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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

 ألجزء الثاني

   
 

أبي ُدوادلرسالة الحادية عشرة رسالة في النابتة إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن ا    
 

  . بسم اهللا الرحمن الرحيم أطال اهللا بقاءك وأتمَّ نعمته عليك وآرامته لك

 

فالطبقة   : اعلْم أرشد اهللا أمرك أنَّ هذه األمة قد صارت بعد إسالمها والخروج من جاهليَّتها إلى طبقاٍت متفاوتة ومنازل مختلفة

مر رضي اهللا عنهما وستُّ سنين من خالفة عثمان رضي اهللا عنه آانوا عصر النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وُع  : األولى

  . على التوحيد الصحيح واإلخالص المخلص مع األلفة واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة

 

عثمان  وليس هناك عمٌل قبيٌح وال بدعٌة فاحشة وال نْزع يٍد من طاعٍة وال حسٌد وال غلٌّ وال تأوُّل حتى آان الذي آان من قتل

رضي اهللا عنه وما اْنُتهك منه ومن خْبطهم إيَّاه بالسالح وبْعج بطنه بالحراب وفرى أوداجه بالمشاقص وشْدخ هامته بالعمد مع 

آفِّه عن البْسط ونهيه عن االمتناع مع تعريفه لهم قبل ذلك من آم وحٍه يجوز قْتل من شهد الشهادة وصلَّى القبلة وأآل الذَّبيحة 

ئه بحْضرته وإقحام الرِّجال على حرمته مع اتِّقاء نائلة بنت الفرافصة عنه بيدها حتى أطنُّوا إصبعين من ومع ضرب نسا

أصابعها وقد آشفت عن قناعها ورفعت عن ذيلها ليكون ذلك رْدعًا لهم وآاسرًا من عزمهم مع وْطئهم في أضالعه بعد موته 

جزرة التي جعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُآفوًا لبناته وأياماه وإلقائهم على المزبلة جسده مجردًا بعد سحبه وهي ال

وعقائله بعد السَّبِّ والتعطيش والحْصر الشديد والمنع من القوت مع احتجاجه عليهم وإفحامه لهم ومع اجتماعهم على أنَّ دم 

ًا على عمٍد أو رجٌل عدا على الناس بسيفه الفاسق حراٌم آدم المؤمن إال من ارتد بعد إسالم أو زنى بعد إحصان أو قتل مؤمن

  . فكان في امتناعهم منه عطُبه ومع إجماعهم على أال ُيقتل من هذه األمة ُمولٍّ وال يجهز منها على جريح

 

ثم مع ذلك آلِّه دمروا عليه وعلى أزواجه وُحرمه وهو جالٌس في محرابه ومصحفه يلوح في حجره لن يرى أنَّ موحدًا يقدم 

  . ل من آان في مثل صفته وحالهعلى قت

 

  . ال جرم لقد احتلبوا به دمًا ال تطير رغوته وال تسكن فورته وال يموت ثائره وال يكّل طالبه

 

  . وما سمعنا بدٍم بعد دم يحيى بن زآريا عليه السالم غال غليانه وقتل سافحه وأدرك بطائلته وبلغ آّل مْحنته آدمه اهللا عليه
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أْخذه وفي إقامته للناس واالقتصاص منه وفي بيع ما ظهر من رباعه وحدائقه وسائر أمواله وفي َحْبسه بما ولقد آان لهم في 

  . بقي عليه وفي طْمره حتَّى ال ُيحسَّ بذآره ما ُيغنيهم عن قتله إْن آان قد رآب ُآلَّ ما ّقفوه به وادَّعوه عليه

 

  . مين واألنصار والتابعينوهذا آلُّه بحضرة جلَّة المهاجرين والسَّلف المقدَّ

 

  . من قاتٍل ومن شادٍّ على عضده ومن خاذٍل عن نصرته  : ولكن الناس آانوا على طبقاٍت مختلفة ومراتب متباينة

 

  . والعاجز ناصٌر بإرادته ومطيٌع بحسن نَّيته

 

  . وإنَّما الّشكُّ منَّا فيه وفي خاذله ومن أراد عزله واالستبدال به

 

  . قاتله والمعين على دمه والمريد لذلك منه فُضالٌَّل ال شكَّ فيهم وُمّراٌق ال امتراء في حكمهمفأمَّا 

 

  . على أنَّ هذا لم َيُعْد منهم الفجور إمَّا على سوء تأويل وإما على تعمُّد للشَّقاء

 

ْهروان وقبل ذلك يوم الزَّابوقة وفيه ُأسر ثمَّ مازالت الفتن متَّصلة والحروب مترادفة آحرب الجمل وآوقائع صّفين وآيوم النَّ

  . ابن ُحنيف وقتل حكيم بن جبلة

 

إلى أن قتل أشقاها عليَّ بن أبي طالب رضوان اهللا عليه فأسعده اهللا بالشهادة وأوجب لقاتله إلى أْن آان من اعتزال الحسن عليه 

في عسكره وما عرف من اختالفهم على أبيه وآثرة السالم الحروب وتخليته األمور عند انتشار أصحابه وما رأى من الخلل 

  . تلوُّنهم عليه

 

فعندها استوى معاوية على الملك واستبدَّ على بقّية الشُّورى وعلى جماعة المسلمين من األنصار والمهاجرين في العام الذي 

ام الذي تحَّلت فيه اإلمامة ُملكًا آسروّيًا َسمَّْوه عام الجماعة وما آان عام جماعٍة بل آان عام ُفْرقة وقهر وجبرية وغلبة والع

  . والخالفة غْصبًا وقيصرّيًا ولم َيْعد ذلك أجمع الضَّالل والفسق

 

ثمَّ مازالت معاصيه من جنس ما حكينا وعلى منازل ما رتَّبنا حتَّى ردَّ قضيَّة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رّدًا مكشوفًا 

الفراش وما يجب للعاهر مع إجماع األّمة أنَّ ُسميَّة لم تكن ألبي ُسفيان فراشًا وأنَّه إنَّما آان وجحد ُحكمه جحدًا ظاهرا في ولد 

  . بها عاهرًا فخرج بذلك من ُحكم الُفجَّار إلى حكم الكفَّار
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الة على وليس قتل ُحْجر بن عدّي وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر وبيعته يزيد الخليع واالستئثار بالفئء واختيار الو

  . الهوى وتعطيل الحدود بالشَّفاعة والقرابة من جْنس َجْحد األحكام المنصوصة والشرائع المشهورة والسُّنن المنصوبة

 

  . وسواٌء في باب ما يستحقُّ من اإلآفار جحد الكتاب وردُّ السنة إْذ آانت السنَّة في ُشهرة فهذه أوَُّل آفرٍة آانت في األمة

 

  . فيمْن يدَّعي إمامتها والخالفة عليهاثم لم تكن إالَّ 

 

  . على أن آثيرًا من أهل ذلك العصر قد آفروا بترك إآفاره

 

  . ال تسبُّوه فإنَّ له ُصحبة وسبُّ معاوية بدعة ومن يبغْضه فقد خالف السُّنَّة  : وقد أربْت عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالت

 

  . ءة ممن جحد الُسنَّةفزعمت أنَّ من الُسّنة ترك البرا

 

ثم الذي آان من يزيد ابنه ومن ُعمَّاله وأهل ُنصرته ثم غزو مّكة ورمي الكعبة واستباحة المدينة وقتل الحسين عليه السالم في 

أآثر أهل بيته مصابيح الظالم وأوتاد اإلسالم بعد الذي أعطى من نفسه من تفريق أْتباعه والرجوع إلى داره وحرمه أو 

  . الذَّهاب في األرض حتى ال ُيحسَّ به أو المقام حيث أمر به فأبوا إالَّ َقْتله والنُّزول على حكمهم

 

  . وسواء قتل نفسه بيده أو أسلمها إلى عدوِّه وخيَّر فيها من ال يبرد غليله إالَّ ُبشْرب دمه

 

قولون في رْمي الكعبة وهدم البيت الحرام وقْبلة فاحسبوا قتله ليس بكفر وإباحة المدينة وهتك الُحرمة ليس بحجَّة آيف ت

  . ليس ذلك أرادوا بل إنما أرادوا المتحرِّز به والمتحصِّن بحيطانه  : المسلمين فإْن قلتم

 

أفما آان من حقِّ البيت وحريمه أن يحصروه فيه إلى أن ُيعطى بيده وأيُّ شيٍء بقي من رجٍل قد ُأخذت عليه األرض إالَّ 

  . موضع قدمه

 

واحُسْب ما رووا عليه من األشعار التي قوُلها ِشرك والتمثُّل بها آفر شيئًا مصنوعًا آيف ُيصنع بَنْقر القضيب بين َثنيَّتي 

الحسين عليه السالم وحمل بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حواسر على األقتاب العارية واإلبل الصِّعاب والكشف عن 

الشَّكِّ في بلوغه على أنَّهم إْن وجدوه وقد أنبت قتلوه وإن لم يكن أنبت حملوه آما يصنع أمير جيش عورة عليِّ بن الحسين عند 

دعوني أقتْله فإنَّه بقّية هذا النَّسل فأحسم   : المسلمين بذراري المشرآين وآيف تقولون في قول عبيد اهللا بن زياد إلخوته وخاصَّته

  . أقطع به هذه المادَّةبه هذا القْرن وُأميت به هذا الدَّاء و
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  . خبِّرونا على ما تدلُّ هذه القسوة وهذه الغلطة بعد أن شفوا أنفسهم بقتلهم ونالوا ما أحبُّوا فيهم

 

أتدلُّ على نصٍب وسوء رأي وحقٍد وبْغضاء ونفاق وعلى يقيٍن مدخول وإيمان ممزوج أم تدلُّ على اإلخالص وعلى حبِّ النبي 

 -لم والحفظ له وعلى براءة السَّاحة وصّحة السَّريرة فإن آان على ما وصفنا ال يعدو الفسق والضَّالل صلى اهللا عليه وآله وس

فالفاسق معلوٌن وزعمت نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا أنَّ سبَّ والة السُّوء فتنة ولعن الجورة بدعة وإْن  - وذلك أدنى منازله 

الوليِّ والقريب بالقريب وأخافوا األولياء وآمنوا األعداء وحكموا بالشفاعة والهوى آانوا يأخذون السَّميَّ بالسَّميِّ والوليَّ ب

وإظهار القدرة والتهاون باألمَّة والقمع للرعّية وأنهم في غير مداراة وال تقّية وإْن عدا ذلك إلى الكفر وجاوز الضَّالل إلى 

  . الجحد فذاك أضلُّ لمن آفَّ عن شْتمهم والبراءة منهم

 

  . أنَّه ليس من استحقَّ اسم الكفر بالقتل آمن استحقَّه بردِّ السنَّة وهدم الكعبةعلى 

 

  . وليس من استحقَّ الكفر بالتشبيه آمن استحقَّه بالتجوير

 

  . والنَّابتة في هذا الوجه أآفر من يزيد وأبيه وابن زياٍد وأبيه

 

ليت أشياخي ببدٍر شهدوا جزع الخزرج من وقع األسْل الستطاروا   : ريولو ثبت أيضًا على يزيد أنَّه تمثَّل بقوله ابن الزِّبْع

بيهه واستهلُّوا فرحًا ثم قالوا يا يزيدا ال تسْل قد قتلنا الغرَّ من ساداتهم وعدلنا ميل بدٍر فاعتدل آان تجوير النَّابتيِّ لربِّه وتش

  . بخلقه أعظم من ذلك وأْفظع

 

