحقاد  : وآتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاٍص رضي اهللا عنهما وهو بالقادسّية

 

  . وِعْظهم بأيام اهللا ما نشطوا الستماعها

 

  . آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخوَّلنا بالموعظة  : وقالوا

 

  . ولذلك أمروا بالجمام وزيارة الِغّب

 

  . ورووا أنَّ شرَّ السَّيْر الحقحقة

 

  . ّوة ألنَّ الماللة تبغِّض في الجميع وتزهِّد في الُكّلوألن ينقص الكتاب عن مقدار الحاجة أحبُّ إليَّ من أن يفضل عن مقدار الق

 

  . أن ترى هذا الكتاب وتقرأ ما خفَّ عليك منه - أآرمك اهللا  -فأنا أسألك 

 

فإن يصلح الكالم وآان آما وصفت وآما ضمنت حثثت على قراءته وعلى اتِّخاذه وعلى تخليده وعلى تدوينه وأمرت من 

  . سن المعونة من الموافقين واإلخوان الصَّالحين أن ينظروا فيه وأن يبّثوه ويشيعوهيحتاج إلى المادَّة وإلى ُح

 

وقد آنت أنا على ذلك قادرًا وبه مستوصيا ولكنَّ الرجل الرفيع إذا رفع الشيء ارتفع آما وإن آنت فيه غلقًا أو لعلَّته مستكثرا 

عة وصالح قلوب العامَّة األجر الكبير والثواب العظيم مع ما آان لك بُحسن نيتك وصالح مذهبك والذي رجوت عنده من المنف

  . تقضي بذلك من ذمام المتحرِّم بك والمتحلِّي من بيتك ومع اليد البيضاء والصَّنيع المشكور

 

ا عنده قلَّ وحراٌم على آلِّ متكلٍِّم عالم وفقيه مطاوٍع وخطيب مفوَّه إن آان عنده من األمر شيء إال أن يأتيكم به ويذآِّرآم بم

ذلك أو آثر وصادفمنكم ُشغًال أو فراغا ألنَّ ذلك من عندآم أنفق والناس إليه أسرع والقلوب إليه أسكن وهو في العيون أعظم 

  . لما جعل اهللا عندآم من ُحسن االختيار والعلم بمنافع العباد ومصالح البالد إْذ آنتم المْفزع والمقنع واألئمة والمنزع

 

دتم من أمر الجماعة والقيام بشأن الخاّصة والعامة وأنَّ الّشغل برعاية حقِّها والدِّفاع عنها لم ُيبِق في ُقواآم فضًال ولوال ما ُقلِّ

  . للدُّعاء والمنازعة ولوْضع الكتب بالجواب والمسألة لبدأ بكم الفْرض ولكنتم أحقَّ بهذا األمر

 

  . على مثالكم ولم نْقَو إال بما أعرتمونا من فْضل قوَّتكمعلى أنَّنا لم ننطق إالَّ بألسنتكم ولم نحتذ إال 
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وعلى الرُّواة من األدباء وعلى أهل اللَّسن من الخطباء معاونتكم ومكاتفتكم والجلوس بين أيديكم واالستماع منكم وعلى أن 

غاية المحبَّة وأن يعملوا في  يطيعوا أمرآم وأن ينفذوا لطاعتكم وأن يخلصوا في الدُّعاء وأن يمحضوا النصيحة وأن يضمروا

آّف الغلِّ والحسد وأن ال يرضوا من أنفسهم بالنِّفاق وأن يعلموا أنَّ الحسد ال يقع إال بين األشكال وأنَّ التنافس ال يكون إال مع 

  . تقارب الحال

 

  . ال يزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا تقاربوا هلكوا  : وقد آان يقال

 

  . المجاورة في المنزل واالستواء في النَّسب والمشاآلة في الصِّناعة  : ٌة توجب الضِّْغن وُتكثر من الِغّلثالث  : وآان يقال

 

وآيف ال يكون آما وصفت وآما ذآرت ولست بخطيٍب وال جاٍر   "   : ولذلك قال شبيب بن شيبة لرجٍل ادَّعى محبَّته ونصيحته

  .  " قريٍب وال ابن عمٍّ نسيب 

 

  . لو لم تعرفوا من لؤم الحسد إال أنَّه موآَّل باألدنى فاألدنى  : الحكماء وقال بعض

 

  . وليس يقع ذلك بين المتباينين وال يجوز في المتقاربين

 

  . وال يكون الطَّلب إال بالطمع وال يكون الطمع إال بالسَّبب

 

  . فإذا انقطع السَّبب انقطع الطَّمع وفي عدم الطَّمع عدم الطلب

 

ف يتكلَّف الطيران من ال جناح له وآيف يرجو صالح أمر العاّمة وترتيب الخاصَّة من عجز عن تدبير بيته وقصَّر عن وآي

  . وإنصاف اللِّسان قليل وإنصاف القلب أقلُّ منه  ! تدبير عْبده

 

  . ونحن نرغب إلى اهللا في صالحهم فإنَّ في صالحهم صالح قلوبنا لهم

 

  . وًال بالمزيد ومن الشُّكر على نعمة اهللا علينا بكم أن نعظِّم ما عظَّم اهللا من أمرآموقد جعل اهللا الشكر موص

 

  . ومن صّغر ما عظَّم اهللا فقد عظَّم ما صغَّر اهللا

 

  . وال يفعل ذلك إال الصَّغير القْدر والخامل الّذآر والجاهل باألمر
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العيلة وآنستم من الوحشة وجمعتم الشَّمل وأعدتم األلفة ورددتم  وآيف ال تكونون على ما خبَّرت وآما وصفت وقد أغنيتم من

الظُّالمة وأحييتم السُّنَّة وأبرزتم التوحيد بعد اآتتامه وأظهرتموه بعد استخفائه واحتملتم عداوة الجميع ووترتم المطاعنين في 

  . تقويتنا

 

  . ونحن ال ُنطالب ما آنتم قيامًا وال ُنذآر ما آنتم شهودًا

 

  . ن مع قلَّة علمنا ال نجد أبدًا عملنا إال مقصِّرًا عن علمناونح

 

وأنتم مع اتِّساع قلوبكم أعمالكم وفق علومكم ألنَّ آلَّ من بذل آلَّ مجهوده وخاطر بجميع نعمته وآانت الواحدة من نعمه 

ة والوحدة إال أنسة حقيٌق بالتَّفضيل آالجميع من ِنعم غيره مع خذالن الموافق ونكوص المؤازر ثم لم تزْده الشدائد إالَّ شدَّ

  . والتعظيم واإلنابة له بالتقديم

 

  . أدخله في جملة صفات أبيه وجلَّة مشيخته وأقربيه حيث خصَّهم بالتقديم وأبانهم بالتعظيم  : ولعل قائًال أن يقول

 

  . بل آيف يقدَّم من صغرت سنُّه وقلَّت تجربته على من تقاربت سنُّه وآثرت تجربته

 

وال انتحلته إال  - حفظك اهللا  -وآيف تمكن الطاعة الكثيرة في األيام القصيرة والشهور اليسيرة وهل يقول ذلك وما قلت ذلك 

  . وبرهاني حاضر وشاهدي شاهد

 

  . وذلك أنَّ للشَّباب سكرة وطماحًا وقراعًا وصولة

 

  . والهرم داخٌل على جميع األعضاء وآخذ بقسطه من جميع األجزاء

 

أال ترى آيف يكلُّ ناظره وسامعه وذائقه وشامُّه وهاشمه وعامله وآيف ُتنقص على مرور األيام قّوته وآذلك قلبه وآلُّ ما بطن 

  . من أمره على قدر ما نقص من ُقوى جسمه وُتُنقِّص من قوى شهوته

 

  . ويخفُّ عليه مخالفة هواه ومحاربة نوازعه

 

وأيَّام سكرته وفي سلطان حدَّته وآمال قوَّته فظلفها مّرًة وآبحها أخرى وعاين تلك ومن حمل على نفسه في آمال شبابه 

  . التكاليف وغلب تلك الرِّيح آان أبرز طاعًة إْذ آان أحمل للمشقة
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  . وعلى قدر المشّقة تكون المثوبة وتعُظم عند اهللا المنزلة وتقع له في قلوب الناس المحّبة

 

يا سعد بني وهيب إن اهللا إذا أحبَّ   "   : رضي اهللا عنه لسعد بن أبي وّقاص حين وجَّهه إلى العراقولذلك قال عمر بن الخطاب 

  . عبدًا حبَّبه إلى خلْقه

 

  . فاعتبر منزلتك من النَّاس واعلْم أنَّ مالك عند اهللا مثل ما هللا عندك

 

  . ونحن نعتبر حالك عند اهللا بالذي نجد لك في قلوب عباده

 

  .  " ك اهللا بعض الناس أبدان بعض ولم يملَّك القلوب أحدًا غيره وقد ملَّ

 

إن الغرارة مقرونة بالحداثة والحنكة موصولٌة بطول التجربة فإنَّ الذِّهن الحديد والّطبع الصحيح واإلرادة الوافرة   : وأّما قولهم

المخدوجة وال الطبائع المدخولة واإلرادة الناقصة في  ينال في األيام اليسيرة وُيدرك في الدُّهور القصيرة ما ال تدرآه العقول

  . األيام الكثيرة والدُّهور الطويلة

 

وربما صادف القائل مع ذآائه وآثرة قراءته وجودة اعتباره زمانًا أآثر عجبًا وأآثر معتبرًا وإْن آانت شهوره أقلَّ وأيامه 

  . وال سيَّما إذا ُأعين بحفٍظ وأحسَّ من نفسه بفضل بيانأقصر فينال مع قلَّة األيام ما ال ينال سواه مع آثرتها 

 

وليس من نظر في العلم على الرَّغبة والشهوة له آمن نظر فيه على المكسبة به والهرب إليه ألن النفس ال ُتسمح بكلِّ قواها إال 

  . مع النشاط والشَّهوة وهي في ذلك لنفسها مستكرهة ولها مكابدة

 

  . هذه صفته أقرب وله ألزم والسآمة إلى من آانت

 

ولوال ذلك لما ولَّى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمعاذ بن جبٍل اليمن وجعل إليه قبض الصَّدقات ومحاسبة العّمال وقلَّده 

  . األحكام وتعليم الناس اإلسالم وهو ابن ثماني عشرة سنة

 

  . وال يدفع ذلك صاحب خبٍر وال حامل أثر

 

  . د ُألسامة بن زيٍد اإلمرة وأبانه بالتَّقدمة على ِجلَّة األنصار وآبار المهاجرين وخيار السَّلف المتقدِّمينوعلى مثل ذلك عق
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وعلى مثل ذلك وّلى عتَّاب بن أسيٍد مكة وبها عظماء قريش وآبراء العرب وذوو األخطار من آلِّ قبيلة وذوو األسنان من آلِّ 

  . جيل

 

  . رى وخاتمة الهجرة وقبلة العرب وموضع الحرم والموسم األعظم والحجِّ األآبر واألصل والمفخرومكة فتح الفتوح وأمُّ الق

 

  . وقد رأيتم ما بلغ بخالد بن يزيد في السودد والمحبَّة وقود الجيوش والهيبة وهو ابن خمس عشرة سنة

 

ذلك في أشغال قعدت بهم هّماتهم وسما به همم  قاد الجيوش لخمس عشرة حّجًة ولداته عن  : وقد ذآر ذلك الكميت بن زيد فقال

ك ما يبلغ السيِّد األشيب فهمُّك فيها جسام األمور  -بلغت لعشٍر مضت من سني   : الملوك وسورة األبطال فأما ابن بيٍض فقال

دنا وآان لخمسة األشبار ما زال مذ عقدت يداه إزاره و  : وهمُّ لداتك أن يلعبوا وعلى مثل ذلك قال الفرزدق في يزيد بن المهلَّب

 -ما زلت في عقل الكبي   : وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواآس األبصار وعلى خذا المجرى مدح الشاعر فقال

ر وأنت في سنِّ الصغير وقد رأيتم ما بلغ محمد بن القاسم من الفتوح العظام واأليام الجسام والقهر لألعداء وبلوغ المحبَّة في 

  . ولياء وهو ابن خمس عشرة سنةاأل

 

ما إن سمعت وال رأيت عجيبًة آمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش لخمس عشرة ِحجًَّة يا   : وقد ذآر ذلك زياٌد األعجم فقال

ا ترعرع فينا إذا م  : إذا المرء أعيته المروءة ناشئًا فمطلبها آهًال عليه عسير وقال آخر  : قرب ذلك سوددًا من مولد وقال اآلخر

الغالم فليس يقال له من هوه إذا لم يسد قبل شدِّ اإلزار فذلك فينا الذي ال هوه ولي صاحٌب من بني الشيصبان فطورًا أقول 

إنَّ أبي   : إلى من أوصى بك أبوك قال - وذلك قبل أن يبلغ ويحتلم  -وطورًا هوه وزعموا أن عمرو بن سعيد قال له معاوية 

  . ِص بيأوصى إليَّ ولم يو

 