  . من قتل مؤمنًا متعمِّدًا أو متأوِّال على أنَّهم مجمعون على أنَّه ملعوٌن

 

ء فإذا آان القاتل ُسلطانًا جائرا أو أمير عاصيًا لم يستحلُّوا سبَّه وال َخْلعه وال نفيه وال عيبه وإْن أخاف الصُّلحاء وقتل الفقها

  . وأجاع الفقير وظلم الضعيف وعطَّل الحدود والثُّغور وشرب الخمور وأظهر الفجور

 

الناس يتسكعون مّرًة ويداهنونهم مّرة ويقاربونهم مرة ويشارآونهم مّرة إّال بقّيًة ممن عصى اهللا تعالى ذآره حتَّى قام ثم مازال 

عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وعاملهما الحّجاج بن يوسف ومواله يزيد بن أبي ُمْسلم فأعادوا على البيت بالهْدم وعلى حرم 

  . كعبة واستباحوا الُحْرمة وحوَّلوا قبلة واسط وأخّروا صالة الجمعة إلى ُمغيربان الشَّمسالمدينة بالغْزو فهدموا ال

 

  . اّتق اهللا فقد أخَّرت الصالة عن وقتها قتله على هذا القول جهارًا غير خْتل وعالنيًة غير سّر  : فإن قال رجٌل ألحٍد منهم
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يكفر العبد بشيٍء وال يكفر بأعظم منه وقد آان بعض الصَّالحين ربَّما وعظ  وال ُيعلم القتل على ذلك إّال أقبح من إنكاره فكيف

بعض الجبابرة وخوَّفه العواقب وأراه أنَّ في الناس بقّيًة ينهون عن الفساد في األرض حتَّى قام عبد الملك بن مْروان والحجاج 

  . كٍر فعلوهبن يوسف فزجرا عن ذلك وعاقبا عليه وقتال فيه فصاروا ال يتناهون عن من

 

فاحسْب أنَّ تحويل القبلة آان غلطًا وهدم البيت آان تأويال واحسب ما رووا من آلِّ وجه أنَّهم آانوا يزعمون أنَّ خليفة المرء 

  . في أهله أرفع عنده من رسوله إليهم باطًال ومصنوعًا مولَّدًا

 

جرة إلى الُقرى وقتل الفقهاء وسبَّ أئمَّة الهدى والنَّْصب واحسْب وْسم أيدي المسلمين ونْقش أيدي المسلمات ورّدهم بعد اله

لعترة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يكون آفرًا آيف نقول في جمع ثالث صلواٍت فيهنَّ الجمعة وال يصلُّون أوالهنَّ 

  . حتَّى تصير الشمس على أعالي الجدران آالمالء المعصفر

 

  . أخذته العمد وشكَّ بالرِّماحفأن نطق مسلٌم خبط السَّيف و

 

  . اتَّق اهللا أخذته العزَّة باآلثم ثّم لم يرض إالَّ بنثر دماغه على صدره وبصلبه حيث تراه عياله  : وإن قال قائٌل

 

لمسلمين واالبتذال ومما يدلُّ على أنَّ القوم لم يكونوا إالَّ في طريق التمرُّد على اهللا عزَّ وجلَّ واالستخفاف بالدِّين والتَّهاون با

  . آلهل الحّق أْآُل أمرائهم الطَّعام وُشرُبهم الشَّراب على منابرهم أّيلم ُجمعهم وجموعهم

 

  . فعل ذلك ُحبيش بن ُدْلجة وطارٌق مولى عثمان والحجَّاج بن يوسف وغيرهم

 

  . ؤالء غير آفر أولئكوذلك إْن آان آفرًا آلُّه فلم يبلغ آفر نابتة عصرنا وروافض دهرنا ألنَّ جنس آفر ه

 

آل شيٍء بقضاٍء وقدر إالَّ   : آلُّ شيٍء بقضاء وقدر وتقول الطائفة األخرى  : آان اختالف الناس في القدر على أنَّ طائفًة تقول

  . المعاصي

 

  . العمى والبصرولم يكن أحٌد يقول إنَّ اهللا يعذِّب األبناء ليغيظ اآلباء وإنَّ الكفر واإليمان مخلوقان في اإلنسان مثل 

 

جسيم وآانت طائفٌة منهم تقول إنَّ اهللا ال يرى ال تزيد على ذلك فإْن خافت أْن ُيظنَّ بها التشبيه قالت ُيرى بال آيٍف تعرِّيًا من التَّ

ل بالرُّؤية على والتَّصوير حتَّى نبتت هذه النابتة وتكلَّمت هذه الرَّافضة فثبَّتْت له جسمًا وجعلت له صورة وحّدًا وأآفرْت من قا

  . غير الكيفية
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ن ثم زعم أآثرهم أنَّ آالم اهللا حسن وبيِّن وُحجٌَّة وبرهان وأنَّ التَّوراة غير الزَّبور والزَّبور غير اإلنجيل واإلنجيل غير القرآ

فيه زاد ولو شاء أن ينقص والبقرة غير آل عْمران وأنَّ اهللا تولَّى تأليفه وجعله برهانه على صدق رسوله وأنَّه لو شاء أن يزيد 

دون  منه نقص ولو شاء أن يبدِّله بدَّله ولو شاء أن ينسخه آلَّه بغيره نسخه وأنَّه أنزله تنزيال وأنَّه فصَّله تفصيال وأنَّه باهللا آان

  . غيره وال يقدر عليه إال هو غير أنَّ اهللا مع ذلك آلَّه لم يخلْقه

 

  . الخلقفأعطوا جميع صفات الخْلق ومنعوا اسم 

 

َتْخُلُقون   " وقال   " أحسن الخالقين   " والعجب أنَّ الَخْللق عند العرب إنما هو التقدير نفسه فإذا قالوا خلق آذا وآذا وآذلك قال 

  . نعوا َخَلقهصنعه وجعله وقدَّره وأنزله وفصَّله وأحدثه وم  : فقالوا  " وإْذ تخُلُق من الطِّين آهيئة الطَّْير   "   : وقال  " إْفكًا 

 

  . وليس تأويل خلقه أآثر من قدَّره

 

  . خلقه ولم يقدِّره ما آانت المسألة عليهم إالَّ من وجٍه واحد  : ولو قالوا بدل قولهم قدَّره ولم يخُلْقه

 

أيضًا عن سلفه أّنه ليس والعجب أنَّ الذي منعه بزعمه أْن يزعم أنَّه مخلوٌق أنَّه لم يسمع ذلك من سلفه وهو يعلم أنَّه لم يسمع 

  . بمخلوق

 

وليس ذلك بهم ولكن لما آان الكالم من اهللا يقال عندهم على مثل خروج الصَّوت من الجوف وعلى جهة تقطيع الحروف 

  . وإعمال اللِّسان والشَّفتين وما آان على غير هذه الصُّورة والصِّفة فليس بكالم

 

  . لكالمنا غير خالقين وجب أنَّ اهللا عز وجلَّ لكالمه غير خالق إذ آنَّا خالقين لكالمنا ولما آّنا عندهم على غير هذه الصفة وآنا

 

  . فإنَّما قالوا ذلك ألنَّهم لم يجدوا بين آالمنا وآالمه فرقا وإن لم يقرُّوا بذلك بألسنتهم

 

  . فذاك معناهم وقصدهم

 

 ما حكيت لك عن بني أمّية وبني مْروان وعمَّالها ومن لم يِدْن وقد آانت هذه األّمة ال تجاوز معاصيها اإلثم والضَّالل إالَّ

بإآفارهم حتَّى نجمت النَّوابت وتابعْتها هذه العوامُّ فصار الغالب على هذا القْرن الكفر وهو التَّشبيه والجبر فصار آفرهم أعظم 

  . يهم وترك إآفارهممن ُآفر من مضى في األعمال التي هي الفسق وصاروا شرآاء من آفر منهم بتولِّ

 

  .  " ومن يتولَُّهْم ِمْنُكْم فإنَُّه مْنهم   "   : قال اهللا عّز من قائل
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وأرجو أن يكون اهللا قد أغاث المحقِّين ورحمهم وقوَّى ضعفهم وآثَّر قلتهم حّتى صار والة أمرنا في هذا الدَّهر الصَّعب والزَّمن 

ْليتنا وأعلم بما يلزم فيه منَّا وأآشف للقناع من رؤسائنا وصادفوا النَّاس وقد انتظموا الفاسد أشدَّ استبصارًا في التشبيه من ِع

معاني الفساد أجمع وبلغوا غايات البدع ثم قرنوا بذلك العصبيَّة التي هلك بها عالٌم بعد عالم والحميَّة التي ال ُتبقي دينًا إالَّ 

ه العجم من مذهب الشُّعوبيَّة وما قد صار إليه الموالي من الفْخر على العجم أفسدته وال ُدنيا إالَّ أهلكتها وهو ما صارت إلي

  . والعرب

 

  "   : وقد نجمت من الموالي ناجمٌة ونبتت منهم نابتٌة تزعم أنَّ المولى بواليٍة قد صار عربّيًا لقول النبيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  .  " آُلحمة النَّسب ال ُيباع وال ُيوهب الوالء ُلحمٌة   "   : ولقوله  " مولى القوم منهم 

 

  . فنحن معاشر الموالي بقديمنا في العجم أشرف من العرب وبالحديث الذي صار لنا في العرب أشرف من العجم  : قال

 

  . وللعرب القديم دون الحديث

 

  . ولنا خصلتان جميعًا وافرتان فينا وصاحب الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة

 

اهللا المولى بعد أن آان عجميًَّا عربيا بوالئه آما جعل حليف قريش من العرب قرشيًَّا بحلفه وجعل إسماعيل بعد أن وقد جعل 

  . آان أعجمّيًا عربّيًا

 

ولوال قول النبي صلى اهللا عليه وسلم إن إسماعيل آان عربّيًا ما آان عندنا إالَّ أعجمّيًا ألنَّ األعجم ال يصير عربّيًا آما أنَّ 

  . العربيَّ ال يصير أعجمّيًا

 

مولى القوم   "   : فإنما علْمنا أنَّ إسماعيل صيَّره اهللا عربّيًا بعد أن آان أعجمّيًا بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم فكذلك حكُم قوله

  .  " الوالء ُلحمٌة   "   : وقوله  " منهم 

 

م يلْد آما جعله أبًا لمن ولد وجعل أزواج النبيِّ أمَّهات المؤمنين ولم يلدن منهم وقد جعل اهللا إبراهيم عليه السالم أبًا لمن ل  : قالوا

  . أحدًا وجعل الجار والد من لم يلْد في قوٍل غير هذا آثيٍر قد أتينا عليه في موضعه

 

  . وليس أدعى إلى الفساد وال أجلب للشَّرِّ من المفاخرة وليس على ظهرها إال فخوٌر إالَّ قليل

 

  . شيء أْغَيُظ من أن يكون عبدك يزعم أنَّه أشرف منك وهو مقرٌّ أنه صار شريفًا بعْتقك إيَّاه وأيُّ
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آتبًا في مفاخرة قحطان وفي تفضيل عدنان وفي ردِّ الموالي إلى مكانهم من الَفْضل والنَّقص  -مدَّ اهللا في عمرك  - وقد آتبت 

  . رفوإلى قْدر ما جعل اهللا تعالى لهم بالعرب من الشَّ

 

  . وأرجو أن يكون عدًال بينهم وداعيًة إلى صالحهم ومْنبهًة لما عليهم ولهم

 

  . وقد أردت أن أرسل بالجزء األوَّل إليك ثم رأيت أالَّ يكون إالَّ بعد استئذانك واستئمارك واالنتهاء في ذلك إلى رغبتك