  . أوصاني أال يفقد إخوانه منه إال وجهه  : فيم أوصاك قال  : وقال

 

ولو لم يعرف ذلك إال بعبد اهللا بن العباس وْحده آان ذلك آافيًا وبرهانًا شافيًا فإن األعجوبة فيه أربْت على آلِّ عجب وقطعْت 

  . آلَّ سبب

 

  . لعثمان رضي اهللا عنهما وتغييره عليهوقد رأيتم حاجة ُعمر إليه واستشارته إياه وتقويمه 

 

ولو لم يكن للفضيلة من بين أقرانه مستحّقًا وبها مخصوصًا ما خصَّه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالدعوة المستجابة ولما 

  . خصَّه بعلم الكتاب والسُّنَّة وهما أرفع العلم وأشرف الفكر
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ما الذي آتاك هذا العلم   : واالستبانة قوله حين قيل له في حداثته وقبل البلوغ في سّنهويُدلُّك على تقديمه للغاية وإيثاره للتعليم 

  .  " قلٌب عقوٌل ولساٌن سؤول   "   : وهذا البيان والفهم قال

 

داثته وقد عرفتم تحاآم العرب في الجاهلية في النُّفورة وفي غير ذلك من المخايرة والمشاورة إلى أبي جهل بن هشام في أيَّام ح

  . وفتائه ولذلك أدخلوه دار الندوة ودفع مع ذوي األسنان والحنكة من بين جميع الشُّبَّان ومن بين جميع الفتيان

 

  . عليكم بالحديد الذِّهن الحديث السِّّن  : ولذلك قال ُقطبة بن سيَّار حكيم فزارة حين تنافر إليه عامر بن الطُّفيل وعلقمة بن ُعالثة

 

  . يعني أبا جهل

 

  . فهذا آلُّه دليٌل واضح وبرهان بيِّن

 

  . إنما الفضل في خشونة الملبس وليس ذلك لمن مدحت وال هذه صفة من وصفت  : ولعل قائًال أن يقول

 

  . قد يغلظ فيه العاقل ما لم يكن بارعًا والفطن ما لم يكن ثاقبًا واألريب ما لم يكن آامًال -أبقاك اهللا  - وهذا باٌب 

 

الفضل والرِّياسة والقدر والنَّباهة على قدر قشف الجلدة وبذاذة الهيئة وآثرة الصَّوم وإيثار الوْحشة والسياحة لكان  ولو آان

  . عثمان بن مظعوٍن متقدِّمًا ألبي بكر الصديق رضوان اهللا عليه ولكان بالل بن رباٍح غامرًا لعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما

 

  . ليس الناسك إال من غلب الحرام صبره والحالل شكره  : يوقد قال ابن شهاٍب الزُّهر

 

  . فهذا ما حضرنا من القول وأمكننا من االحتجاج

 

  . وما أشكُّ أنَّ من خبر أمرك أآثر من اختباري آان عنده أآثر من علمي

 

  . ُيغني عن المخبر والفراسة فيك تكفي مؤونة التجربة لك -أسعدك اهللا  - وعلى أنَّ منظرك 

 

  . وقد تقيَّلت بحمد اهللا أخالق شيخك واحتذيت على مثالهكما احتذى على مثال من آان قبله

 

ولو لم يتعقَّبوا أمرك ويتصفَّحوا سيرتك في نفسك ثم في خاصَّتك وعامَّتك لكان في صدق الفراسة وظهور المحّبة ما تقضي به 

  . النفوس ويستدلُّ به المجرِّب
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  . هوظنُّ العاقل آيقين غير

 

  . إنك لن تنتفع بعقله حتَّى تنتفع بظنِّه  : قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

 

أريٌب أديب أخو مأزٍق نقابًا يخبٍّر   : وقال وهو يمدح ابن آلدة بصدق الحسِّ وصواب الحْدس وجودة الظن  : وقال أوس بن حجر

أبا الوليد غداة جمٍع به شيٌب وما فقد الشَّبابا ولكن تحت ذاك رأيت   : بالغائب وقال آخر يمدح بمثل ذلك عبد الملك بن مروان

  .  " ولقد َصدَّق عليهم إبليس ظنَّه   "   : الشَّيب حزٌم إذا ما ظنَّ أمرض أو أصابا وقال اهللا تبارك وتعالى

 

  .  " إنَّ بعض الّظنَّ إثم   "   : وقال

 

  . ةوفي ذآره البعض دليٌل على أنَّ سائر ذلك صواب وطاع

 

دون أبي عبد اهللا أآرمه اهللا أنكما قد تجريان في بعض األمور مجرًى  - أبقاك اهللا  - وآان من أسباب دْفعي إليك هذا الكتاب 

  . واحدًا وألنك وإْن آنت آثير الشُّغل فهو أقلُّ فراغًا منك على آثرة ُشغلك وفرط عنايتك بما استكفاك واسرعاك

 

  . اغك ونصيبًا من ساعة نشاطكوإْن جعلت لي قسمًا من وقت فر

 

رجوت أن يصير إلى ما أمَّلناه عندك من اإلنعام علّي واالسترهان لشكري فإنَّ العرب لم تعظِّم شيئًا قطُّ آتعظيمها موقع اإلنعام 

  . والشكر واألحدوثة الحسنة والذآر والتمييز واالستمداد للنعم والكفر حائل بين الّعْود والبْدء

 

فلم ُأجز ُبالحسنى وعادت مشاربي بالقع يقروها الحمام الُمقرقُر تبدَّلت باإلحسان سوءًا وربما تنكَّر   : وقال السِّنديُّ  : قال عنترة

فإني أحبُّ الخلد لو أستطيعه وآالخلد عندي أن   : للمعروف من آان يكفر ويدل على حبِّهم للثناء وجميل الذآر قول األسدّي

فإذابلغتم أهلكم فتحدَّثوا إنَّ الحديث   : نوا علينا ال أبا ألبيكم بمسعاتنا إنَّ الثناء هو الخلد وقال الغنوّيفأث  : أموت ولم ألم وقال

  . مهالٌك وخلود فجعلوا الذآر بالجميل مثل الخلود في النعيم

 

أر وقال حكيم الفرس حين بلغه فقتًال بتقتيل وعقرًا آعقرآم جزاء العطاس ال يموت من اّث  : وعلى هذا المعنى قال في درك الثأر

  . وهذا القول هو أمدح منه لقاتله  ! ما ظننت أنَّ قاتل دارا يموت  : موت اإلسكندر وهو قاتل دارا بن دارا

 

  . ولم أسمع للعجم آلمًة قطُّ أمدح منها
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  . فأما العرب فقد أصبت لهم من هذا الضرب آالمًا آثيرًا

 

سنجزيك أو يجزيك عنَّا   : عند الشاآر والمشكور له من العرب قول أوس بن حجٍر في حليمةومما يدلُّ على قدر عظم الشكر 

فلم أجزه إال التشّكر جاهدًا وحسبك منِّي أن أقول فأحمد وآانوا   : مثوٌِّب وحسبك أن يثنى عليك وتحمدي وقال بعض الشعراء

  . يرون للذنب ماال يراه غيرهم

 

 

  .  " وجرح اللسان آجرح اليد   "   : وقال امرؤ القيس بن حجر

 

  . في أشعار آثيرة  " وللسيف أشوى وقعًة من لسانيا   "   : وقال جرير

 

بعد التوحيد ونفى التشبيه ونصرتي للدِّين بأمٍر أنا به أوثق من رغبتك في شكر الكرام  -أآرمك اهللا  - ولست أمتُّ إليك 

  . واألحدوثة الحسنة

 

  .  " وإنَّه لذآٌر لك ولقومك   "   : وقال  " ورفعنا لك ذآرك   "   : قال اهللا عز وجل

 

  . فلو آان حبُّ الذآر خطيئًة لما رغَّبهم فيه وال عدَّ في نعمه

 

وآيف لم تذآر أمير المؤمنين والمعتصم برب العالمين الذي حقق اهللا به الدِّين وسّدد به الثغور وردَّ به   : ولعل قائًال أن يقول

وحسمبه عرق البغي ونواجم الفتنة الذي لم يزل اهللا يزيده في آلِّ طرفٍة محبة ومع آلِّ محبة هيبة ومع آلِّ نعمٍة شكرًا المظالم 

  . ومع آل شكٍر فضال

 

وهو المبتدئ بهذا األمر والقائم به والقطب الذي عليه تدور الرحى وعلى مثاله احتذى من احتذى وبلسانه نطق وعن رأيه 

  . صدر

 

  . نقيبته ظهر وبفضل قوَّته نهض وبيمن

 

  . وهو أول هذا األمر ووسطه به يتمَّ إن شاء اهللا تعالى
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إنَّ عقل الرسول يدلُّ على مرسله واعتدال القناة يدلُّ على حذق المثقف ومديحك الوزير راجٌع إلى وزيره والمحتذي على   : قلنا

ن المطيع وللمعلم دون القائل وألن المسبب في عداله وعند النظر والتحصيل مثاله بل قد علم الناس أنَّ الحظَّ األآبر لآلمر دو

  . أفضل من المسبب والمتبوع خير من التابع

 

  . أال ترى أنَّ من مدح األنصار فهو للنبي صلى اهللا عليه وسلم والمهاجرين أمدح وإن لم يظهر ذآرهم في الوصف

 

وربما آانت الكناية أبلغ في   " ومن على المنبر لي والمنبر   "   : وقال رؤبة  "  تلكم قريش واألنصار أنصاري  "   : قال جرير

  . التعظيم وأدعى إلى التقديم من اإلفصاح والشرح

 

وربما أتى من السكوت بما يعجز القول عنه وقد بلغ أقصى حاجته وغاية أمنيته باإليماء ة اإلشارة حتى يكون تكلُّف القول 

  . فضًال والكالم خطال

 

وما عيى أن أقول فيمن قد قوى عقله بطبيعته وانتصف عزمه من شهوته وآان عمله وفق وقد يجري الملك على عرق صالح 

ومنشأ سوء فيقدح ذلك في عرقه وإن لم يستأصله وقد يكون له عرٌق صالٌح ومنشأ صدٍق وتكون أداته تامًة ويكون مؤثرًا لهواه 

  . ن فسد عرقه وخبث منشؤهفيكون في االسم وفي ظاهر الحكم آم

 

  . وقد جمع اهللا ألمير المؤمنين مع آرم العروق وصالح المنشأ البعد من إيثار الهوى

 

  . وهل رأيت أفعاًال أشبه بأخالٍق وال أخالقًا أشبه بأعراٍق من أفعاله بأخالقه وأخالقه بأعراقه

 

وأن يخّصنا بحسن نظره آما خصَّنا بمعرفة حقِّه واالحتجاج لملكه فنسأل اهللا الذي أسندنا بخالفته أن يمنَّ علينا بطول بقائه 

  . والذّب عن سلطانه

 

  . ولربما آان اللسان أنفذ من السنان وأقطع من السيِف اليمان

 

  . أطال اهللا بقائك وحفظك وأتمَّ نعمته عليك وآرامته لك

 

  . تمت الرسالة بعون اهللا تعالى ومنه وتوفيقه وتأييده

 

  . هللا أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسالمه والحمد
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 الرسالة السابعة رسالة إلى عبد اهللا أحمد بن أبي دواد يخبره فيها بكتاب الفتيا  
 

  . بسم اهللا الرحمن الرحيم أطال اهللا بقائك وأعزك وأصلح على يديك

 

  . وق ما ينفق فيهاالسلطان سوق وإنما يجلب إلى آلِّ س  : آان يقال

 

وأنت أيها العالم معلم الخير وطالبه والداعي إليه وحامل الناس عليه من موضع السلطان بأرفع المكان ألن من جعل اللَّه إليه 

مظالم العباد ومصالح البالد وجعله متصفحًا على القضاة وعتادًا على الوالة ثم جعله اهللا منزع العلماء ومفزع الضعفاء 

  . الحكماء فقد وضعه بأرفع المنازل وأسنى المراتبومستراح 

 

  .  " لما يزع اهللا بالسلطان أآثر مما يزع بالقرآن   "   : وقد قال أهل العلم وأهل التجربة والفهم

 

  . السلطان والرعية  : شيئان متباينان إن صلح أحدهما صلح اآلخر  : وقد آان يقال

 

  . نعمة في صالح الرعية حتى يحقق األثر وتصدق الشهادة في الخبرفقد صلح السلطان وعلى اهللا تمام ال

 

  . فنسأل الذي منحك حسن الرعاية أن يمنحنا حسن الطاعة

 

وقد نظرت في التجارة التي اخترتها والسوق التي أقمتها فلم أر فيها شيئًا ينفق إال العلم والبيان عنه وإال العمل الصالح والدعاء 

  . على مصلحة العباد ونفي الفساد عن البالدإليه وإال التعاون 

 

رجٌل من أهل النظر ومن جمال األثر وال أآمل لكل ذلك وال أفي إال أني في سبيل أهله وعلى  -مدَّ اهللا في عمرك  -وأنا 

  . منهاج أصحابه

 

  . والمرء مع من أحبَّ وله ما اآتسب

 

أصول الفتيا التي عليها اختلفت الفروع وتضاّدت األحكام وقد جمعت فيه  آتاٌب جامٌع الختالف الناس في - أبقاك اهللا  -وعندي 

  . جميع الدعاوي مع جميع العلل

 

وليس يكون الكتاب تامًا ولحاجة الناس إليه جامعًا حتى تحتّج لكلِّ قوٍل بما ال يصاب عند صاحبه وال يبلغه أهله وحتى ال 

  . دون إبطاله نرضى بكشف قناع الباطل دون تجريده وال بتوهينه
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  .  " تهادوا تحابوا   "   : وقد قال رسول ربِّ العالمين وخاتم النبّيين محمد صلى اهللا عليه وسلم

 

  . فحث على الهدية وإن آان آراعًا وشيئًا يسيرا

 

منزلًة وأشرف مرتبة وإذا دعا إلى اليسير الحقير فهو إلى الثمين وال أعلم شيئًا أدعى إلى التحابِّ وأوجب في التهادي وأعلى 

  . من العلم الذي جعل اللَّه العمل له تبعًا والجنة له ثوابًا

 

  . وال عذر لمن آتب آتابًا وقد غاب عنه خصمه وقد تكفل باإلخبار عنه في ترك الحيطة له والقيام بكل ما احتمله قوله

 

عند من قرأ آتابه وتفهَّم أدخاله ألنَّ أقل ما ُيزيل  آما أنه ال عذر له في التقصير عن فساد آل قول خالف عليه وضادَّ مذهبه

  . عذره ويزيح علَّته أنَّ قول خصمه قد استهدف لخصمه وأصحر للسانه ومكَّنه من نفسه وسلَّطه على إظهار عورته

 

  . فإذا استراح واضع الكتاب من شغب خصمه ومداراة جليسه فلم يبق إال أن يقوى على آسر الباطل أو يعجز عنه

 

ومن ُشكر المعرفة بمغاوي الناس ومراشدهم ومضارِّهم ومنافعهم أْن تحتمل ثقل مؤونتهم في تعريفهم وأن تتوخَّى إرشادهم 

  . وإن جهلوا فْضل ما ُيسدي إليهم

 

  . ولم ُيصِن العلم بمثل بذله ولم ُيْستْبق بمثل نشره

 

  . مع التالقي يكثر التَّظالم وُتفرط النُّصرة وتشتدُّ الحميَّةعلى أنَّ قراءة الكتب أبلغ في إرشادهم من تالقيهم إْذ آان 

 

  . وعند المواجهة ُيفرط حبُّ الغلبة وشهوة المباهاة والرِّياسة مع االستحياء من الرجوع واألنفة من الخضوع

 

  . وعن جميع ذلك تحدث الضَّغائن وَيْظهر الّتباين

 

ْلية وليست في الكتب ِعلٌَّة تمنع من دْرك الُبغية وإصابة الُحّجة ألنَّ المتوحِّد وإذا آانت القلوب على هذه الصِّفة وهذه الح

  . بقراءتها والمتفرِّد بفهم معانيها الُيباهي نفسه وال يغالب عْقله

 

منها أنَّه يوجد مع آل زماٍن على تفاوت األعصار وُبعد ما بين   : والكتاب قد يفضل صاحبه ويرجح على واضعه بأمور

  . مصاراأل
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  . وذلك أمٌر يستحيل في واضع الكتاب والمنازع بالمسألة والجواب

 

  . وقد يذهب العالم وتبقى آتبه وَيْفنى المعقِّب ويبقى أثره

 

ولوال ما رسمْت لنا األوائل في آتبها وخلَّدت من عجيب حكمها ودّونْت من أنواع سيرها حتَّى شاهدنا بها ما غاب عنا وفتحنا 

لق علينا فجمْعنا إلى قليلنا آثيرهم وأدرآنا ما لم نكن ندرُآه إالَّ بهم لقد خسَّ حظُّنا في الحكمة وانقطع سببنا من بها المستْغ

  . المعرفة وقُصرت الهّمة وضعفت النيَّة فاعتقم الّرأي وماتت الخواطر ونبا العقل

 

ها الُهدى والرحمة واإلخبار عن آّل عبرة وتعريف آلِّ سيِّئة وأآثر من آتبهم نفعًا وأحسن ما تكّلموا به موقعًا آتب اهللا التي في

  . وحسنة

 

  . فينبغي أن يكون سبيُلنا فيمن بعدنا آسبيل من قبلنا فينا

 

  . على أّنا قد وجدنا من العبرة أآثر ممَّا وجدوا آما أنَّ من بعدنا يجد من العبرة أآثر مما وجدنا

 

  . لنَّاشر للحقِّ من القيام بما يلزمهفما ينتظر العالم بإظهار ما عنده وا

 

وإن حسن في عيني وحال في صدري فلست آمن أن يعتريني فيه من الغلط  -أرشك اهللا  -فقد أمكن القول وصلح وهذا الكتاب 

  . ما يعتري األب في ابنه والشاعر في قريضه

 

مت أنَّ الغالب على إرادتك والمستولي على مذهبك والذي دعاني إلى وضعه مع إشفاقي منه وهيبتي لتصفُّحك له أنِّي حين عل

تقريب العالم وإقصاء الجاهل وأنَّك متى قرأت آتابًا أو سمعت آالما آنت من وراء ما فيه من نقٍص أو فضل باتِّساع الفهم 

  . وصحة العلم وأنك متى رأيت زلًال غفرته وقوَّمت صاحبه ولم ُتقرِّْعه به ولم تْخرمه له

 

  . وابًا أعلنته ورعيته فدعوت إليه وأثْبت عليهومتى رأيت ص

 

  . وألنِّي حين أمنت عقاب اإلساءة ووثقت بثواب اإلحسان آان ذلك موجبًا لنْظمه وموحيًا للتقرُّب به

 

  . والسَّبب أحقُّ بالتَّفضيل من المسبَّب ألنَّ الفعل محمول على سببه ومضاٌف إليه وعياٌل عليه ومضمَّن به
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في آتابي هذا إن آنت محسنًا صغيٌر في جنب إحسانك إْذ آنت المثير له من مراقبه والباعث  -مد اهللا في عمرك  - وإحساني 

  . له من مراقده

 

  . فلذلك صار أوفر النصيبين لك وأمتن السببين مضافًا إليك

 

  . وإْن آنت قد قصَّرت عن الغاية فأنا المضيَّع دونك

 

  . وحظُّك أوفر وإن آنت قد بلغتها ففضلك أظهر

 

  . ألنِّي لم أنشط له إالَّ بك وال اعتمدت فيه إالَّ عليك

 

ولوال سوقك التي ال ينفق فيها إالَّ إقامة السّنة وإماتة البدعة ودفع الظُّالمة والنظر في صالح فالحمد هللا الذي عمر الدُّنيا بك 

  . سة اإلمام فيكوأخذ لمظلومها على يديك وأيَّد هذا الُمْلك بيمنك وصدَّق فرا

 

  . وأيَّة منزلٍة أرفع وأّية حالٍة أحمد ممَّن ليس على ظهرها عالٌم إالَّ وهو يحنُّ إليه أو قد صار إلى آنفه وتحت جناحه

 

  . وليس على ظهرها ظالٌم إالَّ وهو يتَّقيه وال مظلوم إالَّ وهو يستعديه

 

آتٌب سوى هذا الكتاب وليس يمنعني من أن  -مدَّ اهللا في عمرك  -ي وعند  ! ومن يقف على قدر ثواب من هذا قدره وهذه حاله

  . أهديها إليك معًا إالَّ ما أعرفه من آثرة ُشْغلك وآثرة ما يلزمك من التَّدبير في ليلك ونهارك

 

لغذاء الذي إذا فضل عن والعلم وإن آان حياة العقل آما أنَّ العقل حياة الروح والرُّوح حياة البدن فإنَّ حكمه حكم الماء وجميع ا

  . مقدار الحاجة عاد ذلك ضررًا

 

  . وإنَّما يسوغ الشَّراب ويستمرأ الطَّعام األّول فاألّول

 

  . فكذلك العلم يجري مجراه ويذهب مذهبه

 

  . ومن شأن النُّفوس الماللة لما طال عليها وآثر عندها
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عليه طبائع البشر فإنَّ أقواهم ضعيٌف وأنشطهم سؤوم وإن آانت  فليس لنا أن نكون من األعوان على ذلك ومن الجاهلين بما

  . حاالتهم متفاوتًة فإنَّ الضَّعف لهم شامل وعليهم غالب

 

هذا الكتاب التمسنا أوقات الجمام وساعات الفراغ بقدر ما وليست بحمد اهللا من باب الطَّفرة  - أيدك اهللا  -فإذا ُقرأ عليك 

  . ر والعرض بل آلُّها في الكتاب والسُّنَّة وبجميع األمة إليها أعظم الحاجةوالمداخلة وال من باب الجوه

 

ثم نسأل الذي عرَّفنا فضلك أن يصل حبلنا بحبلك وأن يجعلنا من صالحي أعوانك المستمعين منك والناظرين معك وأن ُيحسِّن 

  . ه قريب مجيب فعاٌل لما يريدفي عينك وُيزيِّن في سمعك ما تقرَّْبنا به إليك والتمسنا الدنوَّ منك إنَّ

 

  . أطال اهللا بقاءك وأتمَّ نعمته عليك وآرامته لك في الدُّنيا واآلخرة

 

  . تمت الرسالة بعون اهللا تعالى ومنِّه وتوفيقه

 

  . واهللا الموفق للصواب

 

   . مهوالحمد هللا أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وسال

 

 الرسالة الثامنة رسالة إلى أبي الفرج بن نجاح الكاتب  
 

  . بسم اهللا الرحمن الرحيم ُجعلت فداك وأطال اهللا بقاك وأعزَّك وأآرمك وأتمَّ نعمته عليك وأّيدك

 

ها رجٌل يكنى أبا في صدر هذا الكتاب قصيدًة قيلت في أبي الفرج أدام اهللا عّزه ذآروا أن قائل -أعزَّك اهللا  - قد نسخت لك 

  . عثمان وال أدري أهو أبو عثمان هشام بن المغيرة أم أبو عثمان عّفان بن أبي العاص

 

وال أدري أهو أبو عثمان عنبسة بن أبي سفيان أم أبو عثمان سعيد بن عثمان وال أدري أهو عثمان النَّهدي عبد الرحمن بن ُمّل 

  . أم أبو عثمان ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن

 

  . وال أدري أهو أبو عثمان سعيد بن خالد بن أسيد أم أبو عثمان إسحاق بن األشعث بن قيس

 

  . وال أدري أهو أبو عثمان المنذر بن الزُّبير بن العوَّام أم أبو عثمان عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك
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  . بو العاص بن بشر بن عبد ُدْهمان وهو اسمهوال أدري أهو أبو عثمان عبد اهللا بن خالد بن أسيد أم أبو عثمان أ

 

  . وال أدري أهو أبو عثمان عبد اهللا بن عبد الرحمن بن َسُمرة بن حبيب بن عبد شمس أْم أبو عثمان عبد اهللا بن عامر بن ُآريز

 

  . باب وال أدري أهو أبو عثمان سعيد بن أسعد بن إمام المسجد الجامع األعظم أم أبو عثمان عمرو بن عبيد بن

 

  . وال أدري أهو أبو عثمان فيروز ُحصيٍن العنبرّي أْم أبو عثمان بن ُعمر بن أبي عثمان الشَّمَّرّي

 

  . وال أدري أهو أبو عثمان خالد بن الحارث بن سليمان الُهجْيمّي أم أبو عثمان أبو العاص بن عبد الوهاب الثقفّي

 

  . م أبو عثمان عمٌرو األعور الخارآيوال أدري أهو أبو عثمان سعيد بن وهب الشاعر أ

 

  . وال أدري أهو أبو عثمان الحكم بن صخر الّثقفي أم أبو عثمان عمرو بن بكر المازنّي

 

  . وال أدري أهو أبو عثمان األعور النحوّي أم أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

 

عثمان عمرو المخلخل وال أبو عثمان إبراهيم بن يزيد  والذي ال أشك فيه أّنه لم يقرضها أبو عثمان عمرو بن حْزرة وال أبو

  . المتطبِّب وال أبو عثمان سعيد بن حيان البزاز

 

ما راآب األسد األسود والبحر األخضر والمصبور   : وقد بلغني عن أبي عثمان هذا المجهول موضعه المغمور نسبه أنه قال

ء مّمن تعرَّض للمتصفِّحين وتحكَّك بالعّيابين وحكَّم في عرض الحسدة على السَّيف الحسام بأحق بجهد البالء وشماتة األعدا

  . المغتابين

 

  . فإن سلم فبُحْسن النّية وألنه مدح آريمًا ووصف حليمًا

 

  . والكريم صفوح والحليم متغافل

 

  . وإن ابتلى فبذنٍب وما عفا اهللا عنه أآبر

 

فيفًا على سمعه وأْلهْمه ُحسن الظزِّ به وبسط الُعْذر له إنك سميع الدعاء رحيٌم اللهم اجعْل هذا القول حسنًا في عينه خ  : وقال