 

  . فرأيك فيك موّفقًا إن شاء اهللا عزَّ وجل

 

  . وبه الثِّقة

 

تمت الرسالة من آالم أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه اهللا إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أبي ُدؤاد في النَّابتة واهللا 

  . الموفِّق للصواب

 

  . والحمد هللا أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين وسالمه

 

ابالرسالة الثانية عشرة آتاب الحج    
 

  . بسم اهللا الرحمن الرحيم أطال اهللا بقاءك وجعلني من آل سوء فداءك وأسعدك بطاعته وتوّالك بكرامته ووالى إليك مزيده

 

  .  " إن السَّعيد من ُوعظ بغيره وأن الحكيم من أحكمْته تجاربه   "  -أآرمك اهللا  - إنه يقال 

 

إنَّ يقظة الفهم للواعظ ممَّا يدعو   "   : وقيل  " آفاك من سوٍء سماعه   "   : وقيل  " آفاك أدبًا لنفسك ما آرهت من غيرك   "   : وقد قيل

  .  " النَّفس إلى الحذر من الخطاء والعقل إلى تصفيته من القذى 

 

  . وآانت الملوك إذا أتت ما يجلُّ عن المعاتبة عليه ُضربت لها األمثال وُعرِّض لها بالحديث

 

ويكفيك سوءات األمور اجتنابها لذي الحلم قبل اليوم ما ُتقرع   : د ُيقرع بالعصا والُحرُّ تكفيه المالمْة وقال آخرالعب  : وقال الشاعر

  .  " في خفيِّ التعريض ما أغنى عن شنيع التَّصريح   "   : العصا وما ُعلِّم اإلنسان إالَّ ليعلما وقال بعضهم
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  . ن خبٍر وشعٍر ومعاتبة وُعذر وتصريح وتعريض وفيه ما آفىوقد جمعت في آتابي هذا ما جاء في الحجاب م

 

  . وباهللا التوفيق

 

آفى أدبًا لنفسك ما تراه لغيرك شائنًا بين األنام ما جاء في الحجاب والنَّهي عنه روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم   : وقد قلت

إذا عدل في حكمه ولم يحتجب دون غيره وأقام آتاب اهللا في   : أمرهثالٌث من ُآنَّ فيه من الوالء اضطلع بأمانته و  "   : أنه قال

  .  " القريب والبعيد 

 

إنِّي قد بعثتك   "   : وروي عنه عليه السالم أّنه وّجه علّي بن أبي طالب رضي اهللا عنه إلى بعض الوجوه فقال له فيما أوصاه به

ف والضَّعيف على القوّي والّنساء قبل الرجال وال ُتدخلنَّ أحدًا يغلبك على وأنا بك ضنين فابرْز للناس وقدِّم الوضيع على الشَّري

  .  " أمرك وشاور القرآن فإّنه إمامك 

 

ال يرآب برذونًا وال يّتخذ حاجبًا وال يلبس َآتَّانًا   : وآان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إذا استعمل عامًال شرط عليه أربعا

  . وال يأآل دْرمكًا

 

إّياآم والحجاب وأظهروا أْمرآم بالبراز وخذوا الذي لكم وأعُطوا الذي عليكم فإنَّ امرًأ ظلم حقَّه مضطرٌّ   : عّماله فيقول ويوصي

  . حتى َيْغُدو به مع الغادين

 

  . رًاأما بعد فإّني لم آُلَك في آتابي إليك ونفسي خْي  "   : وآتب عمر رضوان اهللا عليه إلى معاوية وهو عامله على الشام

 

إّياك واالحتجاب دون الناس وْأذن للضعيف وأدنه حتى ينبسط لسانه ويجترئ قلبه وتعهَّد الغريب فإنَّه إذا طال حبسه وضاق 

  . إذنه ترك حقَّه وضعف قلبه وإنما أْتوى حقَّه مْن حبسه

 

  . واحرص على الصُّلح بين الناس ما لم يستبْن لك القضاء

 

  . نة العادلة واأليمان القاطعة فأمض الحكموإذا حضرك الخصمان بالبيِّ

 

  .  " والسالم 

 

آِس بين الناس في نظرك وحجابك وإذنك حتى ال يطمع شريٌف في   "   : وآتب عمر رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري

  . حْيفك وال ييأس ضعيف من عدلك



 

11 
 

 

  .  " الناس وأشقاهم من شقوا به وأعلم أن أسعد الناس عند اهللا تعالى يوم القيامة من سعد به 

 

  . بلى ها هنا جميل بن َبْصَبَهرَّي  : أما ها هنا دهقاٌن يعاش بعقله ورأيه فقيل لي  : استعملني الحجاج على الفلُّوجة العليا فقلت

 

  . عليَّ به  : فقلت

 

  . عليَّ إن الحّجاج استعملني على غير قرابة وال دالَّة وال وسيلة فأشْر  : فأتاني فقلت

 

ال يكون لك بواٌب حتى إذا تذّآر الرجل من أهل عملك بابك لم يخف حّجابك وإذا حضرك شريٌف لم يتأخر عن لقائك ولم   : قال

  . يحكم على شرفك حاجبك

 

  . وليطل جلوسك ألهل عملك يهبك عمَّالك ويبقى مكانك

 

  . لجميع يثق الناس بعقلكوال يختلف لك حكم على شريف وال وضيع ليكن حكمك واحدًا على ا

 

  . وال تقبل من أحٍد هدّيًة فإنَّ صاحبها ال يرضى بأضعافها مع ما فيها من الشُّهرة

 

ال تحُجب الناس عّني فإّن ذلك يزيل التزآية وال ُتلِق إلّي أمرًا إذا آشفته وجدته   : من عهد إلى حاجبه قال موسى الهادي لحاجبه

  . لكةباطًال فإنَّ ذلك ُيوتغ المم

 

إذا جلسُت فْإذْن للناس جميعًا علّي وأبرز لهم وجهي وسكِّن عنهم األحراس واخفض لهم الجناح   : وقال بعض الخلفاء لحاجبه

إنَّك عيني التي أنظُر بها وُجنٌَّة أستنيم إليها وقد   : وأطْب لهم بشرك وألن لهم في المسألة والمنطق وارفْع لهم وقال آخر لحاجبه

أنظر إليهم بعينك وأحملهم على قدر منازلهم عندك وأضعهم لك في إبطائهم عن   : ابي فما ُتراك صانعًا برعّيتي قالولَّيتك ب

  . بابك ولزومهم خدمتك مواضع استحقاقهم وأرتِّبهم حيث وضعهم ترتيبك وُأحسن إبالغك عنهم وإبالغهم عنك

 

  . قد وفيت بما عليك ولك قوًال إن وفيت به فعًال  : قال

 

  . واهللا وليُّ آفايتك ومعونتك
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إنَّ أداء األمانة في األعراض أوجب منها في األموال وذلك أنَّ األموال وقايٌة لألعراض وليست   : وعهد أميٌر إلى حاجبه فقال

  . األعراض بوقاية لألموال

 

  . ووفِّرها عليهموقد ائتمنتك على أعراض الغاشين لبابي وإنما أعراضهم أقدارهم فُصْنها لهم 

 

وُصْن بذلك عرضي فلعمري إنَّ صيانتك أعراضهم صيانٌة لعرضي ووقايتك أقدارهم وقايٌة لقدري إذ آنت الحظيَّ بزين 

  . إنصافهم إن ُأنصفوا والمبتلى بشين ظلمهم إن ُظلموا في غشيانهم بابي وحضورهم فنائي

 

  . جور في ذلك التوّقَي آلَّهأوف آّل امرٍئ قدره وال ُتجاوْز به حدَّه وتوقَّ ال

 

أقبْل على من تحجب بإبداء البشر وحالوة الُعذر وطالقة الوجه ولين القول وإظهار الوّد حّتى يكون رضاه عنك لما يرى من 

بشاشتك به وطالقتك له آرضا من تأذن له عنك لما ُيمنحه من التكريم ويحويه من التعظيم فإّن المنع عند الممنوع في لين 

  . قالة يكاد يكون آالنَّيل عند العظماء في نفع المنالةالم

 

  . أْنِه إليَّ حاالت آلِّ من يغشى بابي من وجيٍه وخامل وذي هيئة وأخي رثاثة فيما يحُضرون له بابي ويتعّلقون به من إتياني

 

ما بذَّ مثله بمخبره من يروق العيون ال تحتقرنَّ من تقتحمه العيون لرثاثة ثوٍب أو لدمامة وجه احتقارًا يخفي علّي أثره فربَّ

  . منظره

 

إنك إن نقصت الكريم ما يستحقُّه من مال لم يغضب بعد أن تستوهبه منه وإن نقصته من قدره أسخطته أشدَّ اإلسخاط إذ آان 

  . يريد دنياه ليصون بها قدره وال يريد قدره ليبقي به دنياه

 

  . يُّف مالهفكن لتحيُّف عرضه أشدَّ توقِّيًا منك لتح

 

  . إن المحجوب وإْن آان عْدُلنا في حجابه آعدلنا على المأذون له في إذنه يتداخله انكساٌر إذا ُحجب ورأى غيره قد ُأذن له

 

  . فاختصَّه لذلك من بشاشتك به وطالقتك له بما يتحلَّل به عنه انكساره

 

أذن له ما احتجنا إلى ما أوصيناك به من اختصاصه بالبشر فلعمري لو عرف أّن صوابنا في حجابه آصوابنا في اإلذن لمن ن

  . دون المأذون له
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إن اجتمع األعلون واألوسطون واألدنون فدعوت بواحٍد منهم دون من يعلوه في القدر ألمٍر البد من الدعاء به له فأظهر الُعذر 

  . ظُّنونفي ذلك لئال تخبث نفس من عاله فإّن الناس يتغالب لمثل ذلك عليهم سوء ال

 

والواجب على من ساسهم التوقِّي على نفسه من سوء ظنونهم وعليهم تقويم نفوسهم إْذ هو آالرأس يألم أللم األعضاء وهم 

  . آاألعضاء يألمون أللم الرأس

 

  . ما جاء به أو خْيرطارق ليٍل فشرٌّ   : قد وّليتك بابي وعزلتك عن أربعة  : يا عجالن  : قال زياد بن أبيه لحاجبه  : المدائني قال

 

  . ورسول صاحب الثَّغر فإّنه إن تأّخر ساعًة بطل به عمل سنة

 

  . وهذا المنادي بالصالة

 

  . وصاحب الطَّعام فإّن الطعام إذا ُترك برد وإذا أعيد عليه التسخين فسد

 

أحدًا إذا أخذت مجلسي فإن الوالي ال يحتجب إال عن ال تحجبنَّ عّني   : قال خالد بن عبد اهللا القسرّي لحاجبه  : الهيثم بن عديٍّ قال

إّما رجٌل عييٌّ يكره أن ُيطَّلع على عّيه وإّما رجٌل مشتمل على سوءة أو رجٌل بخيل يكره أن يدخل عليه إنساٌن يسأله   : ثالث

  . شيئًا

 

ذوي الحاجات دون حجابه ظننت به إحدى  إذا اعتصم الوالي بإغالق بابه وردَّ  : أنشدني محموٌد الوّراق لنفسه في هذا المعنى

به مسٌّ من العّي ظاهر ففي إْذنه للناس إظهار ما به فإن لم يكن هذا والذا فريبٌة   : ثالٍث ورّبما نزعت بظنٍّ واقع بصوابه فقلت

يحتجْب أْوال فعيٌّ منك  لوال مقارفة الرِّيْب ما آنت مّمن  : يصّر عليها عند إغالق بابه وأنشدني بعض المحدثين في ابن المدبِّر

ال   : أو بخٌل على أهل الطََّلْب فاآشف لنا وجه الحجا ب وال ُتبالي من عتْب من ينبغي أن ُيّتخذ للحجابة قال المصور للمهدّي

  . سًاينبغي أن يكون الحاجب جهوًال وال غبّيًا والعيّيًا وال ذهوًال وال متشاغًال وال خامًال وال محتقرًا وال جهمًا وال عبو

 

فإّنه إن آان جهوًال أدخل على صاحبه الضَّرر من حيث يقدِّر المنفعة وإن آان عيّيًا لم يؤدِّ إلى صاحبه ولم يؤدِّ عنه وإن آان 

  . غبّيًا جهل مكان الشريف فأحلَّه غير منزلته وحطَّه عن مرتبته وقدَّم الوضيع عليه وجهل ما عليه وماله

 

لَّ بما يحتاج إليه صاحبه في وقته وأضاع حقوق الغاشين لبابه واستدعى الذَّمَّ من الناس له وأذن وإن آان ذهوًال متشاغًال أخ

  . عليه لمن ال يحتاج إلى لقائه وال ينتفع بمكانه

 

  . وإذا آان خامًال محتقرًا أحلَّ الناس صاحبه في محلِّه وقضْوا عليه به
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اس بالمكروه فترك أهل النصائح نصائحهم وأخلَّ بذوي الحاجات في حوائجهم وإذا آان جهمًا عبوسًا تلَّقى آل طبقٍة من الن

  . وقلَّت الغاشية لباب صاحبه فرارًا من لقائه

 

إن الناس قد   : الهيثم بن عدّي عن مجالد عن الشَّعبّي أن عبد الملك بن مروان قال ألخيه عبد العزيز بن مروان حين والَّه مصر

  . فظأآثروا عليك ولعلك ال تح

 

  . فاحفْظ عّني ثالثا

 

  . قل يا أمير المؤمنين  : قال

 

  . انظر من تجعل حاجبك وال تجعْله إال عاقًال فهمًا ُمْفهمًا صدوقًا ال يورد عليك آذبًا ُيحسن األداء إليك واألداء عنك  : قال

 

أو المانع فإنه إن لم يفعل آان هو األمير وأنت  وُمْره أال َّ يقف ببابك أحٌد من األحرار إّال أخبرك حّتى تكون أنت اآلذن له

  . الحاجب

 

  . وإذا خرجت إلى أصحابك فسلِّم عليهم يأنسوا بك

 

  . وإذا هممت بعقوبٍة فتأنَّ فيها فإّنك على استدراآها قبل فوتها أقدر منك على انتزاعها بعد فوتها

 

  . وجهي الملك ُيعتبر عليه برأفته ويلحقه ما آان في غلظته وفظاظتهإّن الحاجب أحد   : وقال سهل بن هارون للَفْضل بن َسْهل

 

  . فاتخْذ حاجبك سهل الطبيعة معروفًا بالرأفة مألوفًا منه البرُّ والرَّحمة

 

وليكن جميل الهيئة حسن البسطة ذا قصٍد في نيَّته لهم في تفاُضل منازلهم ولُيعط آالًّ بقسطه من وجهه ويستعطف قلوب الجميع 

ليه حّتى ال يغشى الباب أحٌد وهو يخاف أن يقصَّر به عن مرتبته وال أن ُيمنع في مدخل أو مجلٍس أو موضع إذٍن شيئًا يستحقُّه إ

  . وال أن يْمنع أحدًا مرتبته

 

  . وليضع آالًّ عندك على منزلته

 

  . وتعهَّْده فإن قصَّر مقصِّر قام بحسن خالفته وتزيين أمره
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ينبغي أن يكون صاحب إذن الخاّصة رجًال شريف البيت بعيد الهّمة   :  " شاهيني   " ن في آتابه المسمى وقال آسرى أنوشروا

بارع الكرم متواضعًا طلقًا معتدل الجسم بهيَّ المنظر ليِّن الجانب ليس ببذخ وال بطٍر وال مرح ليِّن الكالم طالبًا للذِّآر الحسن 

لصُّلحاء محّبًا لكلِّ مازيَّن عمله معاندًا للسُّعاة مجانبًا للكذَّابين صدوقًا إذا حدَّث وفيًَّا إذا مشتاقًا إلى محادثة العلماء ومجالسة ا

وعد متفهمًا إذا خوطب مجيبًا بالصواب إذا روجع منصفًا إذا عامل آنسًا وؤنسًا محبًَّا لألخيار شديد الحنّو على المملكة أديبًا له 

  . وبسطٌة في المنطق ورفٌق في المحاورة وعلٌم بأقدار الرجال وأخطارها لطافٌة في الخدمة وذآاٌء في الفهم

 

ينبغي أن يكون حاجب العامة رجًال عبد الطاعة دائم الحراسة للملك مخوف اليد خشن الكالم مرّوعا   : وقال في حاجب العامة

ير مستخفٍّ بخاّصة الملك ومن يهوى ويقرِّب من غير باطٍش إال بالحّق ال أنيسًا وال مأنوسًا دائم العبوس شديدًا على المريب غ

  . بطانته

 

  . اعرف حاجبك وجليسك وآاتبك  : محلُّ الحاجب وموضعه ممن يحجبه قال عبد الملك ألخيه عبد العزيز حين وجَّهه إلى مصر

 

  . فإنَّ الغائب يخبره عنك آاتبك والمتوسِّم يعرفك بحاجبك والخارج من عندك يعرفك بجليسك

 

  . استظرف آاتبك واستعقل حاجبك  : ل يزيد بن المهلب البنه مخلد حين واله جرجانوقا

 

  . حاجب الرجل وجهه وآاتبه آلُّه  : وقال الحّجاج

 

هذا أبو الخطاب بدٌر   : قال رجٌل من أهل الشام ألبي الخطاب الحسن بن محمد الطائي يعاتبه في حجابه  : وقال ابن أبي زرعة

لعه حجاٌب مظلم ويقال وجه المرء حاجبه آما بلسان آاتبه الفتى يتكلم أدنيت من قبل اللقاء وبعده أقصيت هل طالٌع من دون مط

إنَّ حاجب الرجل عامله على عرضه وإنه ال عوض لحٍر من نفسه وال قيمة عنده   : يرضى بذا من يفهم وقال الفضل بن يحيى

  . لحريته وقدره

 

واعلمن إن آنت تجهله أّن عرض المرء حاجبه فبه تبدو محاسنه وبه تبدو معايبه من   : معنىوأنشدني ابن أبي آامل في هذا ال

خبِّرت أّن هانئ بن قبيصة وفد على يزيد بن معاوية   : عوتب على حجابه أو هجَي به إسحاق الموصلّي عن ابن آناسة قال

يا يزيد إن الخليفة ليس بالمحتجب المتخلِّي وال المتطرِّف   : فاحتجب عنه أيامًا ثم إن يزيد رآب يومًا يتصيد فتلقاه هانئ فقال

  . المتنحِّي وال الذي ينزل على الغدران والفلوت ويخلو للذات والشهوات

 

  . وقد وليت أمرنا فأقم بين أظهرنا وسّهل إذننا واعمل بكتاب اهللا فينا
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  . بذلك فينا ويقيمه لنافإن آنت قد عجزت عّما هنا فاردد علينا بيعتنا نبايع من يعمل 

 

  . ثم عليك بخلواتك وصيدك وآالبك

 

  . واهللا لوال أن أسنَّ بالشام سّنة العراق ألقمت أودك  : فغضب يزيد وقال  : قال

 

 -آان سعيد بن سلم واليًا على أرمينية فورد عليه أبو دهمان الغالبي فلم يصل إليه إال بعد حين فلما وصل قال   : الموصلّي قال

واهللا إني ألعرف أقوامًا لو علموا أنَّ سفَّ التراب يقيم من أود أصالبهم لجعلوه مسكًة ألرماقهم   : - وقد مثل بين السماطين 

  . إيثارًا للتنزه عن العيش الرقيق الحواشي

 

قًا مقربًا أحبُّ إلّي من أن واهللا إني لبعيد الوثبة بطيء العطفة إنه واهللا ما يثنيني عليك إال مثل ما يصرفني عنك وألن أآون ممل

  . أآون مكثرًا مبعدا

 

واهللا ما نسأل عمال ال نضبطه وال ماًال إال ونحن أآثر منه وإنَّ الذي صار في يدك قد آان في يد غيرك فأمسوا واهللا حديثا إن 

  . خيرًا فخيرا وإن شرًا فشرا

 

هللا موصوٌل بحّب اهللا وهم شهداء اهللا على خلقه وأمناؤه على فتحّبب إلى عباد اهللا بحسن البشر ولين الحجاب فإن حّب عباد ا

  . من اعوجَّ عن سبيله

 

فاعتذرت  -وآان شديد الحجاب  -استبطأني جعفر بن يحيى وشكا ذلك إلى أبي فدخلت عليه   : إسحاق بن ابراهيم الموصلي قال

  . إليه وأعلمته أني أتيته مرارًا للسالم فحجبني نافٌذ غالمه

 

  . متى حجبك فنكه  : لي وهو مازٌحفقال 

 

جعلت فداءك من آّل سوء إلى حسن رأيك أشكو أناسا وأنفذت رأيك في   : فأتيته بعد ذلك للسالم فحجبني فكتبت إليه رقعًة فيها

وقٍت  ال تحجبه أيَّ  : نافٍذ فما زاده ذاك إال شماسا وسألت نافذًا أن يوصلها ففعل فلما قرأها ضحك حتى فحص برجليه وقال

  . جاء

 

  . فصرت ال ُأحجب

 

  . ليس لحٍر من نفسه عوض وال من قدره خطر وال لبذل حريته ثمن  : وحجب أحمد بن أبي طاهر بباب بعض الكتاب فكتب إليه
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  . وآلُّ ممنوع فمستغنًى عنه بغيره وآلُّ مانٍع ما عنده ففي األرض عوٌض منه ومندوحٌة عنه

 

  . لشيء عنده غالئهأرخص ما يكون ا  : وقد قيل

 

  .  " والدرُّ ُيترك من غالئه   "   : وقال بشار

 

  . ونحن نعوذ باهللا من المطامع الدنّية والهّمة القصيرة ومن ابتذال الحرية وال استرّقها طمع وال طبعت على طبع

 

من أعدائك وينقص من وقد رأيتك وّليت عرضك من ال يصونه ووآلت ببابك من يشينه وجعلت ترجمان آرمك من يكثر 

أوليائك ويسيء العبارة عن معروفك ويوجه وفود الذّم إليك ويضغن قلوب إخوانك عليه إذ آان ال يعرف لشريٍف قدرا وال 

لصديٍق منزلة ويزيل المراتب عن جهاتها ودرجاتها فيُحطُّ العلّي إلى مرتبة الوضيع ويرفع الدنيَّ إلى مرتبة الرفيع ويقبل 

  . م على الهوىالرُّشى ويقدِّّ

 

  . وذلك إليك منسوٌب وبرأسك معصوب يلزمك ذنبه ويحلُّ عليك تقصيره

 

يدلّّ على   : آم من فتًى تحمد أخالقه وتسكن األحرار في ذمته قد آثَّر الحاجب أعداءه وأحقد الناس على نعمته وأنشدت لبعضهم

  : ا البوَّاب إال آربِّه إذا آان سهًال آان سهًال آصاحبه وقال الطائيسرِو الفتى واحتماله إذا آان سهًال دونه إذن حاجبه وقد قيل م