  . بالضعفاء
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أقام بدار الخفض راٍض بحظِّه وذو الحرص يسري حين ال أحٌد يسري يظنُّ الرِّضا بالقْسم شيئًا مهوَّنًا   : والقصيدة هي قوله

لو آنت ذا حجًا لقنَّعت نفسي بالقليل من الوْفر أظنُّ غبيَّ القوم أرغد ودون الرضا آأٌس أمرُّ من الصَّبر جزعت فلم أعتْب ف

عيشًة وأجذل في حال اليسارة والُعْسر تمرُّ به األحداث ُترعد مّرًة وُتبرق أخرى بالخطوب وما يدري سواٌء على األيام صاحب 

ال أعطي الدنيَّة بالقْسِر فلما رأيت المرء يبذل ُحْنكٍة وآخُر آاٍب ال يريش وال يبري خضعت لبعض القوم أرجو نواله وقد آنت 

بشره ويجعل ُحسن البشر واقية التِّْبر ربعت على ظْلعي وراجعت منزلي فصْرت حليفًا للدراسة والفكر وشاورت إخواني فقال 

ل والُعْذِر أعيذك بالرحمن من حكيمهم عليك الفتى الُمرِّيَّ ذا الخلق الَغْمر فتًى لم يقف في الدهر موقف ظّنٍة فيحتاج فيه للتَّنصُّ

فدتك  -قول شامٍت أبو الفرج المأمول يزهد في عمرو ولو آان فيه راغبًا لرأيته آما آان دهرًا في الرَّخاء وفي الُيْسِر أترضى 

صِر أخاف بتأخير أرزاقي وأنت تلي أمري أال يا فتى الكتاب والعسكر الذي تأّزر بالحسنى وُأيِّد بالنَّ - اليوم نفسي وأسرتي 

عليك العين أو نفس وامٍق وذو الُودِّ منخوب الفؤاد من الذُّعِر وعهدي به واهللا ُيرشد أمره ويحفظه في القاطنين وفي السَّْفِر 

ُمطالًّ على التدبير ما يستفزُّه مكايد محتاٍل عقاربه تسري قعدت فلم أطلب وُجلت فلم ُأصب خليًال يواسيني ويرغب في شكري 

فِّي وقد عَلقْتكُم فقد قال رأيي واستنمت إلى شعري أعيذك بالرحمن أن ُتشمت العدى فللفقُر خيٌر من شماتة ذي وإن أخفقْت آ

الغْمِر فإن ترع ُودَّي بالقبول فأهُله وال يعرف األقدار غير ذوي القدر وحسبك بي إن شئت وّدًا وُخلًَّة وحسبك بي يوم النَّزاهة 

إذا آان الممدوح ظاهر   : سم دارٍس وشكر آنقش الحميرّية في الصَّخر قال أبو عثمان المجهولوالصَّبر أال ربَّ شكر دائر الر

  . المحاسن آثير المناقب فلم ُيجد الشاعر آان ألوم

 

  . ونعوذ باهللا أن يكون فيكم ما يستدعي األلفاظ الشريفة والمعاني النفيسة ويكون التقصير منّي

 

  . ي لم أخرج من جهد المجتهدين الراغبين المخلصينوآيفما تصرَّفت بي الحال فإنِّ

 

  . فإن وقعت هذه القصيدة والتي قّدمنا قبلها بالموافقة فالحمد هللا

 

  . وإن خالفت فنستغفر اهللا

 

  . وإن شّيعتم ضعفها بقّوة آرمكم وقّومتم أودها بفضل حلمكم آان في ذلك بالٌغ لما أمَّلنا

 

  . واهللا المّوفق

 

ة بعون اهللا وتوفيقه واهللا الموفق للصواب برحمته والحمد هللا أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله تمت الرسال

  . الطيبين الطاهرين وسالمه
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 الرسالة التاسعة آتاب فصل ما بين العداوة والحسد  
 

لسرور ووصلها بالنعمة التي ال تزول والكرامة بسم اهللا الرحمن الرحيم أصحب اهللا مّدتك السعادة والسالمة وقرنها بالعافية وا

  . التي ال تحول

 

نبيٌل بارع ُفصل فيه بين الحسد والعداوة ولم يسبْقني إليه أحد وال إلى آتاب فضل الوعد الذي  - أطال اهللا بقاءك  -هذا آتاٌب 

  . تقدَّم هذا الكتاب وال إلى آتاب أخالق الوزراء الذي تقدَّم آتاب فْضل الوعد

 

إنما ُنبلْت هذه الكتبوحسنت وبرعت وبذَّت غيرها لمشاآلتها شرف األشراف بما فيها من األخبار األنيقة الغريبة واآلثار و

الحسنة اللطيفة واألحاديث الباعثة على األخالق المحمودة والمكارم الباقية المأثورة مع ما تضمَّنْته من سير الملوك والخلفاء 

  . عليه أحوالهم ووزرائهم وأتباعهم وما جرت

 

  . فأنا أسألك بساطع آرمك وناصع فضلك لما امتننت عليَّ بصرف عنايتك إلى قراءتها

 

فإْن لم يمكنك تبحُّرها والتقصِّي لجميعها لألشغال التي تعروك فبحسبك أن تقف على حدودها وتتعرَّف معاني أبوابها بتصفُّح 

  . التوقد والحفظ ما يكفي معه النظر الخاطفأوائلها فإن معك قلبًا به من اليقظة والذآاء و

 

إنه لم يخُل زمٌن من األزمان فيما مضى من القرون الذاهبة إال وفيه علماء مِحقُّون قد قرءوا آتب من تقدمهم ودارسوا أهلها 

فحفظوا األمهات ومارسوا الموافقين لهم وعانوا المخالفين عليهم فمخضوا الحكمة وعجموا عيدانها ووقفوا على حدود العلوم 

واألصول وعرفوا الشرائع والفروع ففرقوا ما بين األشباه والنظائر وصاقبوا بين األشكال واألجناس ووصلوا بين المتجاور 

والمتوازي واستنبطوا الغامض الباطن بالظاهر البيِّن واستظهروا على الخفيِّ المشكل بالمكشوف المعروف وُعرفوا بالفهم 

ع وقضت لهم المحنة بالذآاء والفطنة فوضعوا الكتب في ضروب العلوم وفنون اآلداب ألهل زمانهم الثاقب والعلم الناص

  . واألخالف من بعدهم

 

يزدلفون بذلك إلى الممتّن عليهم بفضل المعرفة التي رآَّبها اهللا فيهم وأبانهم من غيرهم وفضَّلهم عليهم ويباهون به األمم 

  . بينهم المخالفة لهم ويتبارون بذلك فيما

 

ولهم ُحساٌد معارضون من أهل زمانهم في تلك العلوم والكتب منتحلٌة يدعون مثل دعاويهم قد وسموا أنفسهم بسمات الباطل 

  . وتسمَّْوا بأسماء العلم على المجاز من غير حقيقة ولبسوا لباس الزُّور متزخرفين متشبِّعين بما ال محصول له
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هم وهديهم ويقتفون آثارهم في ألفاظهم وألحاظهم وحرآاتهم وإشاراتهم لينسبوا إليهم وُيحلُّوا محلهم يحتذون أمثلة المحقِّين في زيِّ

  . فاستمالوا بهذه الحيلة قلوب ضعفاء العامة وجهالء الملوك واتخذهم المعادون للعلماء المحقِّين ُعدًة يستظهرون بهم عند العامة

 

ت العلماء المحقِّين وعْضههم والطعن عليهم وجّرأهم على ذلك ما رأوا من َصْغو وحمل المدعية للعلم المزور الحسد على بْه

ضعفة القلوب وإذلة الناس إليهم وميل جهالء الملوك معهم عليهم وأملوا أن ينالوا بذلك بشاشة العامة وتستوي لهم الرياسة على 

على أهل العلم بغباوتهم وآشفوا أغطية الجهل عن  طغام الناس ورعاعهم ويستخولوا رعاتهم وقومهم فهمروا وهدروا وتوردوا

  . أنفسهم وهتكوا سترًا آان مسدال عليهم بالصمت

 

  . طمعًا في الرياسة وحبًا لها  " الصمت زين العالم وستر الجاهل   "   : فقد قيل

 

  . ألزمنة من هذه الطبقة وال يخلوحبُّ الرياسة داٌء ال دواء له وقلَّما تجد الراضين بالقسم ولم يخل زمٌن من ا  : وقد قيل

 

  . وهالك من هلك من األمم فيما سلف بحبِّ الرياسة

 

  . وآذلك من يهلك إلى انقضاء الدهر فبحبِّ الرياسة

 

  . هالك الناس منذ آانوا إلى أن تأتي الساعة بحبِّ األمر والنَّهي وحبِّ السَّمع والطاعة  : وقد قيل

 

لم الحقيقّي والمدعي المجاري المنتحل للزُّور والباطل ثم ترادف عليهم من هذه العلل التي يعمى لها فأشكل على العامة أمر العا

  . السبيل الواضح والطريق المنشأ على الجاهل المستضعف وذي الغباء المسترهف

 

ى عرضها عليك من قد لبس أن تكون هذه الكتب التي ُأعنى بتأليفها وأتأنق في ترصيفها يتول - جعلني اهللا فداك  -ولست آمن 

لباس الزور في انتحال وضع مثلها ونسب نفسه إلى القوة على نظائرها والمعرفة بما يقاربها إن لم يكن أخاها فابن عمِّها 

  . وتشبع بما لم ُيطعْمه اهللا منها

 

أرجوحة العبث  ولعل بعض من حوله أو بعض من يهزل به ويرتع في عقله ويلهو بلبه ويضعه على طبطابة اللعب وفي

  . يوهمه

 

الحسد له على ما يدَّعي من ذلك ويتقدم إلى آخرين في إيهامهم إياه ذلك فيزيده فعلهم ضراوًة بادعاء ما ليس معه وهو منه 

  . عاٍر
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  "   : قيل ومن يسكن البحرين يعظم طحاله ويغبْط بما في البطن والبطن جائع وقد  : فإذا رجع إلى الحقائق علم أن مثله آما قد قيل

  .  " الذئب يغبط وهو جائع 

 

  . فيلتوي في قراءتها ويقبض لسانه عن بسط ما يحتاج أن ينشره منها ويقصِّر في تفخيم حروفها وال يمأل فمه منها

 

ظهر بل ال آمن أن يتجاوز ذلك إلى الطعن عليها بقوٍل أو إشارة فيوهم فساد معانيها وُيومي إلى سقوط ألفاظها من غير أن ُي

المعاداة لها والحسد لمؤلفها والحمل عليها بقوٍل يكون دليًال على ما يضمر وهو أبلغ ما يكون من قلب المستمع وأنجعه فيه فيقع 

  . ذلك بخلده

 

  .  " من يسمع يخْل   "   : وقد قيل

 

  . وليس يقابله أحٌد برٍد وال يوازيه بنزاع فيزداد نشاطًا عندما يرى من خالء األمر

 

وآلُّ مناظر متفرٍد بالنظر مسرور وإنما ُيعرف جري الخيل عند المسابقة وبراعة النظر   " آلُّ ُمْجٍر في الخالء ُيسرُّ   "   : د قيلوق

  . عند المخاصمة

 

ُعرض آتابي على المأمون في تحليل النبيذ وبحضرته محمد بن أبي العباس الطوسي فانبرى للطعن   : وقال لي بشٌر المريسي

ه والمعارضة للحجج التي فيه وأسهب في ذلك وخطب وأآثر وأطنب فقلق المأمون واحتدم وهاج واضطرم الستحقار علي

  : الطُّوسي وخالء المجلس له وآان يحب أن يزعه وازٌع يكفُّه بحجٍة تسكنه فلما لم ير أحدًا بحضرته يذبُّ عن آتابي قال متمثًال

فبيضى واصفرى ونقِّرى ما شئت أن تنقِّري فما آان إال ريث فراغه من التمثل بهذه يا لك من ُقّبرٍة بمعمر خال لك الجوُّ 

  . حلٌّ طلٌق يا أمير المؤمنين  : يا أبا عبد الرحمن ما تقول في النبيذ فقلت  : األبيات حتى استؤذن لي فدخلت عليه فقال

 

  . كر إال آثيرهلعن اهللا قليله إذا لم يس  : فما تقول فيما أسكر آثيره قلت  : فقال

 

  . إن محمدًا يخالفك  : ثم قال

 

  . ال خالف بيني وبينك  : ما تقول فيما قال أمير المؤمنين قال  : فأقبلت على ابن أبي العباس فقلت له

 

  . آالمًا يوهم به أهل المجلس حّبًا للتسلُّم مني والتخلُّص من مناظرتي ال على حقيقة التحليل له
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فما لي ال أرى أثر قواه في عقلك فضحك المأمون فلما رأيت ضحكه أطنبت في معاني تحليل   : وقلت له فاستغنمت ذلك منه

  . النبيذ وابن أبي العباس ساآٌت ال ينطق وآان قبل دخولي ناطقًا ال يسكت

 