اعرف   : حشم الصَّديق عيونهم بحاثٌة لصديقه عن صدقه ونفاقه فلُينظرنَّ المرء من غلمانه فهم خالئفه على أخالقه وقال آخر

خبر عّما في ضمير المولى من الكتمان فإذا ما إنَّ وجه الغالم ي  : مكانك من أخي ك ومن صديقك بالحشْم وقال ابن أبي ُعيينة

أعليَّ دونك يا عليُّ حجاب   : جهلت ودَّ صديٍق فامتحْن ما أردت بالغلمان وأنشدني عبد اهللا بن أحمد المْهزمّي في علّي بن الجهم

إذا أمور عبيده غلبت عليه ُيدني لبعيد وتحجب األصحاب هذا بإذنك أْم برأيك أم رأى هذا عليك العبد والبَّواُب إنَّ الشريف 

أبا جعفٍر وأصول الفتى تدلُّ عليه بأغصانه أليس عجيبًا بأّن امرًأ رجاك لحادث أزمانه   : فأمره مرتاُب وأخذه من قول الطائي

فتأمر أنت بإعطائه ويأمر فْتٌح بحرمانه ولست أحبُّ الشريف الظريف يكون غالمًا لغلمانه وُحجب ابن أبي طاهٍر بباب بعض 

إنه من لم يرفعه اإلذن لم يضعه الحجاب وأنا أرفعك عن هذه المنزلة وأربأ يعدوِّك عن هذه الخليقة وما   "   : لكتاب فكتب إليها

  . إّال ولو حاول حجاب الخليفة عنه ألمكنه - عُظم أو صُغر قدره  -أحد أقام في منزله 

 

  . ح صورة وأدنا منزلةفتأّمْل هذه الحال وانظْر إليه بعين النَّصفة ترها في أقب

 

إذا آنت تأتي المرء ُتْعظم حقَّه ويجهل منك الحقَّ فالهجر أوسع وإّن امرًأ يرضى الهوان لنفسه حريٌّ بجدع األنف   : وقد قلت

آبت مع ر  : والجدع أشنع فدع عنك أفعاًال يشينك فعلها وسهِّل حجابًا إذُنه ليس ينفع وحّدثني عبد اهللا بن أبي مروان الفارسي قال
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ثمامة بن أشرس إلى أبي عّباٍد الكاتب في حوائج آتب إليَّّ فيها أهل إرمينّية من المعتزلة والشيعة فأتيناه فأعظم ثمامة وأقعده 

في صدر المجلس وجلس ُقبالته وعنده جماعٌة من الوجوه فتحدْثنا ساعة ثم آلَّمة ثمامة في حاجتي وأخرجت آتب القوم فقرأها 

  . بكِّر إلّي غدًا حّتى أآتب جواباتها إْن شاء اهللا  : إلى أبي عّباٍد آتبا وآانوا أصدقاءه أّيام آونه بإرمينية فقال لي وقد آانوا آتبوا

 

  . جعلني اهللا فداك تأمر الحاجب إذا جئت أن يأذن لي  : فقلت

 

  .  ! متى ُحجبت أنا أولى حاجٌب أو ألحد عليَّ حجاب  : فغضب من قولي واستشاط وقال

 

يا غالم ال يبق في   : وقد آنت أتيته فحجبني بعض غلمانه فحلف باأليمان المغلَّظة أن يقلع عينا من حجبني ثم قال  : قال عبد اهللا

  . أشْر إلى من شئت فيهم  : فأتى بغلمانه وهم نحٌو من ثلثمائة فقال  : قال  ! الدار غالٌم وال منقطٌع إلينا إالَّ أحضرتمونيه

 

  . ُجعلت فداك ال أعرُف الغالم بعينه  : مة فقلتفغمزني ثما

 

ما آان لي حاجٌب قطٌّ وال احتجبت وذلك ألنَّه سبق مّني قول ألّني آنت وأنا بالرّي وقد مات أبي وخلَّف لي بها ضياعًا   : فقال

ب أنا وُأقصى فتتقاصر إلّي فاحتجت إلى مالقاة الرجال والسُّلطان فيما آان لنا فكنت أنظر إلى الناس يدخلون ويصلون وُأحج

  . نفسي ويضيق صدري فآليت على نفسي إن صرت إلى أمٍر من السُّلطان أالَّ أحتجب أبدًا

 

استأذن نافع بن ُجبير بن ُمطعم على معاوية فمنعه الحاجب فدقَّ أنفه فغضب معاوية وآان ُجبيٌر   : وحدثني الزُّبير بن بّكار قال

  . ثم أنا بالمكان الذي أنا به منك  ! وما يمنعنيمنه وقد أساء أدبه وأسأت اختياره  : أتفعل هذا بحاجبي قال يا نافع  : عنده فقال معاوية

 

  . فتبسَّم معاوية وأعرض عنه  : قال  ! وأنا بالمكان الذي أنا به من عبد مناف  : فضَّ اهللا فاك أالَّ تقول  : فقال ُجبير

 

  : عض ملوآهم فأقام ببابه حوًال ال يصل إليه فكلَّم الحاجب فأوصل له رقعًة فيها أربعة أسطروفد رجٌل من األآاسرة على ب  : قال

  . األمل والضرورة أقدماني إليك  : السطر األول فيه

 

  . ليس على العديم صبٌر على المطالبة  : وفي الثاني

 

  . الرجوع بال فائدٍة شماتة العدوِّ والقريب  : وفي الثالث

 

  . مؤيسة وال معنى للحجاب بينهما  " ال   " ُمثمرة وإّما   " نعْم   " إّما   : الرابعوفي 
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  .  " ِزْه   "   : فوقع تحت آل سطٍر منها

 

وآم جئت مشتاقًا على ُبعد غايٍة إلى غير مشتاٍق وآم ردَّني بشُر وما باله يأبى دخولي وقد رأى خروجي من أبوابه ويدي صفُر 

لعمري لئن حجبتني العبيد ببابك ما يحجبوا القافية سأرمي بها وراء الحجاب جزاء قروٍض لكم وافية ُتصمُّ   : وأنشدت لبعضهم

ولقد رأيت بباب   : السَّميع وُتعمي البصير وُيسأل من أجلها العافية وأنشدني أحمد بن أبي فنن في محمد بن حمدون بن إسماعيل

بال دارك حين ُتدخل جّنًة وبباب دارك منكر ونكيُر وأنشدني أبو علي الدِّرهمي دارك جفوًة فيها لحسن صنيعٍة تكدير ما 

ال ُيشبه الرجل الكريم نجاره ذا اللُّبِّ غير بشاشة الحّجاب وبباب دارك من إذا حيَّيته   : اليماميُّ في أبي الحسن علي بن يحيى

تعمِّدًا لحجابي فإذا حضرُت وغبُت عنك فإّنه ذنٌب عقوبته على جعل التبرُّم والعبوس ثوابي أوصيته باإلذن لي فكأّنما أوصيته م

صار العتاب   : البّواب وأنشدني أبو علي اليمامي وعاتب بعض أهل العسكر في حاجبه فلم يأذْن له الحاجب بعد ذلك فكتب إليه

ني العجينّي في بعض أهل العسكر يزيدني ُبعدا ويزيد من عاتبته صّدا وإذا شكوت إليه حاجبه أْغراه ذاك فزادني رّدا وأنشد

إنما يحسن المديح إذا ما أنشد المادح الفتى الممدوحا وأراني بباب دارك عمِّر ُت طويًال   : يعاتبه في حاجبه ويهجو حاجبه

مرّدًا قبيحا ُمقصًى ُمهانًا طريحا إّن بالباب حاجبًا لك أمسى ُمْنكٌر عنده ظريفًا مليحا ما سألناه عنك قطُّ وإّال رّد من ُبغضه 

سأترك بابًا أنت تملك إذنه ولو آنت أعمى عن جميع المسالِك فلو آنت بواب الجنان ترآتها   : وأنشدت لبعضهم في هجاء حاجب

غير معلٍَّم أّن  - جعلت فداك  -وحّولت رْحلي مسرعًا نحو مالِك فإذا هواك على الذي قد آان لي وإذا بلّيتنا من البّواب فاعلم 

إن آنت تحجبني للذئب مزدهيًا فقد لعمري أبوآم   : ب الحجاب وقال رزيٌن العروضّي لجعفر بن محمد بن األشعثاألديب مؤدَّ

 آلَّم الذيبا فكيف لو آلَّم الليث الهُصور إذًا ترآتم الناس مأآوًال ومشروبا هذا السُّنيديُّ ما ساوى إتاوته يكلِّم الفيل تصعيدًا

آان يزيد بن عمر األسِّيدّي على شرطة   : ك وما ألقي ببابك طالَّبًا ومطلوبا المدائني قالوتصويبا اذهب إليك فما آسي علي

ألم يُك من نْكس الزَّمان   : -وآان ابن ُعمر يلقَّب الوقاح  - البصرة فأتاه الفرزدق في جماعٍة فوقف ببابه فأبطأ عليه إذنه فقال 

طّيًا فإني لغالٍب إذا نزلت أرآان فخٍّ منازله وقال أبو عليٍّ البصير وحجبه على استه وقوفي على باب الوقاح أسائله فإن تك ُشْر

قد أتينا للوعد صدر النَّهار فُدِفْعنا من دون باب الدار فإذا أنت قد وصلت صبوحًا بغبوٍق   : محمد بن غّسان بعد ُأنٍس آان بينهما

واإلنكار فانصرفنا وطالما قد تلقَّو نا بُأنٍس منهم وباستبشار ذاك إذ آان وُدلجًة بابتكار وإذا نحن ال تخاطبنا الغل مان إّال بالجْحد 

مّرًة لك فينا وطٌر فانقضى من األوطار حين ُآنَّا المقدِّمين على الن س وآّنا الشَّعار دون الدِّثار آم تأنيت وانتظرت فأفني ت 

قد أطْلنا بالباب أمس القعودا وُجفينا به   : ئر الزُّّوار وله إليه أيضًاتأنِّيَّ ُآلَّه وانتظاري فعليك السالم ُآّنا من األه ل فصرنا آسا

ذن جفاًء شديدا وذممنا العبيد حتى إذا نح ن بلونا الْولى عذرنا العبيد وعلى موعٍد أتيناك معلو ٍم وأمٍر ُمؤآَّد تأآيدا فأقمنا ال اإل

طرحت ال لَّحم فيها نّيًا ُآفيت الوقودا فلعمري لو آنت تعتّد  جاء وال جا ء رسوٌل قال انصرْف مطرودا فانصرفنا في ساعٍة لو

لي ذن بًا عظيما وآنت فّظًا حقودا وطلبت المزيد لي في عذاٍب فوق هذا لما وجدت مزيدا آان ظنِّي بك الجميل فألفي تك من 

ن داود السِّيبي وقصد إليه بكتاب آلِّ ما ظننت بعيدا فعليك السالم تسليم من ال يضمن الدهر بعدها أن يعودا وله في أحمد ب

يا ابن سعٍد إن العقوبة ال تل زم إالَّ من ناله اإلعذاُر وابن داود مستخفٌّ وقد وا َفْته مشحوذًة عليه   : إسحاق بن سعٍد الكاتب

يَّ اصطباُر لي إليه في آلِّ الشَّفاُر فاهده للتي يكون له من ها مفرٌّ ما دام ُينجي الفراُر سامني أحمد بن داود أمرًا ما على مثله لد

أقمت   : يوٍم جديٍد روحٌة ما ُأغبُّها وابتكار ووقوٌف ببابه ُأمنع اإلذ ن عليه ويدخل الزُّوَّاُر وحجب بباب بعض الُكتَّاب فكتب إليه

ف الكالم وتخليطه أّنه راآب فأعلم عند اختال  : ببابك في جفوٍة ُيلوِّن لي قوله الحاجب فيطمعني تارًة في الوصول وربَّتما قال لي
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آاذب وأعزم عزمًا فيأبى عل يَّ إمضاءه رأيي الثاقب وأءّني أراقب حتى يثو ب للحرِّ من رأيه ثائب فإن تعتذر ُتلفني عاذرًا 

ناك قد أتي  : صفوحًا وذاك هو الواجب وإال فإني إذا ما الحبا ل رثَّْت قواها لها قاضب وقال لعليِّ بن يعقوب الكاتب وحجب ببابه

للسَّالم فصادْف نا على غير ما عهدنا الغالما وسألناه عنك فاعتلَّ بالنَّ م وما آان ُمنكرًا أن تناما غير أّن الجواب آان جوابًا 

سيئًا ُيعقب الصَّديق احتشاما فانصرفنا نوجِّه الُعذر إّال أنَّ في مضمر القلوب اضطراما ليس يرضى الُحرُّ الكريم ولو أق طعته 

أبا   : ن يذلَّ لعبد فعليك السالم إال على الطر ق وحبِّي آما علمت وودِّي وقال أبو هّفان لعلي بن يحيى يعاتبه في حجابهاألرض أ

حسٍن وفِّنا حقَّنا بحقِّ مكارمك الوافية أُأحجب دونك شرَّ الحجاب ويدخل دوني بنو العافية أعوذ بفضلك من أن ُأساء وأسأل 

ٌؤ تتَّقيني الملوك وتدخل في حلقي الضَّافية آتبت على نفِس من رامني ببعض األذى للرَّدى صافية ربيِّ لك العافية فإني امر

قد ُحجبنا وآان خطبًا جليًال وقليل الجفاِء ليس قليال لم أآن قبلها ثقيال   : وُأنشدت لبرقوق األخطل وُحجب بباب بعض الكّتاب

وأنشدني أبو   : الزال ذاك ال ظَّنُّ ينقاد أن يكون ملوال وأخذه من قول اآلخروهل يث ُقل من خاف أن يكون ثقيال غير أني أظنُّ 

من صوب السَّحاب لن تراني بعدها من  - اهللا  -ألبي بكٍر خليلي ُحسن رأٍي في الحجاِب يا أبا بكر سقاك   : عبد الرحمن العطوّي

احتجب الكاتب في دهرنا   : ٍد الكاتب في جعفر بن محمودبعدها قارع باب إن َيُنْب خْطٌب ففي الرُّْس ل بالٌغ والكتاب ولخال

ترهَّب   : وآان ال يحتجب الكاتب القوم يخلون لحجابهم فُينكح المحجوب والحاجب وألبي سْعٍد المخزومي في الحسن بن سهل

شدني البالُذرّي في بعدك الحسن بن سهٍل فأغلق بابه دون المديح آذبُت له ولم أآذْب عليه آما آذب النَّصاري للمسيح وأن

أيحُجبني من ليس من دون عرسه حجاٌب وال من دون وْجعائه ستُر أُمويس ال ُيغني اعتذارك طالبًا   : بعض آتاب أهل العسكر

ودَّي فما بعد الهجاء عتاب هب من له شيٌء يريد حجابه ما بال ال شيء عليه حجاب ما إن سمعت وال أراني سامعًا يومًا 

بخل األمير بإذنه فجلست في بيتي أميرا   : ب من آان مفقود الحياء فوجهه من غير بّواٍب له بّواب وآلخربصخراٍء عليها با

سأترك هذا الباب مادام إذنه على ما أرى حتى   : وترآت إمرته له واهللا محموٌد آثيرًا وأنشدني الزبير بن بكاٍر لبعض الشعراء

وقَد ابن عمٍّ لداود بن يزيد المهلَّبّي   : دنا إلى ترك المجيء سبيال الزبير بن بكاٍر قاليلين قليال إذا لم نجد لإلذن عندك سلَّما وج

أبا سليمان وعدًا غير مكذوب اليأس أروح من آمال عرقوب لئن حجبت فلم تأذن   : عليه فحجبه وجعل يمطله بحاجته فكتب إليه

دت غدًا رحلي إلى المطريِّين المناجيب قوٌم إذا سئلوا عليك فما شعري إذا سار عن أذٍن بحجوب إن ضاق بابك عن إذن شد

أعجبت أن رآب ابن حزٍم بغلة   : رقت وجوههم ال يستقيدون إال للمواهيب وألحوص بن محمد األنصارّي في أبي بكر بن حزم

ٍم يعاتب فرآوبه فوق المنابر أعجب وعجبت أن جعل ابن حزٍم حاجبًا سبحان من جعل ابن حزٍم بحجب وأنشدت البن حاز

صحبتك إذ أنت ال تصحب وإذ أنت ال غيرك الموآب وإذ أنت تفرح بالزائرين ونفسك نفسك تستحجب وإذ   : رجًال في حجابه

آريٌم له هّمٌة تنال فأدرك ما أطلب فنلت فأقصيتني عامدًا آأني ذو عّرة   : أنت تكثر ذمَّ الزمان ومشيك أضعاف ما ترآب فقلت

ت دون الورى آّاهم احجب لما عدمت نواله أعدمته شكري فرحنا معدمين جميعًا ووقف  -أتي أجرب وأصبحت عنك إذا ما 

وأميٍر إذا أردنا طعامًا قال حّجابه أتى الحّماما   : العتبّي بباب إسماعيل بن جعفٍر يطلب إذنه فأعلمه الحاجب أنه في الحّمام فقال

لست آتيكم من الدهر إال آّل يوٍم نويت فبه الصيَّاما إنني قد جعلت آّل جب ما إن أردت إال السالما  -فيكون الجواب مني للحا 

أيحجبني أبو الحسن وهذا ليس بالحسن وليس حجابه إال   : طعاٍم آان ِحًال لكم علّي حراما وأنشدني إسحاق بن خلٍف البصرّي له

هك بّواب أنت ولو آنت بدّويٍة عليك أبواٌب ال تتَّخذ بابًا وال حاجبًا علسك من وج  : عن الزيتون والجبن وأنشدني بعضهم

أحقُّ شيٍء بطول مهجرٍة من ليس فيه ريٌّ وال شبع قل البن سهل فإنني رجٌل إن   : وحجاب ولعلي بن جبلة في الحسن بن سهل

ال تكلفنَّ وأرض   : لم تدعني فإنني أدع اليأس مالي وجّنتي آرٌم والصبر واٍل علّي ال الجزع وألبي تمام الطائي في أبي المغيث
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وجهك وجهه في غير منفعٍة مؤونة حاجب ال تمتهنِّي بالحجاب فإنني فطن البديهة عالم بمواربي ولبعض الشعراء في العباس 

أتحجبني فليس لديك نيٌل وقد ضّيعت مكرمًة ومجدا وفي اآلفاق أبداٌل ورزٌق وفي الدنيا   : بن خالد وخبرت إنه البن األعمش

لقطع الرمال ونقل الجبال وشرب البحار التي تصطخب   : أنشدني أبو الخطاب لدعبل في غسان بن عبادمراٌح لي ومغدى و

وآشف الغطاء عن الجنِّ أو صعود السماء لمن يرتقب وإحصاء لؤم سعيٍد لنا أو الثكل في ولٍد منتجب ولمرداس بن حزام 

جدته أخا آبرياٍء عالمًا بالمعاذر فصدَّ وأبدى غلظًة وتهجمّا وأغلق أتيت بشيرًا زائرًا فو  : األسدي في بشير بن جرير بن عبد اهللا

باب العرف عن آّل زائر حجابًا لحرٍّ ال جوادًا بماله وال صابرًا عند اختالف البواتر وحجب أبو العتاهية بباب أحمد بن يوسف 

الفقر فإن نلت تيهًا بالذي نلت من غنًى فإنَّ غناي ألم تر أنَّ الفقر يرجى له الغنى وأنَّ الغنى يخشى عليه   : الكاتب فكتب إليه

م تكلّفًا مني وحمقا فصددت عني نخوًة وتجبرًا ولويت شدقا فلو أن رزقي في  -إني أتيتك للسال   : بالتكّرم والصبر وله أيضًا فيه

ندي من حجابك أعجب رّدني ليس العجيب بأن أرى لك حاجبًا وألنت ع  : ك لما طلبت الدهر رزقا وألحمد بن أبي طاهر - يدي 

  : بالذلِّ صاحبه إذا رأى أطالبه ليس آشخانًا فأشتمه إنما الكشخان صاحبه وله أيضًا في علي بن يحيى يعاتبه في بعض قصائده

أصوابًا تراه أصلحك اهللا فما إن رأيته بصواب صرت أدعوك من وراء حجاب ولقد آنت حاجب الحّجاب أتى أبو العتاهية باب 

لئن عدت بعد اليوم إني لظالٌم سأصرف وجهي حيث تبغي المكارم متى   : يوسف الكاتب في حاجٍة فلم يؤذن له فقال أحمد بن

ب عنك برفقك طردًا جميال ولكنَّ في  -رأيتك تطردنا بالحجا   : ينجح الغادي إليك بحاجٍة ونصفك محجوٌب ونصفك نائم وآلخر

ل فقد أبت النفس إال الرحيال وحدثني أبو عليٍّ  -ال فهل لك في اإلذن لي بالرحي ن والحّر من ذا يفكُّ العقو - طمع الطامعي 

آنت بالرقة وآان بها عليك إذٌن فإّنا قد تغّدينا لسنا نعود ألآكٍل قد تغدَّينا يا   : حدثني محمد بن غسان بن عباد قال  : البصير قال

وما علمُته قال شعرًا على استواٍء غيره ولكنِّي ُوعظت به فوقع   : قالأآلًة سلفت أبقت حرارتها داًء بقلبك ما ُصمنا وصَّلينا 

  . مكروهي على لساني

 

إذا آنت مكتفيًا بالكتا ب دون اللِّمام ترآت اللِّماما وإّال فأوص هداك الملي ك   : وُأنشدت لحمَّاد عجرٍد يعاتب بعض الملوك

ري ن إّما قعودًا وإما قياما وإْن لم أآن منك أهًال لذاك فال لوم لست أحبُّ بّوابكْم بي وأوِص الغالما فإن آنت ُأدخلت في الزائ

بانّي يعاتب المالما فإنِّي أذمُّ إليك األنا م أخزاهم اهللا ربِّي أناما فإنِّي وجدتهم آلَّهْم ُيميتون مجدًا وُيحيون ذاما وألبي األسد الشَّي

مر القت به البالء  - أم نفيٌّ من البالد طريُد أم قداٌر أم الحبابة أم أح  ليت شعري أضاقت األرض عنّي  : أبا ُدلف في حجابه

ثموُد ُربَّ باب أعّز من بابك اليو م عليه عساآٌر وجنوُد قد ولجناه داخلين غُدّوًا ورواحًا وأنت عنه مذوُد فاآفف اليوم من 

و ن وال يكسد األديب الجليُد آل من فرَّ من هواٍن فإن ال حجابك إذ لْس ت أميرًا وال خميسًا تقوُد لن يقيم العزيز في البلد اله

حجابك ضّيٌق ونداك نزُر وإذنك قد ُيراد عليه أجُر وذلٌّ أن يقوم   : رُّحب يلقاه والفضاء العتيُد ولعلّي بن جبلة في بعض الملوك

لكلِّ مؤّمٍل جدوى آريٍم   : بلبل يعاتبه في حجابهإليك ُحرُّ وُطالب الثواب لديك نْقُر وأنشدني اليمامّي في أبي الصَّقر إسماعيل بن 