ما لك ال تنبح يا   : فلما رأى المأمون سكوته عند حضوري مع آثرة آالمه في َثْلب آتابي وعيبه آان قبل دخولي قال متمثًِّال

إنَّ الكتب عقول قوٍم وراءها عندهم حجٌج لها فما ينبغي أن ُيقضى على   : آلب الدَّوْم قد آنت نباحًا فما لك اليوْم ثم نظر إليَّ فقال

  . آتاٍب إال إذا آان له دافع عنه وخصٌم يبين عما فيه فإن أبناء النِّعم وأوالد األْسد محسودون

 

  . أبا عبد الرحمن بإزاء آل حاسد راهن يا  : ثم قال

 

  .  " الحسن محسود   "   : وقد قيل في مثٍل من األمثال

 

  .  " لن تعدم الحسناء ذامًا   "   : وفي مثل آخر

 

  . ُيعاث في آل مرعًى حسٍن ويؤآل منه فيعيبه ذلك  : يقول  : وقال األحنف بن قيس

 

  . ما أحدث اهللا بعبٍد نعمًة إال وجدت له عليها حاسدًا  "   : وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

 

  .  " ولو أن امرًأ آان أقوم من القْدح لوجدت له غامزًا 

 

  . الحاسد ال يملك إال عنان حسده آلنه مغلوٌب على نفسه  : وقال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه

 

  . حسد الحسن والقبيحالحاسد مجنون ألنه ي  : وقال الخطاب بن ُنمير السعدي

 

  . الحسد شهاٌب ال يبالي من أصاب وعلى من وقع  : وقال المهلب بن أبي صفرة

 

  . والعداوة لها عقل تسوس به نفسها فينجم قرنها وُتبدى صفحتها في أوقات الهْتر

 

  . وإال فإنها آامنٌة تنتهز أزمنة الفرص

 

  . وزماٍن ووقت والحسد مسلوب المعقول بإزاء الضَّمير في آل حيٍن
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  . ومن لؤم الحسد أنه موآل باألدنى فاألدنى واألخصِّ فاألخص

 

  . والعداوة وإن آانت تقبَّح الحسن فهي دون الحسد ألن العدو المباين قد يحول ولّيًا منافقًا آما يحول المولى المنافق عدّوًا مباينًا

 

  . ندهوالحاسد ال يزول عن طريقته إال بزوال المحسود عليه ع

 

  . والعداوة تحدث لعلٍة فإذا زالت العلة زالت معها

 

  . والحسد ترآيب لعله يحسد عليه فهو ال يزول إال بزواله

 

  . يمكنني أن أرضي الناس آلهم إال حاسد نعمة فإنه ال يرضيه منها إال زوالها  : ومن هذا قال معاوية رحمه اهللا

 

  . منها تزحزحوا عن عداوتها وآانوا من أهلها المحامين عنها والدافعين عن حماهاوأعداء النعمة إذا شورآوا فيها ونالوا 

 

  . النعمة التي يعاش فيها نعمٌة محروسة ليس عليها ثائر يغتالها وال ذو حسد يحتال في غيرها  : ومن هذا قال المغيرة بن شعبة

 

  . خير الخير وأحصنه خيٌر عيش فيه  : وقال قتيبة بن مسلم

 

  . خيٍر آان يرضخ بذًال آان من المتالف ممنوعًا ومن الغير آمنًا وآلُّ

 

  . وحسَّاد النعمة إن أعطوا منها وتبحبحوا فيها ازدادوا عليها غيظًا وبها إغراء

 

  . والعداوة ُتخِلُق وُتَملُّ والحسد غضٌّ جديد حرم أو أعطي ال يبيد

 

  . فكلُّ حاسد عدو بحاسد

 

وهم يعرفونه آما يعرفون أبناءهم أنه نبيٌّ صادق ورسول محق  -الكفر بمحمد صلى اهللا عليه وسلم وإنما حمل اليهود على 

  . الحسد وحجز بين علمائهم واإليمان به ثم نتج لهم الحسد عداوته - يقرءون بعثه في توراتهم ويتدارسونه في بيت مْدراسهم 

 

اوة أنه ُمغرًى بفعل اهللا عّز وجّل والعداوة عارية من ذلك ال ومن الدليل على أن الحسد آلم وآذى وأوجع وأوضع من العد

  . تتصل إذا اتصلت إال بأفعال العباد
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  . وال ُيعادى على فعل اهللا تبارآت أسماؤه

 

  . أال ترى أنك لم تسمع أحدًا عادى أحدًا ألنه حسن الصورة جميل المحاسن فصيح اللسان حسن البيان

 

  . وسمعت به وهم آثير تعرفهم بالخبر والمشاهدةوقد رأيت حاسد هذه الطبقة 

 

  . فهذا دليٌل على أن الحسد ال يكون إال عن فساد الطبع واعوجاج الترآيب واضطراب السُّوس

 

  . والحسد أخو الكذب يجريان في مضمار واحد فهما أليفان ال يفترقان وضجيعان ال يتباينان

 

والحسد ال يبرأ من الُبهت   ! لياء اهللا قد عادوا أعداء اهللا إذ لم يستحلُّوا أن يكذبوا عليهموالعداوة قد تخلو من الكذب أال ترى أن أو

  . وآيف يبرأ منه وهو عموده الذي عليه يعتمد وأساسه به البناء ُيعقد

 

  . أو َيْفنى الوقود آضرائر الحْسناء ُقلن لوجهها آذبًا وزورًا إنه لدميم والحسد ناٌر وقوده الرُّوح ال تبوخ أبدًا  : وأنشد

 

  . والحسد ال يبلى المحسود أو الحاسد

 

  . والعداوة جمر ُيوقده الغضب ويطفئه الرِّضا فهو مؤمَّاللرُّجوع مرجو اإلنابة

 

  . والحسد جوهٌر والعداوة اآتساب

 

  . الحسد أنثى ألنه ذليل والعداوة ذآٌر فْحل ألنها عزيزة  : وقال بعضهم

 

  . آال باألدنى فاألدنى فإنه لم يعر منه األبعد فاألبعدوالحسد وإن آان مو

 

فقد رأينا وشاهدنا من آان يسكن العراق وينتحل العلم واألدب انتهى إليه خبر مشارٍك له في الصناعة من أهل خراسان وجْنبة 

دف الناس عليه فطار قلبه فرقًا بْلخ من اتساق الرياسة في بلده وجميل حاله ونبيل محلِّه عند أهل مصره وطاعة العامة له وترا

وأخذْته األْرباء وتنفس الصعداء وانتفض انتفاض المفلس الممطور فقال لي رجٌل من إخواني آان عن يميني حين رأى ما رأى 

  .  " لم ُير ظالم أشبه بمظلوم من حاسد نعمة فإن نفسه مّتصل وآربه دائم وفكرته ال تنام   "   : بحقٍّ قال من قال  : منه
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  . وهو في أهل العلم أآثر وعليهم أغلب وبهم أشدُّ لصوقًا منه بغيرهم من الملوك والسُّوقة

 

وآأن من ناله التقصير في صناعة العلم عن غايته القصوى قد استشعر حسد آل ما يرد عليه من طريف أدٍب أو أنيق آالم أو 

  . بديع معنًى

 

ه أنه ال ينال أحٌد منهم رياسًة في صناعة وال يتهيأ له سياسة أهلها إال بالطَّعن بل قد وقع بخلده لضعفه وقرَّ في روعه لخساست

  . على نواصيهم والعيب لِجلَّتهم والتحيُّف لحقوقهم

 

ُخيِّل إلى نوآي الشعراء أنهم ال ُيقضى لهم بجودة   : قال لي مسلم بن الوليد األنصاري الشاعر الذي ُيعرف بصريع الغواني

ائي والطعن في شعري ولساٍن ُيهجى به عرضي ال أنفكُّ متهما من غير جرم إال ما سبق إلى قلوبهم من وساوس الشعر إال بهج

الظنون والخواطر التي أوهمتهم أنه ال وأخبرني أشياخنا من أهل خراسان أن أبا الصَّلت الهروّي آان عند الفضل بن سهل ذي 

بن ُشميل فطعن أبو الصلت فيه وآان الفضل عارفًا بالنضر الشُّميلّي واثقًا بعلمه  الرياستين بمرو فقرأ عليه آتابًا ألفه النَّضضر

إن آتبي لُتعرض على من يغلظ فْهمه عن معرفتها   : إن يحيى بن خالٍد قال يومًا  : مائًال إليه فأقبل على أبي الصلت وقال له

  . فيطعن فيها وال يدري ما يقرأ عليه منها -بن ُصبيح  ُيعرِّض بإسماعيل -ويجسو ذهنه عنها وال يبلغ أقصى علمه ما فيها 

 

إال أن نار الحسد ُتلهبه فيهذي هذيان المريض ويهمز همزات الغْيري ثم ال يرضى أن يقف عند أول الطعن ويميل عنه حتى 

علمه ثم ُينسيه جهله يستقصي على نفسه إظهار جهله عند أهل المعرفة باستيعابه الطعن على ما لم يبلغ درايته ولم ُيحط به 

الطعن الذي تقدم منه فيها ويحمله نوُآه على استعمال معانيها وألفاظها في آتبه إلى إخوانه وأعوانه الذين شهدوه في أوان 

  . طعنه عليها وحين ثْلبه لها

 

  . وقد عرفت حقيقة ما قال يحيى بن خالٍد بالتجربة واالبتالء

 

قن في الدِّين والفقه والرسائل والسيرة والخطب والخراج واألحكام وسائر فنون الحكمة وإني ربما ألفت الكتاب المحكم المت

  . وأنسبه إلى نفسي فيتواطأ على الطعن فيه جماعٌة من أهل العلم بالحسد المرآب فيهم وهم يعرفون براعته ونصاعته

 

تقديم والتأخير والحطِّ والرَّفع والترغيب والترهيب وأآثر ما يكون هذا منهم إذا آان الكتاب مؤلفًا لملٍك معه المقدرة على ال

فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج اإلبل المغتلمة فإن أمكنْتهم حيلٌة في إسقاط ذلك الكتاب عند السيد الذي ُألِّف له فهو الذي قصدوه 

طنًا وأعجزْتهم الحيلة سرقوا معاني ذلك الكتاب وأرادوه وإْن آان السيد المؤلَّف فيه الكتاب نحريرًا نقابًا ونقريسًا بليغًا وحاذقًا ف

  . وأّلفوا من أعراضه وحواشيه آتابًا وأهدوه إلىملك آخر ومتُّوا إليه به وهم قد ذّموه وثلبوه لما رأوه منسوبًا إلّي وموسومًا بي
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ي عصره مثل ابن المقفع وربما ألفت الكتاب الذي هو دونه في معانيه وألفاظه فأترجمه باسم غيري وأحيله على من تقدمن

والخليل وسْلم صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خالد والعّتابّي ومن أشبه هؤالء من مؤلِّفي الكتب فيأتيني أولئك القوم بأعيانهم 

الطاعنون على الكتاب الذي آان أحكم من هذا الكتاب الستنساخ هذا الكتاب وقراءته علّي ويكتبونه بخطوطهم ويصيِّرونه 

تدون به ويتدارسونه بينهم ويتأّدبون به ويستعملون ألفاظه ومعانيه في آتبهم وخطاباتهم ويروونه عنيِّ لغيرهم من إمامًا يق

  . طالب ذلك الجنس فتثبت لهم به رياسة ويأتمُّ بهم قوٌم فيه ألنه لم يترجم باسمي ولم ُينسب إلى تأليفي

 

أملس بمعاٍن لطيفٍة محكمٍة وألفاظ شريفة فصيحة فأخاف عليه طعن  ولربما خرج الكتاب من تحت يدي ُمحصفًا آأنه متن حجٍر

الحاسدين إْن أنا نسبته إلى نفسي وأحسد عليه من أهمُّ بنسبته إليه لجودة نظامه وحسن آالمه فُأظهره ُمْبهمًا ُغفًال في أعراض 

  . ى قراءته سباق الخيل يوم الحْلبة إلى غايتهاأصول الكتب التي ال ُيعرف ُوّضاعها فينهالون عليه انهيال الرَّْمل ويستبقون إل

 

وحسد الجاهل أهون شوآًة وأذلُّ محنا من حسد العارف الفطن ألن الحاسد الجاهل يبتدر إلى الطعن على الكتاب في أّول وهلة 

وأغلظه من قبل أن ُيقرأ عليه من قبل استتمام قراءته ورقًة واحدة ثم ال يرضى بأيسر الطعن وأخفه حتى يبلغ منه إلى أشده 

  . يقف على فصوله وحدوده

 

هذا خطأ من أوله إلى آخره وباطل من ابتدائه إلى انقضائه ويحسب أنه آلما   : وليس ثْلبه مفسَّرًَّا مفصَّال ولكنه ُيجمل ذلك ويقول

  . ازداد إغراقًا وطعنًا وإطنابًا في الحْمل على واضع الكتاب آان ذلك أقرب إلى القبول منه

 

و ال يعلم أن المستمع إليه إذا ظهر منه على هذه المنزلة استخف به وبكّته بالجهل وعلم أنه قد حكم من غير استبراء وقضى وه

  . بغير روية فسقط عنه وبطل

 

ووقف والحاسد العارف الذي فيه تقيَّة ومعه ُمسكة وبه َطْعٌم أو حياة إذا أراد أن يغتال الكتاب ويحتال في إسقاطه تصفح أوراقه 

على حدوده ومفاصله وردد فيه بصره وراجع فكره وأظهر عند السيد الذي هو بحضرته وجلسائه من التثبُّت والتأني ِحبالًة 

  . يقتنص بها قلوبهم وسببًا يسترعي به ألبابهم وُسلمًا يرتقي به إلى مراده منهم وبساطًا يفرش عليه مصارع الُخدع

 

  . ء لهفيوهم به القصد إلى الحق واالجتبا

 

  . فربما استرعى بهذه المخاتل والخدع قلب السيد الحازم

 

فمن أعظم الباليا وأآبر المصائب على مؤلِّفي الكتب إذا آان العارض لها على السيد الذي منه ُترجى أثمانها وعنده تنفق 

التي تثلم المحسود وتهدُّه وتضع منه  بضائع أهلها على هذه الصِّفة التي وصفُتها من الحسد والحذق بأسبابه والمعرفة بالوجوه

  . ومن آتبه
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ال سيما إْن آان مع استبطان الحسد واستعمال الدهاء والذآاء جليسًا الزمًا وتابعًا ال يفارق ومحدِّثًا ال يريم وليست له رعٌة 

داد الكالم وآثرة تكراره عليه تحجره عن الباطل وال معه حذٌر يبعثه على الفكر في العواقب فإن هذا ربما وافق فترة السيد تر

  . من تأآيد خطائه ونصرته قوله وذياده عنه واحتجاجه فيه فيؤثر في قلبه ويضجِّع رأيه

 

فليس للسيد الذي يحبُّ أن تصير إليه األمور على حقائقها وُتصوَّر له األشياء على هيئاتها حيلٌة في ذلك إال حسم مادة هذا من 

  . الحتجاز دونهمأهل الحسد باإلعراض عنهم وا

 

وربما بلغ من الحاسد جهد الحسد إذا لم ُيعمل بشهوته ولم تنفذ سهام لطائفه أن يقرَّ على نفسه بالخطأ ويعترف أن الطَّعن الذي 

آان منه في الكتاب عن سهٍو وغفلة وأنه لم يكن بلغ منه في االستقصاء ما أراد وآان مشغول الفكر مقسم الذهن فلما فرغ له 

انفرد له همُّه راجع ما آان بدر منه لُتظنَّ به الرِّعة ويقال إنه لم يرجع عن قوله واعترف بالخطأ إال من عقل وازع ذهنه و

  . وديٍن خالص

 

وإنما ذلك حيلٌة منه ودهاٌء قدَّمه أمام ما يريد أن يوآِّد لنفسه ويوطِّد لها من قبول القول في سائر ما يرد عليه من الكتب عن 

على مواضع ويجعل ما قد تقدم له من الرجوع عن قوله عند ما تبيَّن له خالف ما قال أوثق أسباب عدالته وأحكم  غير موافقٍة

  . ُعرى نصفته

 

  . من لطيف ما يستدعى به الصدق إظهار الشك في الخبر الذي ال ُيشكُّ فيه  : وآان يقال

 

  . من غامض الرياء أن ُترى بأنك ال ترائي  : وآان يقال

 

من أبلغ الطَّعن على ما تريد الطَّعن عليه أن تطعن ثم تستغفر اهللا ثم تتمهل فترًة ثم تعود لطعٍن هو أعظم منه وأطمُّ من األول و

  . إن هذا لو آان عن حسد ما رجع عن الطعن األول  : ليوثق بك فيه ويقال

 

ده لما شاع له في الناس وانتشر منه فكان عندهم ظنينًا ذو الغيبة المشهور بها المنسوب إليها يقلُّ ضرره ويضعف آي  : وقد قيل

  . متَّهمًا ومطبوعًا عليها يستمعون منه على قضاء ذمام المجالسة والتلذذ به من غير قبول وال اصطفاء

 

  . وإنما البلية في غيبة ُحذاق المغتابين الذين يسمعون فيضحكون وال يتكلمون

 

القائل ويدعون اهللا بالصالح للمقول فيه فهم قد أسكتوا القائل المغتاب ودعوا للمقول فيه وأحذق منهم الذين يستمعون ويسكتون 

  . وأوآدوا قول القائل ألنه لو حل عندهم محل البراءة مما قيل لجبِّه القائل وردع عن قوله
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  . ومظهر التَّوّقي قليله عند العامة آثير

 

  . والمتورد المتقحِّم ال تكاد العامة تقبل منه

 

ُمسَّا ُتراب   : إن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود آان من نبالء المغتابين وُحذَّاقهم حيث يقول  : وقد قال بعض العلماء

األرض منه ُخلقُتما وفيها المعاد والمصير إلى الحشر وال تعجبا أن تؤتيا وتعظَّما فما ُحشى اإلنسان شّرًا من الكبر فلو شئت 

غير واحد آالنيًة أو قال ذلك في سرِّ فإن أنا لم آمر ولم أنه عنكما ضحكت له حتى يلجَّ فيستشري ومن هذا سرق  أدلى فيكما

إْن آنت ال تحذر شْتمي لما تعرف من صفحي عن الجاهل فاخش سكوتي سامعًا ضاحكًا فيك   : العتابيُّ المعنى حيث يقول

من منحدٍر سائل ومن دعا الناس إلى ذمِّه ذمُّوه بالحق وبالباطل من الناس من لمشنوٍع من القائل مقالة السوء إلى أهلها أسرع 

  . يخفي أبوه وجدُّه وجدُّ أبي ليلى لكالبدر ظاهر فلم تثبت عليه به حجٌة في ذمٍّ له وال مدح

 

  . وقد بلغ ما أراد

 

  . طب وما خضوهأوعوه وْطبًا فإن آان محضًا أو مشوبًا أظهره الو  : وسئل يومًا عن علمه فقال

 

بالحسد قادٌح فيما أؤلفه من آتابي لك وسبق إلى وهمك شكٌّ فيه أعلمتني النكتة التي قدح فيها ثم  - جعلني اهللا فداك  -فإْن قدح 

  . قابله بجوابي فإني أرجو أال تحتاج إلى حاآٍم عند تجاثي القولين بين يديك لعلو الحقعلى الباطل ودموغه إياه

 

  . فسًا من أن ُيجاثي أحدًا والعداوة إنما قدِّمت عليه ألنها عزيزٌة منيعةوالحسد أذلُّ ن

 

   . الحسد ال يبدو إال في العين وعلى اللسان المقصور عند أهله المؤتلفين على  : ويقال

 

  . والعداوة تبدو وتنجم قرونها وينبسط لسانها عند الموافقين له والمخالفين عليه

 

  . ذاك امرؤ سيط بالحسد وُجِبل عليه فليس له أٌخ في السر وال عدوٌّ في العالنية  : صفوان عن شبيب بن شيبة فقال وسئل خالد بن

 

  . حساٌد إخوان العالنية وأعداء السريرة يعطونك الكّل ويمنعونك الُقّل  : وسئل العتَّابي عن أهل بغداد فقال

 

  . عداوة أّن الملل آلها ذمَّْته وعابتهومما يدلُّك على أن الحسد أخسُّ وأغبن من ال
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عاد من عاداك وقارْع   "   : وال نعلم أّن شاّذًا من الشواذِّ وشاردًا من الشُّرَّاد فْضًال عن جيل من األجيال أمر بالحسد آما قيل

  .  " بالعداوة أهلها 

 

  . فيها فمنهم من أمر بها على الحزم والعقل ثم عظم شأن العداوة عندهم وجلَّ قدرها لديهم حتى اختلفوا في وجوه العمل

 

من يأتيك به سحبًا  -وآان شتمه  -لو وجَّهت إلى عمرو بن محمد بن عقيل مولى آل الزُّبير   : وقال الشَّعبيُّ لبشر بن مروان

ظفرًا ممن تريد وتغلب فكان بهذا  وعاد إذا عاديت بالحزم والنُّهي تنْل  : إنِّي مستعمٌل في عدوِّي قول القائل  : فقال بشر  ! وجّرًا

  . ممن يرى المعاداة بالحزم ويغتالها بالعقل والتأني

 

  . شرُّ العداوة ما ُستر بالمداراة وأشقاها لألنفس ما ُقرع بمثلها باديًا  : وآان عروة بن المغيرة يقول

 

لكن ُأعدُّ لها ضغائن مثلها حتى أداوي بالحقود حقودا ال أّتقي حسك الضَّغائن بالرُّقي فعل الذليل ولو بقيت وحيدا   : وآان ينشد

  ! ُعروة هذه أنفس العرب هللا درُّ  "   : آالخْمر خير دوائها منها بها تشفي السَّقيم وُتبرُئ المنجودا فانتهى قوله إلى ابن ُشبرمة فقال

 "  .  

  . فهؤالء رأوا آشف المعاداة ولم يروا التأنِّي

 

  . اة بعد الفرار منها واإلعذار فيها فإن هي أبت إال المقارنة قارنوها بمثلهاومنهم من رأى المعاد

 

إذا رأيت الشرَّ قد أقبل إليك فتطامْن له حتى يتخطَّاك وال تهْجه وال تبحْث عنه فإن أبى إال أن يبرك عليك   : قال شبيب بن شيبة

  . فكن من األرض نارًا ساطعة تتلظَّى

 

تنٌك لبيٌب فعاد النَّوم واحترس البياتا وال ُتثر الرَّبوض وخلِّ عنها وإن ثارت فكن شبحًا مواتا َتُجْزك إلى إذا عاداك مح  : وأنشد

سواك ونحِّ عنها فخير الشرِّ أسرعه فواتا وإن مالت عليك وخفت منها فواجهها مجاهرًة صالتا ومنهم من أمر بقبول اإلنصاف 

  . وترك المحاسبة

 

إن المالمات والذّمات آلها قبيحة وأقبح المالمة والمذمَّة ما آانتا في ترك نصفة   : د اهللا بن عتبة بن مسعودقال عبيد اهللا بن عب

  . أو شّدة منافسٍة في تعداد الذُّنوب

 

ومنهم من منافسة العدوِّ أو الصديق تجرُّ إلى المذّمة والمالمة إذا أعطاك نصفًا ذو وداٍد وبعض النِّصف فانتهز السالمة   : وأنشد

  . ال ترض من عدوِّك إال بالظُّلم وال إنصافه ونافسه في ذلك  : قال
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قال العباس بن عبد أبا طالب ال تقبل النِّصف منهم ولو أنصفوا حتى تعقَّ وتظلما ومنهم من أمر بمعونة الدهر على العدو إذا 

  . حمل عليه

إذا رأيت يد الدهر قد لطمْت   : ن حكى لي عن مصعب بن الزبير قالسمعت م  : حدثني إبراهيم بن ُشعبة المخزومي قال  : قال

  . عدوك فبادره برجلك فإْن سلم من الدهر لم يسلم منك

 

إن من شرط الدهر ومن صناعة   : قلت لطوق بن مالك  : إذا برك الزمان على عدوٍّ بنكبته أعنت له الزَّمانا قال العتابي  : وأنشد

  . ت األيام على عدوك ثقًال وأمكنتك منه فزده ثْقًال إلى ثقلهالزمان السَّلب فإذا حمل

 

  . من لم ينتهز من عدوه انتهز منه وحالت األيام التي آانت بيضًا عليه سودًا  : فقال لي طْوق  : قال

 

ك وآيف نوم الحاقد إن هللا درُّك ما ظننت بثائٍر حّران ليس على التُّراب براقِد أحقدته ثم اضطجعت ولم ينم أسفًا علي  : وانشد

ُتمكن األيام منك وعلَّها يومًا نوفِّك بالُّصواع الزائد ولئن سلمت ألترآنك عارضا بعدي لكل ُمسالٍم ومعاند ومنهم من آان يرى 

  . جبر آسر العدو وإقالة عثرته ونصرته عند وثوب الدهر عليه

 

وم صفِّين بين العرب محضًة ال شوب فيها فكانت محاربتهم آدامًا آانت الحرب ي  : حدثني ابن عبد الحميد قال ابن شبرمة  : قال

  . خذله قومه فانصروه وألقاه دهره بمْضيعٍة فردُّوه إلى أهله  : واعتناقًا وآانوا إذا مرُّوا برجل جريٍح آانوا يقولون

 

  . مازلنا نسمع أن المصيبات تنزع السجّيات  : وقال ابن ُشبرمة

 

فلْو بي بدأتم قبل من قد دعوتهم لفّرجتها وحدي ولو بلغْت جهدي إذا المرء ذو   : هل العلم في هذا المعنىوأنشدني بعض أ  : قال

  . القربى وذو الحقد أجحفت به سنٌة سلَّْت مصيبته حقدي ومنهم من رأى اإلفضال على عدّوه وترك مجازاته

 

  . وهذا آثير ال يحتاج فيه إلى استقصاء شواهده

 