على تأميله يومًا ثواُب وأنت الحرُّ ما خانتك نفٌس وال أصٌل إذا وقع انتساُب وشكري ظاهر ورجاي جزٌل ففيم جزاي من ذلٍّ 

ذا سعى خيَّاب ولبشَّار بن حجاب وحّقي أن تكافئني مزيدًا بشكري إْذ به نزل الكتاب صانعت فيك بمَثلْي ما ُأمِّله فيما لديك وه

إذا ُسئل المعروف أغلق بابه فلم تلقه إّال وأنت آمين آأنَّ ُعبيد اهللا لم ير ماجدًا ولم يدِر أنَّ   : برد في ُعبيد اهللا بن قزعة

في  -  رجٍل من أهل الشام - المكرمات تكون فقل ألبي يحيى متى تدرُك العال وفي آلِّ معروف عليك يميُن وأنشد ألبي ُزرعة 

ولكْن أبو الجهم إن جئته لهيفًا ُحجبت عن الحاجِب وليس بذي موعٍد صادق ويبخُل بالموعد الكاذب   : أبي الجهم بن سيف
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رّب بشٍر يصيِّر الحرَّ عبدًا لك غالْته جفوٌة في الحجاب وفتًى ذي   : وُحجب سعيد بن ُحميد بباب الحسن بن َمْخَلد فكتب إليه

ها خالئُق البّواِب وآريم قد قصَّرت بأيادي ه عبيٌد تسيُء لآلداب ال أرى للكريم أن يشتري الدن يا جميعًا خالئٍق ُمعجباٍت أفسدْت

أنا بالباب واقٌف منذ أصبْح ت على السِّرج ممسك بعناني وبعين البّواب آلُّ الذي بي   : بوْقفٍة بالباب وأنشدت لعبد اهللا بن العباس

أتيُتك زائرًا لقضاء حقٍّ   : يعاتب رجًالمن قومه -واسمه عبد اهللا بن محمد  -ألبي عيينة الُمهلَّبي  ويراني آأنَّه ال يراني وأنشدت

فحال السِّْتُر دونك والحجاب ولسُت بساقٍط في قدر قوٍم وإن آرهوا آما يقع الذباُب ورائي مذهٌب عن آلِّ ناٍء بجانبه إذا عزَّ 

ت األرُض على راغِب يَّطلب الرزق وال ذاهِب بل ضاقت األرض على صابٍر أصبح ما ضاق  : الذَّهاُب وأنشدني ابن أبي فنن

يشكو جفوة الصَّاحِب من شتم الحاجب في َذْنِبِه فإّنما يقصد للصَّاحِب فارغْب إلى اهللا وإحسانه ال تطلب الرزق من الطالِب قال 

  : فقال  ! أقول لبيَّك وسعديك  : ه فُحجب أّيامًا ثم فقال عمرأتى ُعويُف القوافي باب عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عن  : المدائني

ليس   : وأنت امرٌؤ آلتا يديك طليقٌة شماُلك خيٌر من يمين سواآا عالم حجابي زادك اهللا رفعًة وفضًال وماذا للحجاب دعاآا فقال

  . وأمر له بصلة  ! ذاك إالَّ لخير

 

دخلت على معاوية بن حرٍب   : الكالبّي بباب معاوية حينًا ال ُيؤذن له ثم دخل فقال أقام عبد العزيز بن ُزرارة  : المدائني قال

ما الجرح الذي ال   : وآنت وقد يئست من الدخول رأيت الحظَّ يستر عيب قوٍم وأيهات الحظوظ من العقول قيل لُحبَّي المدينة

  . حاجة الكريم إلى اللئيم ثم ال يجدي عليه  : يندمل قالت

 

  . وقوف الشريف بباب الدنيِّء ثم ال يؤذن له  : فما الذُّل قالت  : اقيل له

 

  . اعتقاد المنن في أعناق الرجال تبقى لألعقاب في األعقاب  : فما الشَّرف قالت  : قيل لها

 

  . تعرف قْف بالباب فاحُجْب من ال تعرف وائذْن لمن  : وقيل لُعروة بن عديِّ بن حاتم وهو صبيٌّ في وليمة آانت لهم

 

  . أوَّل شيٍء اسُتكفيته منع الناس من الطَّعام -واهللا  -ال يكون   : فقال

 

ُبلغٌة تحُجب الفتى عن ُدناٍة وعتاب يخاف أو ال يخاف بئس للدولة التي ُترفع السِّف لة فيها وتسقط   : وُأْنشدت ألبي ُعيينة المهلَّبّي

أشتهي يا قوم إالَّ ُمكرها باب األمير وال دفاع الحاجِب ومن الرِّجال أسّنٌة ال   : األشراف وُأنشدت لموسى بن جابٍر الحنفي

إني   : مذروبة ومزنَّدون شهودهم آالغائِب ومنهم ُأسوٌد ال ُترام ومنهم مما قمْشت وضّم حبل الحاطِب وأنشدني بعض أصحابنا

في ودِّ شرٍف وال ُأطالُب ودَّ الكاره اآلبي وأنشدني ابن  امرؤ ال ُأرى بالباب أقرُعه إذا تنمَّر دوني حاجب الباب وال ألوم امرًأ

الموت أهون من طول الوقوف على باٍب علّي لبواٍب عليه يُد ما لي أقيُم على ذلِّ الحجاب آأْن قد ملَّني وطٌن أو   : أبي فنن

يعدُل عندي قلع بعض أنياْب عالوا بأبواب  إنَّ وُقفي من وراء الباْب  : ضاق بي بلُد وأنشدني الزبير بن بّكار لجعفر بن الزُّبير

 الحديد لعزِّها وتنوَّقوا في ُقْبح وجه الحاجب فإذا تلطَّف للدخول إليهم راٍج تلقَّْوه بوعٍد آاذِب فاضرْع إلى ملك الملوك وال تكْن

لي ُيطيق ُذلَّ الحجاِب يا أميرًا لن تراني لك العيون بباِب ليس مث  : بادي الضَّراعة طالبًا من طالب وأنشدني أبو موسى المكفوف



 

23 
 

األبيات رواها ابن   " على جريٍب من األر ِض له تسعٌة من الحّجاِب قاعدًا في الخرب ُتحجُب عّنا ما سمعنا إمارًة في خراِب 

  . مع خالف في الرواية والترتيب 2  : 229خلكان في ترجنته 

 

  .  " وأولها هنا هو آخرها عنده 

 

ولست بمّتخٍذ صاحبًا ُيقيم على بابه حاجبا إذا جئُته قيل لي نائٌم وإن غبت ألفيُته عاتبا ويلزم إخوانه   : ر الكوفيُّوأنشدني أبو قْنب

حقَّه وليس يرى حقَّهْم واجبا وأنشدني أبو بكر محمد بن أحمد من أهل رأس الَعْين لنفسه في بعض بني عمران بن محمٍد 

فتى النَّدى شهدْت بذاك ولم تزْل قحطاُن فأليِّ شيٍء دون بابك حاجٌب من ُبغضه يتخبَُّط  يا أبا الفوارس أنت أنت  : الموصلّي

  : الشَّيطاُن فإذا رآني مال عنِّي ُمعرضًا فكأنَّني من خوفه سرطاُن من عاتب على حجابه واإلذن لغيره قال األشهب بن ُرميلة

سالم أُتولج باب الملك من ليس أهله وريُش الذُّنابي تابٌع للقوادم وقال عاصٌم  أبلغ أبا داود أنِّي ابُن عمِّه وأنَّ البعيث من بني عمِّ

أبلغ أبا مسمٍع عني مغلغلًة وفي العتاب حياٌة بين أقواِم أدخلت قبلي رجاًال لم يكن لهم في الحقِّ أن   : الزِّمانيُّ من بني زمَّان

اب دارك أدُلوها بأقداِم وليس يزيدني حسبي هوانًا عليَّ وال تراني يلجوا األبواب ُقدامى فقد جعلت إذا ما حاجٌة عرَضْت بب

َشميٍّ مستكينا فإْن قّدمتُم قبلي رجاًال ُأراني فوقهم حسبًا ودينا ألسنا عائدين إذا رجعنا إلى ما آان قدَّم أّولونا فأرجع في أرومة َعْب

أبلْغ أمير المؤمنين ودونه فراسخ تطوي الطَّرف وهو حديد بأّني   : ترى لي المجد والحسب السَّمينا وقال دينار بُن ُنعيٍم الكلبّي

أتى   : لدى عبد العزيز مدفٌَّع يقدَّم قبلي راسٌب وسعيُد وإّني ألدنى في القرابة منهما وأشرف إن آنت الشريف ُتريُد المدائني قال

آيف الُمقام أبا حفٍص بساحتكم وأنت ُتكرُم أصحابي   : ابن فضالة بن عبد اهللا الغنويُّ باب ُقتيبة بن مسلٍم فأساء إذنه فقال

وتجفوني أراهم حين أغشى باب حجرتكْم ُتدعوهم النَّقري دوني ويقصوني آم من أميٍر آفاني اهللا سْخطته مْذ ذاك أوليته ما 

عبد الملك تزّوج ابنة ُزفر بن آان َمْسلمة بن   : آان يوليني إني أبي أن أرضى ممنقصٍة عمٌّ آريٌم وخاٌل غير مأفوِن المدائني قال

أَمْسلُم قد منَّيتني   : الحارث الكالبّي وآان ببابه عاصم بن يزيد الهاللّي والُهذيل وآوثٌر ابنا زفر فكان يأذن لهما قبل عاصم فقال

ولم يشفع لي اللَّيل  ووعدتني مواعَد صدٍق إن رجعت مؤمَّرا أُيدعى ُهذيٌل ثّم ُأدعى وراءه فيا لك َمْدعي ما أذلَّ وأحقرا وآيف

آلَّه شفيٌع وقد ألقى قناعًا ومئزرا فلست براٍض عنك حّتى تحبَّني آحبِّك صهريك الُهذيل وآوثرا وقال األصحم أحُد بني سعد بن 

دار تئّيٍة ومنزلٍة ليست ب  : مالك بن ُضبيعة بن قيس بن ثعلبة يذآر خالد بن عبد اهللا القسريَّ وأبان بن الوليد الَبَجلّي وحجبه خالد

أطال بها حبسي أباٌن وخالُده فإْن أنا لم أنزْل بالدًا ُهما بها فال ساغ لي من أعذب الماء بارُده إذا ما أتيُت الباب صادفت عنده 

بجيلة أمثال الكالب ُتراصده عليهم ثياب الخزِّ تبكي آما بكت آراسيُّه من ُلؤمه ووسائده ويدعون ُقدامى ويجعل دوننا من السَّاج 

إنّي   : مسمورًا تئطُّ حدائده لُسويد بن هوبٍر النَّهشلّي وُمجفر بن جزّي الكالبي قبل الُحضين بن المنذر الرقاشي فقال الُحضين

أللقى من تميم وبابه عناًء ويدعو ُمجفرا وابن هوبرا نزيعين من حيَّين شتَّى آأنما يرى بهما البّواب آسرى وقيصرا وقال عبيد 

أبلغ أمير المؤمنين نصيحتي فلست على رأٍي قبيٍح أواربه   : لفاتك لعبد اهللا بن الزُّبير وشكا إليه ُمصعبًا وحّجابهاهللا بن الُحّر ا

أفي الحقِّ أن ُأجفى ويجعل مصعب وزيريه مْن قد آنت فيه أحاربه وما المرٍئ إّال الذي اهللا سائٌق إليه وما قد خطَّ في الزُّبر 