ال تزال العرب بخيٍر ما لبست العمائم وتقلَّدت السيوف  - بل األحنف بن قيس   : وقال بعضهم - خرشة الّضبّي  قال غْيالن بن

  . ورآبت الخيل ولم تأخذها حمّية األوغاد

 

  . أن يروا الِحْلم ُذالًّ والتواهب ضيما  : وما حمّية األوغاد قال  : قيل

 

ليست األحالم في حال الرِّضا إنما األحالم في حال   : ن فالٍن فقد عاداك ونصب لك فقالأال تنتقم م  : وقال الشَّعبّي لرجل قال له

أُذبُّ وأرمي بالحصى من ورائهم وأبدأ   : إن الزُّنبيري آان آثيرًا ما يتمثل بهما  : الغضْب وأنشدني بعض العلماء بيتين وقال
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إني وإن آان ابن عمي آاشحًا لُمراجٌم من دونه وورائه وُمعيُره   : بالحسنى لهم وأعود وآان عبد الملك بن مروان إذا ُأنشد

نصري وإن آان امرًأ متزحزحًا في أرضه وسمائه وإن اآتسى ثوبًا نفيسًا لم أقل يا ليت أنَّ عليَّ حسن ردائه وإذا تخرَّق في 

  . هذا واهللا من شعر األشراف  : غناه وفرته وإذا تصعلك آنت من قرنائه قال

 

  . فسه الحسد واللؤم واالنتقام عند اإلمكان والمسألة عند الحاجةنفى عن ن

 

  . ومنهم من أمر بالسَّفه في العداوة واستعمال الُخرق فيها

 

هل معك من   : جاء النابغة الجعدّي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  : حّدثني نوح بن احمد عن أبيه عن ابن عبَّاس قال

  . نعم  : هللا عنه قالالشِّعر ما عفا ا

 

  . أنشْدني منه  : قال

 

وإّنا لقوٌم ما نعوِّد خيلنا إذا ما التقينا أن تحيدا وتنفرا وتنكر يوم الرَّوع ألوان خيلنا من الطَّعن حتى تحسب الجون أشقرا   : فأنشده

إلى   : إلى أين يا أبا ليلى فقال  :  عليه وسلمبلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنَّا لنبغي فوق ذلك مْظهرا فقال له رسول اهللا صلى اهللا

  . الجّنة

 

  .  " إلى الجّنة إن شاء اهللا   "   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 

وال خير في جهٍل إذا لم يكن له حليٌم إذا ما أورد األمر أصدرا وال خير في حلٍم إذا لم تكن له بوادر   : ثم رجع في قصيدته فقال

  .  " ال فضَّ اهللا فاك   "   : صفوه أن يكدَّرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تحمي

 

  . فأتْت عليه عشرون ومائة سنة آلما سقطت له سنٌّ اثَّغرت أخرى مكانها لدعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال

 

  . فهذا أحسن ما ُروي في البادرة التي ُيصان بها الحلم

 

القوم إخواُن عسى األيام أن يرجع ن حّيًا آالذي آانوا فلما صرَّح الشَّرُّ   : صفحنا عن بني ُذهٍل وقلنا  : اعر الجاهليوقال الش

وأمسى وهو ُعرياُن مشينا مشية الليث بدا واللَّيث غضباُن وطعٍن آفم الزِّق وهي والزِّقُّ مآلُن وفي الشر نجاٌة حي ن ال ينجيك 

آنا مع أبي بْرزة األسلمشِّ في غزاة فكان منا رجل يمتار لنا   : ر عن أبيه عن خالد بن عمرو الكلبّي قالإحساُن حدثنا أبو مسه

  . جزاك اهللا خيرا  : الميرة ويقوم بحوائجنا فإذا أقبل قلنا
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  . لبوا لهآنا نسمع أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر فاق  : فغضب لدعائنا فشكونا ذلك إلى أبي برزة فقال أبو برزة

 

  . جزاك اهللا شّرًا وعّرًا فيضحك لذلك  : فكنا نقول له إذا أتانا بالحوائج

 

أرى الحلم في بعض المواطن ذّلًة وفي بعضها عّزًا ُيشرَّف فاعله إذا أنت لم تدفع بحلمك   : وأنشدني رجٌل عن بعض األعراب

صاغرًا فأصبح قد أودى بحقِّك باطله فأبق على ُجهال قومك إنه لكلِّ  جاهًال سفيهًا ولم تقرْن به من ُيجاهله لبست له ثوب المذّلة

استوصوا بالغوغاء خيرًا فإنهم يطفئون الحريق   "   : حليٍم موطٌن هو جاهله وروي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال

  .  " ويُسدُّون البثوق 

 

حلفُت لئن لم تلقني سفهاؤها   : ٍب جّمة النُّباح وقال مسلم بن الوليدال بدَّ للسُّودد من رماح ومن عديد ُيتَّقى بالراح ومن آال

اه ُخزاعة والحيَّان عوٌف وأسلُم ألرتجعنَّ الودَّ بيني وبينها بقافيٍة تفري العروق فتحسُم من الالء ال يرجعن إال شواردًا لهنَّ بأفو

نعك فالجهل أحزُم ولم نستقص األبواب آلها بالمعارضة في هذا الرجال تهْمهُم أصابوا حليمًا فاستعدُّوا بجاهل إذا الحلم لم يم

  . الكتاب ولو استقصينا لطالت بنا األيام وتراخت الليالي إلى بلوغ الغاية في تمام الكتاب

 

  . وإنما ذآرنا من آل باب عرض فيه ما دّل على معناه الذي إليه ُقصد

 

  . ٍل من األحوال وال ندب إليه ونبَّه عليهولم نر الحسد أمر به أحٌد من العرب والعجم في حا

 

  . وقد ُنبِّه على العداوة وُفصِّل بين أحوالها بما قد بيَّنَّاه فظهر فضلها على الحسد بذلك

 

وآنت امرًأ قليل الحساد حتى اعتصمُت بعروتك واستمسكت بحبلك واستذريت في ظّلك فتراآم على الحساد وازدحموا 

  . وٍب وأفق وتتايعوا عليَّ تتايع الدَّْثر على مشتار العسلورموني بسهامهم من آل أ

 

  . ولئن آثروا لقد آثر بهبوب ريحك إخواني وبنضرة أيامك وزهرة دولتك ُخالَّني

 

فأآثرت ُحسَّادي وأآثرت ُخلَّتي وآنت وُحسَّادي قليٌل وُخالَّني فلما بلغت هذا الفصل من تأليف هذا الكتاب دخل   : وأنا آما قلت

عليَّ عشرة نفٍر من الكتاب قد شملهم معروفك ورفع مراتبهم جميُل نظرك فهم من طاعتك والمحّبة لك على حسب ما أوليتهم 

والحديث ذو  -من إحسانك وجزيل فوائدك فأفاضوا في حديٍث من أحاديث الحسد فشعَّب لهم ذلك الحديث شعوبًا افتنُّوا فيها 

أناسيٍة من الحساد فيها سهام الوعيد ومقدمات التهديد والتحذير والتخويف للطَّعن على ما فما برحوا حتَّى أتتني رقعة  -شجون 

  ! قاتلهم اهللا  "   : ألَّفت من الكتب إن أنا لم أضمن لهم الشرآة فيما ُيجرى علّي فدفعت ُرقعتهم إلى من قرب إليَّ منهم فقرأها ثم قال

  .  " لنزع الرُّوح بالكالليب أهون من بذل معروٍف بترهيب   ! روفأبظلٍم يرمون النيل ويلتمسون الشرآة في المع
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لك فامتنعت من المظالم ودفعها إلى من  -لك مثل جندلة المراجْم قد رامني األعداء قب  - أبقي الحوادث من خلي   : وأنشأ يقول

  . ُقرب منه فقرأها

 

د فما وعيُدك لي بضائْر ودفعها إلى الثالث  -برْق وأرعْد يا يزي صكَّة ُجلمود لكل ُمرعٍد حسود يمستطر أ  "   : وقال الثاني

  .  " سألوا ظلما وخوَّفوا هضمًا لقوا حربًا ولقيت سلما   "   : فقرأها وقال

 

بوله قول الذَّليل و  "   : زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا أبشْر بطول سالمة يا مربُع ودفعها إلى الرابع فقرأها وقال  : وأنشأ يقول

  .  " سيَّان 

 

نهيق الحمار ودُم   "   : ماضرَّ تغلب وائٍل أهجوتها أم ُبلت حيث تناطح البحران ودفعها إلى الخامس فقرأها وقال  : وأنشأ يقول

  .  " األعيار ُجباٌر ُجبار 

 

إذا َعِلقتك األمجاد فليُهْن   "   : أها وقالما ُأبالي أنبَّ بالحزن تيٌس أم لحاني بظهر غيٍب لئيم ودفعها إلى السادس فقر  : وأنشأ يقول

  .  " عليك الحساد 

 

آيف يخاف الصُّرعة من   "   : إذا أهل الكرامة أآرموني فال أخشى الهوان من اللئام ودفعها إلى السابع فقرأها وقال  : وانشأ يقول

  .  " هو في ذي المنعة 

 

نوآى هلكى   "   : ك الكلب غير النَّبح من ضرر ودفعها إلى العاشر فقرأها وقالآم تنبحون وما يغني نباحكم ما يمل  : وأنشأ يقول

  .  " لم يعرفوا خبرك وال درْوا أمرك 

 

فلو علم الكالب بنو الكالب بحالك عند سِّيدنا لذلُّوا وعندي صديٌق لي من السُّوقة له أدٌب فقال لي بعقب فراغهم   : وأنشأ يقول

تاب قد أظهروا االستخفاف بقول الُحّساد وضربوا األمثال في هوانهم عليك وعرفوا أنَّك في منعة من عزِّ إن هؤالء الك  : ُمسّرًا

  . أبي الحسن أطال اهللا بقاءه ومعقٍل ال ُيسامى وال ُينال

 

قول بيتين هما جوابك وجواب إّني أ  : توقَّ قومًا من الُحسَّاد قد قصدوا لحطِّ قدرك في سرٍّ وفي علِن فقلت له  : وأنا أقول بالشُّفعة

إنَّ ابن يحيى عبيد اهللا أّمنني من الحوادث بعد الخوف من زمني فلست أحذر ُحسَّادي وإن آثروا ما دمت ُممسك حبٍل   : الُحسَّاد

قول نصر من أبي الحسن فلما رأى صديقي اقتفائي آثار الكتاب باستهانتي للحساد عند اعتالقي حبائلك أعزك اهللا أنشأ متمثًِّال ب

إنِّي نشأت وُحسَّادي ذوو عدٍد ياذا المعارج ال تنقض لهم أحدًا إْن يحسدوني على ما قد بنيت لهم فمثل ُحسن بالئي   : بن سيار

  . جرَّ لي الحسدا وليس العجب أن يكثروا وأنا أنعق بمحاسنك وأهتف بشكرك ولكن العجب آيف ال تتفتَّت أآبادهم آمدا
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  . للهم آثِّر ُحسَّاد ولدي فإنهم ال يكثرون إال بكثرة النعمةا  : وآان بعضهم يقول

 

فإْن آان والدي سبق منه هذا الدعاء فإنَّ اإلجابة آانت مخبوءة إلى زمان عزِّك فقد رأينا تباشيرها وبدت لنا عند عنايتك 

  . غايتها

 

فإّن يوم المحسود يوُم ِعزَّة ويوم الحاسد يوُم اللهم اجعْل ولدي محسودين وال تجعلهم مرحومين   : وآان بعض الصالحين يقول

  . ذلَّة

 

اليوم يرحمنا من آان يحسُدنا واليوم نْتبع من آانوا لنا تبعا   : إنه لما مات الحجاج سمعوا جاريًة خلف جنازته وهي تقول  : ويقال

  . أخبريني بحالكم  : إّن زياد بن أبيه قال لحرقة ابنة النعمان  : ويقال

 

  . إن شئت أجملت وإن شئت فسَّرت  : قالت

 

  . أجملي  : فقال لها

 

  .  " بتنا ُنحسد وأصبحنا ُنرحم   "   : فقالت

 

أرأس عروس آما ترى يا زياد وأعطاها دنانير   : فخطبها زياٌد وآانت في ديٍر لها فكشفْت عن رأسها فإذا رأٌس محلوق فقالت

وال نعلم الحسد جاء فيه شيء أآثر من حديث روي   ! نًى وال جزتك يٌد استغنْت بعد فقرجزْتك يٌد افتقرْت بعد غ  : فأخذْتها وقالت

رجل آتاه اهللا حفظ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل   : ال حسد إال في اثنتين  "   : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .  " وآناء النهار آتاه اهللا ماًال فهو ينفقه في وجوه البّر آناء الليل 

 

احسْد على نيل المكارم والعلى إْذ لم تكن في حاله المحسوٍد حسد الفتى بالمكرمات لغيره آرٌم ولكن ليس   : وقال بعض األشراف

بالمعدود فهذا ما انتهى إلينا من أخبار الحسد وزادك اهللا شرفًا وفضًال وعلمًا ومعرفة وال زلت بالمكان الذي ُيهدى إليك فيه 

   . الكتب وتتحف بنوادر العلوم وفرائد اآلداب إنَّه قريب مجيب

 

 الرسالة العاشرة رسالة في صناعات القواد 
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم أرشدك اهللا للصواب وعرَّفك فضل أولي األلباب ووهب لك جميل اآلداب وجعلك ممن يعرف عّز 

  . األدب آما تعرف زوائد الغنى
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يا أمير المؤمنين في اللسان عشر   : دخلت على أمير المؤمنين المعتصم باهللا فقلت له  : بن بحر الجاحظ قال أبو عثمان عمرو

أداة يظهر بها البيان وشاهد ُيخبر عن الضمير وحاآم يفصل بين الخطاب وناطق ُيَردُّ به الجواب وشافع ُتدرك به   : خصال

قبيح وُمعزٍّ ُيردُّ به األحزان وخاصٌَّة ُيزهى بالصَّنيعة وُمْلٍة يونق الحاجة وواصف ُتعرف به األشياء وواعظ ُيعرف به ال

  . األسماع

 

  . إّن اهللا تعالى رفع درجة اللسان فليس من األعضاء شيء ينطق بذآره غيره  : وقال الحسن البصري

 

ْن فاته ذلك فعلٌم يعيش به فإن فاته ذلك أفضل شيء للرجل عقٌل يولد معه فإْن فاته ذلك فماٌل ُيعظَّم به فإ  : وقال بعض العلماء

  . فموٌت يجتثُّ أصله

 

  . الصَّمت أفضل وأحمد  : وُذآر الصَّمت والنطق عند األحنف فقال رجٌل

 

  . صاحب الصمت ال يتعداه نفعه وصاحب المنطق ينتفع به غيره  : فقال

 

  . والمنطق الصَّواب أفضل

 

  .  " رحم اهللا امرًأ أصلح من لسانه   "   : قال وروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه

 

  . هذا واهللا السِّحر الحالل  : وسمع عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه رجًال يتكلَّم فأبلغ في حاجته فقال عمر  : قال

 

  . نهاإّن الرجل ليسألني الحاجة فتستجيب نفسي له بها فإذا لحن انصرفت نفسي ع  : وقال مسلمة بن عبد الملك

 

  . أصلح اهللا األمير إنَّ أبينا هلك وإن أخونا غصبنا ميراثه  : وتقدم رجٌل إلى زياد فقال

 

  . الذي ضيعت من لسانك أآثر مما ضيَّعت من مالك  : فقال زياد

 

ب وال يقدر أن يستعير يا بني أصلحوا من ألسنتكم فإنَّ الرجل لتنوبه النائبة فيستعير الدابة والثيا  : وقال بعض الحكماء ألوالده

  . اللِّسان

 

  . يا ابن أخي األدب الصالح خيٌر من المال المضاعف  : وقال شبيب بن شيبة ورأى رجًال يتكلم فأساء القول فقال
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ن آلِّ لساُن الفتى نصٌف ونصٌف فؤاده فلم يبق إال صورة اللحم والدَّم فخْذ يا أمير المؤمنين أوالدك بأن يتعلموا م  : وقال الشاعر

  . األدب فإنَّك إن أفردتهم بشيٍء واحد ثم سئلوا عن غيره لم يحسنوه

 

لقيناهم في مقدار   : وذلك أنّي لقيت ِحزامًا حين قدم أمير المؤمنين من بالد الرُّوم فسألته عن الحرب آيف آانت هناك فقال

  . من مْمرغة صْحن اإلصطبل فما آان بقدر ما ُيحسُّ الرجل دابته حتى ترآناهم في أضيق

 

  . وقتلناهم فجعلناهم آأنهم أنابير سرجين فلو ُطرحْت روثٌة ما سقطْت إال على ذنب داّبة

 

إن يهدم الصدُّ من جسمي معالفه فإن قلبي بقتِّ الوجد معمور إنّي امرؤ في وثاق الحّب يكبحه   : وعمل أبياتًا في الغزل فكانت

لٍّ نبيٍل من وصالك أو ُحْسِن الرُّقاد فإنَّ النَّوم مأسور أصاب حبل شكال الَوْصل حين بدا لجام هجٍر على األسقام معذور علِّْل ِبُج

ومبضع الصدِّ في آفيه مشهور لبست برقع هجر بعد ذلك في إصطبل ُودٍّ فروث الُحبِّ منثور لقيناهم في مقدار صْحن 

أضيق من ِمْحَقنة فقتلناهم فلو طرحت مبضعًا ما سقط إال البيمارستان فما آان بقدر ما يختلف الرجل مقعدين حتى ترآناهم في 

  . على أآحل رجل

 

شرب الوصل َدْسَتج الهجر فاْسَتط لق بطن الوصال باإلسهال ورماني حبِّي بُقوَلنِج بيٍن ُمذهٍل   : وعمل أبياتًا في الغزل فكانت

المالل وفؤادي ُمبرسم ذو سقاٍم يا بن ما ُسوه ضلَّ عنِّي احتيالي لُّ وقلبي معذٌَّب ب -عن مالمة الُعذَّال ففؤاد الحبيب ينحله السُّ 

لقيناهم في مقدار ُسوق   : وسألت جعفرًا الخياط عن مثل ذلك فقال  : نوس باتا منه بأآسِف بال قال - لو ببقراط آان مابي وجالي 

جربَّاٍن فلو طرحْت إبرًة ما سقطت إال على  الُخلقان فما آان بقدر ما يخيط الرجل دْرزًا حتى قتلناهم وترآناهم في أضيق من

  . رأس رجل

 

فتقت بالهجر ُدروز الهوى إْذ وخزتني إبرُة الّصدِّ فالقلب من ضيق سراويله يعثر في بايكة   : وعمل أبياتًا في الغزل فكانت

ذآار بالوعد قد قصَّ ما يعهد من الجهد أزرار عيني فيك موصولة ُبعروة الدمع على خدِّي يا آستبان القلب يا زيقه عذَّبني التَّ

وصله مقراُض بيٍن ُمرهُف الحدِّ يا ُحجزة النَّفس ويا ذيلها مالي من وصلك من ُبدِّ ويا جربَّان ُسروري ويا جيب حياتي ُحْلت 

رض فما آان لقيناهم في مقدار جريبين من األ  : فقال -وآان زاّراعًا  -وسألت إسحاق بن إبراهيم عن مثل ذلك   : عن عهدي قال

بقدر ما يسقى الرجل مشارًة حتى قتلناهم فترآناهم في أضيق من باب وآأنهم أنابير سنبل فلو طرح فّداٌن ما سقط إال على 

  . ظهر رجل

 

زرعت هواه في آراب من الصفا وأسقيته ماء الدوام على العهد وسرجنته بالوصل لم آل جاهدًا   : وعمل أبياتًا في الغزل فكانت

وسألت فرجًا الرخَّجيَّ   : السرجين من آفة الصدِّ فلمَّا تعالى النبت واخضرَّ يانعًا جرى يرقان البين في سنبل الودِّ وقال ليحرزه

لقيناهم في مقدار بيت التنور فما آان بقدر ما يخبز الرجل خمسة أرغفة حتى ترآناهم في   : فقال -وآان خبَّازًا  -عن مثل ذلك 
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قد عجن الهجر دقيق الهوى في جفنٍة من خشب الصدِّ واختمر البين فنار الهوى تذآى بسرجيٍن   : زل فكانتوعمل أبياتًا في الغ

وسألت عبد اهللا   : من البعد وأقبل الهجر بمحراآه يفحص عن أرغفة الوجد جرداق الموعد مسومة مثرودة في قصعة الجهد قال

لقيناهم في مقدار صحن الكتَّاب فما آان بقدر ما يقرأ الصبيُّ   : فقال - ا وآان مؤدَّب -بن عبد الصمد بن أبي داود عن مثل ذلك 

  . إمامه حتى ألجأناهم إلى أضيق من رقم فقتلناهم فلو سقطت دواٌة ما وقعت إال في حجر صبّي

 

فما أط مع ممن  قد أمات الهجران صبيان قلبي ففؤادي معذَّب في خبال آسر البين لوح آبدي  : وعمل أبياتًا في الغزل فكانت

هويته في وصال رفع الرقم من حياتي وقد أط لق موالي حبلهمن حبالي مشق الحبُّ في فؤادي لوحي ن فأغرى جوانحي 

 -وآان صاحب حمام  -وسألت علّي بن الجهم بن يزيد   : بالسالل الق قلبي بنانه فمداد ال عين من هجر مالكي في انهمال وقال

م في مثل بيت األنبار فما آان إال بقدر ما يغسل الرجل رأسه حتى ترآناهم في أضيق من باب األّتون لقيناه  : عن مثل ذلك فقال

  . فلو طرحت ليفًة ما وقعت إال على رأس رجل

 

 يا نورة الهجر حلقت الصَّفا لما بدت لي ليفة الصَّدِّ يا مئزر األسقام حتَّى متى ُتنفع في حوض  : وعمل أبياتًا في الغزل فكانت

من الجْهد أوقْد أتون الوصل لي مّرًة منك بزنبيٍل من الودِّ فالبيُن ُمْذ أوقد حمامه قد هاج قلبي مسلخ الوجد أفسد ِخطميَّ الصفا 

لقيناهم في مقدار سطح   : فقال - وآان آنَّاسًا  - وسألت الحسن بن أبي قماشة عن مثل ذلك   : والهوى ُنخالة النَّاقض للعهد قال

آان إال بقدر ما يكنس الرجل زبيًال حتَّى ترآناهم في أضيق من ُجحر المخرج ثم قتلناهم بقدر ما يشارط الرجل اإليران فما 

  . على آْنس آنيف فلو رميت بابنة وردانٍة ما سقطت إال على فم بالوعة

 

كلنني يوم تولَّى ُمعِرضًا بنات وردان الهوى للبلى أصبُر من ذا الوجد في صدري خنافس الهجران أث  : وعمل أبياتًا فكانت

لقيناهم في مقدار   : وسألت أحمد الشَّرابيَّ عن مثل ذلك فقال  : صبري أسقم ديدان الهوى ُمهجتي إْذ سلح البين على ُعمري قال

قعت صحن بيت الشَّراب فما آان بقدر ما يصفِّي الرجل دّنًا حتى ترآناهم في أضيق من رطلّية فقتلناهم فلو رميت تفاحًة ما و

  . إال على أنف سكران

 

شربت بكأس للهوى نبذة معًا ورقرقت خمر الوصل في قدح الهْجر فمالت دنان البين يدفعها   : وعمل أبياتًا في الغزل فكانت

 بن وسألت عبد اهللا  : الصِّبا فكسَّرن قرَّابات ُحزني على صدري وآان مزاج الكأس ُغلَّة لوعٍة ودورق هجراٍن وقنِّينتْي غدٍر قال

لقيناهم في مقدار َصْحن المطبخ فما آان بقدر ما يشوي الرجل حمًال حتى ترآناهم   : فقال -وآان طّباخا  -طاهر عن مثل ذلك 

  . في أضيق من موقد نار فقتلناهم فلو سقطت مغرفٌة ما وقعت إال في قدر

 

خبيصة البيضاء ُعْدت ُمستهترًا بسكباج ودٍّ بعد جوذابٍة أنت جوزينج القلوب وفي الّلي ن آلين ال  : وعمل أبياتًا في الغزل فكانت

بجنب شواء يا نسيم القدور في يوم ُعرٍس وشبيهًا بشهدٍة صفراء أنت أشهى إلى القلوب من الزُّْب د مع النِّرسيان بعد الغذاء 

القدور عند الصِّالِء هام قلبي  ُأطعم الحاسدون ألوان غٍم في قصاع األحزان واألدواء قد غال القلب مذ نأْت عنك داري غليان

لَّما آسرن غضارا ت سروري مغارُف الشَّحناء فتفضل على العميد بيوٍم ُجد بوصٍل ُيكبْت به أعدائي وتفضَّْل على الكئيب 
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 -وآان فّراشا  - محمد بن داود الطوسيَّ عن مثل ذلك  - أطال اهللا بقاءك  - وسألت   : ببْزما ورد وصٍل يشفي من األدواء قال

لقيناهم في مقدار صحن بساط فما آان إال بقدر ما يفرش الرجل بيتًا حتى ترآناهم في أضيق من منصة فقتلناهم فلو   : فقال

  . سقطت مخدَّة ما وقعْت إال على رأس رجل

 

هيأت بيت وجرى البين في مرافق ريٍش هي مذخورٌة ليوم اللقاِء فرش الهجر في بيوت هموٍم تحت رأسي وسادة الُبرحاِء حين 

خيٍش من الوص ل ألبوابه ستور البهاِء فرش البحر لي بيوت ُمسموٍح ُمتَّكاها مطارح الحصباِء ِرقَّ للصبِّ من براغيث وجٍد 

   . فضحك المعتصم حتى استلقى ثم دعا مؤدِّب ولده فأمره أن يأخذهم بتعليم جميع العلوم  : تعتري جلده صباح مساء قال
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