دخل مسلٌم ويمنعني أن أدخل الباب حاجبه لقد رابني من ُمصعٍب أنَّ مصعبًا لدى آلِّ ذي غشٍّ لنا هو آاتبه إذا ما أتيت الباب ُي

فلو آنُت غْوثّيًا ألدنيت مجلسي إليك أخا قْسٍر ولكنني فحُل رأيتك   : صاحبه وقال ابن نوفل لخالد بن عبد اهللا القسرّي وحجبه

حل أفي الحق أن ُندني إذا ما فزعتم ونقصي إذا ما تأمنون ونحجُب ويجعل فوقي ُتدني ناشئًا ذا عجيزٍة بمحجر عينيه وحاجبه ُآ



 

24 
 

ني من يودُّ لو أنَّكم شهاٌب بكفِّْي قابٍس يتلهَُّب فها أنتم داويتم الكْلم ظاهرًا فمن لكلوٍم في الصُّدور تحوَُّب فقلت وقد أغضبتمو

آتب عبد   : مي راحٌة وال عند قومي إْن تعتَّبُت معتُب المدائنيُّ قالبفعلكم وآنت امرًأ ذا مّرٍة حين أغضُب أما لي في أعداد قو

الملك بن مروان إلى الحجاج أن يستعمل مسمع بن مالك على سجستان فوالَّه إياها فأتاه الضَّّحاك بن هشام فلم ُينله خيرًا 

الوادي دعوت وال الحصى ولكن دعوت  وما آنت يا بن آبشة أن أرى لبابك بّوابًا والستك منبرا وما شجر  : وأقصاه فقال

الُحرقتين وجحدرا أخْذنا بآفاق السماء فلم ندْع لعينك في آفاقها الُخضِر منظرا من ْمدح برفع الحجاب قال أيمن بن ُخريم في 

حذار الغواشي  ولو شاء بشٌر آان من دون بابه طماطم سوٌد أو صقالبٌة ُحْمُر بعيُد مراد الطَّرف ما ردَّ طرفه  : بْشر بن مروان

لعبد العزيز على قومه وغيرهم مَنٌن ظاهره ففبا بك ألين أبوابهم وداُرك مأهولٌة   : باُب دار وال ستُر وله أيضًا في عبد العزيز

 عامره وآلبك أرأف بالمعتفين من األمِّ بابنتها الّزائرة وآفُّك حين ترى السائلي ن أندى من اللَّيلة الماطرة فمنك العطاء ومّنا

ما لي أرى أبوابهم مهجورًة وآأنَّ بابك مجمع األسواِق إّني رأيتك للمكارم عاشقًا   : الثناُء بكل ُمحبَّرٍة سائرة وآلخر أيضًا

على باب   : يزدحم الناس على بابه والمنهل العذب آثير الزِّحاْم وألشجع بن عمٍرو السُّلمّي  : والمكرمات قليلة العشَّاِق وللتيمّي

تأبى خالئق خالد وفعاله إالَّ تجنُّب آلِّ أمٍر عائِب   : عالماٌت من البْذِل وُأنشدت لعمارة بن عقيل في خالد بن يزيد ابن منصوٍر

أبلج بين حاجبيه نوره إذا تغذَّى ُرفعت ُستوره   : وإذا حضْرنا الباب عند غدائه أذن الغذاُء برغم أنف الحاجِب وأنشدُت لبعضهم

أبا خالٍد زدت الحياة محّبًة إلى الناس أْن آنت األمير المتوَّجا وُحقَّ لهم أن يرغبوا في حياتهم   : بن المهّلبولثابت ُقطنة في يزيد 

وبابك مفتوٌح لمن خاف أو رجا تزيد الذي يرجو نداك تفضُّال وُتؤمن ذا اإلجرام إْن آان ُمحرجا من ُأمِّل حجاُبه ولم ُيذمَّ عليه 

حجبك أمير   : يان بن حرٍب باب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فُحجب عنه فقال له رجٌل ُيْغريه بهحضر أبو سف  : المدائني قال

  . ال عدمت من قومي من إذا شاء أن يحجبني حجبني  : المؤمنين يا أبا سفيان فقال

 

إنَّ السماء ُترجَّى حين تحتجب وله يا أيُّها الملك المأمول نائله وجوده لُمراعي ُجوده آثُب ليس الحجاب بمُقٍص عنك لي أمًال 

قل البن طوٍق رحى سعٍد إذا خبطْت حوادث الدهر أعالها وأسفلها أصبحت حاتمها جودًا وأحنفها   : أيضًا في مالك بن طوق

عرضًة حلمًا وآيِّسها علما ودغفلها ما لي أرى الحجرة الفيحاء مقفلًة عنِّي وقد طال ما استفتحت مقفلها آأنها جّنة الفردوس م

إذا أنت لم ترسل وجئُت فلم أصْل مألت بعذٍر منك   : وليس لي عمٌل زاٍك فأدخلها وألبي عبد الرحمن العطوّي في ابن المدبِّر

سمع لبيِب قصدتك مشتاقًا فلم أَر حاجبًا وال ناظرًا إالَّ بعين غضوِب آأني غريٌم مقتٍض أو آأّنني ُطلوُع رقيٍب أو ُنهوُض حبيِب 

الحجاُب عزيمتي على شكر ُبسط الراحتين وهوِب عليَّ له اإلخالص ما ردع الهوى أصالُة رأٍي أو وقاُر َمشيِب  فقمت وقد فكَّ

أنت لو آنت دون أعراِض قحطا َن وأسبْلَت دونها األحسابا لرأيناك في مرايا أيادي َك يقينًا ولو أطلت الحجابا وأنشدني 

قالوا اصطباُرك للحجاِب وُذلِّه عاٌر عليك يد الزَّمان وعاُب فأجبُتهم ولكلِّ قوٍل   : نالبالُذرّي في ُعبيد اهللا بن يحيى بن خاقا

صادٍق أو آاذٍب عند الكريم جواُب إنّي ألغتفُر الحجاب لما جد ليست له منٌن عليَّ رغاُب قد يرفع المرء اللئيُم حجابه ضعًة 

دونه ستٌر وُأغلق باُب تم آتاب الحجاب وهللا الحمد والمّنة وبيده  ودون العرف منه حجاُب والحرُّ مبتذل النَّوال وإن بدا من

  . الحول والقّوة والل سبحانه الموّفق للصواب برحمته

 

من آالم أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أيضًا واهللا المستعان   " مفاخرة الغلمان والجواري   " يتلوه إن شاء اهللا تعالى آتاب 

  . ميٌع مجيب الدعاءوعليه التُّكالن إّنه س
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  . والحمد هللا أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسالمه وهو حسبنا ونعم الوآيل

 

 الرسالة الثالثة عشرة آتاب ُمفاخرة الجواري والغلمان  
 

  . بسم اهللا الرحمن الرحيم باهللا نستعين وإياه نستهدي وعليه نتوآل

 

  . العلم أهًال يقصدونه وُيْؤثرونه وأصناف العلم ال ُتحصى منها الجزُل ومنها السَّخيفإّن لكل نوٍع من 

 

وإذا آان موضع الحديث على أّنه ُمضحٌك وُملٍه وداخٌل في باب حّد المزج فُأبدلت السَّخافة بالجزالة انقلب عن جهته وصار 

  . الحديث الذي ُوضع على أن َيُسرَّ النفوس يكُرُبها ويُغّمها

 

ومن آان صاحب علم ممرَّنًا موقَّحا إلف تفكير وتنقيب ودراسة وحلف تبيُّن وآان ذلك عادًة له لم يضره النَّظُر في آلِّ فنٍّ من 

  . الجّد والهزل ليخرج بذلك من شكل إلى شكل

 

  . هافإنَّ األسماع قد تملُّ األصوات المطربة واألوتار الفصيحة واألغانيَّ الحسنة إذا طال ذلك علي

 

إنِّي ألستجمُّ نفسي ببعض الباطل مخافة أن أحمل عليها من الحّق ما ُيملُّها   "   : وقد ُروي عن أبي الّدرداء رضي اهللا عنه أنه قال

 "  .  

 

  .  " العلم أآثر من أن ُيحصى فخذوا من آلِّ شيٍء أحسنه   "   : وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه أنه قال

 

  .  " إّن القلوب تملُّ األبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة   "   : ي عن الشَّعبي أنه قالوُرو

 

  . وبعض من ُيظهر النسك والتقشُّفإذاُذآر الحر واألير والنَّيك تقزَّز وانقبض

 

  . تصنُّعوأآثر من تجده آذلك فإنما هو رجٌل ليس معه من المعرفة والكرم والنُّبل والوقار إالَّ بقدر هذا ال

 

  : وُهنَّ يمشين بنا هميسا إْن تصُدِق الطَّْيُر ننْك لميسا فقيل له  : ولو علم أنَّ عبد اهللا بن عباٍس أنشد في المسجد الحرام وهو ُمحرٌم

  . إنما الرَّفث ما آان عند النساء  : فقال  ! إنَّ هذا من الرَّفث
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عقائل من   : من في هذه البيوت فقال  : البصرة ولم يكن في حسبه بذاك فقالوقول عليٍّ رضوان اهللا عليه ودخل على بعض أهل 

  . عقائل العرب

 

  .  " من َيُطْل أيُر أبيه ينتْطق به   "   : فقال

 

  . فعلى عليٍّ في التَّنزُّه ُيَعوَّل

 

عضضت   "   :  صلى اهللا عليه وسلموقول أبي بكٍر الصديق رضي اهللا عنه لُبديل بن ورقاء يوم الُحديبية وقد تهدَّد رسول اهللا

  .  "   ! ببْظر الالت أنحُن نخُذله

 

  .  "   ! وأنت يا ابن مقطِّعة الُبظور ممن يكثِّر علينا  "   : وقول حمزة بن عبد المّطلب رضي اهللا عنه

 

  . ولو تتبَّعت هذا وشبهه وجدته آثيرا

 

و آان الرأي أّال ُيلفظ بها ما آان ألّوِل آونها معنًى ولكان في التَّحريم وإنما وُُضعت هذه األلفاظ ليستعملها أهل اللغة ول

  . والصَّون لُلغة العرب أن ُترفع هذه األسماء واأللفاظ منها

 

  .  " لكلِّ مقاٍم مقال   "   : وقد أصاب آلَّ الصَّواب من قال

 

إّني   : َبهه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غير محتشمةولو آان مّمن يتصوَّف ويتقشَّف علم قول امرأة رفاعة الّقرظّي َتْج

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما  -تزّوجت عبد الرحمن بن الزبير وإّنما معه مثل ُهدبة الثَّواب وآنت عند رفاعة فطلَّقني 

  .  " ى تذوقي من ُعسيلته ويذوق من ُعسيلتك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ال حتَّ  "   : فقال -يزيد على التبسُّم حتى قضْت آالمها 

 

  . ورواه ابن المبارك عن معمر عن الزُّهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها لعلم أّنه على سبيل التَّصنُّع والرِّياء

 

  . ولو سمعوا حديث ابن حازٍم حين زعم أنَّه ُيقيم ذآره ويصعد السُّلَّم وامرأته متعلقة بذآره حتَّى يصعد

 

  . يا ُبنيَّ إذا خلوت فاصنع ما أحببت  : أْنَخُر عند الجماع قال  : وحديث ابن أخي أبي الزِّناد إْذ يقول لعمِّه

 

  . يا بنّي لو رأيت عمَّك يجامع لظننت أّنه ال يؤمن باهللا وهذان من ألفاظ الُمجان  : يا عمِّ أتنخُر أنت قال  : قال
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  . اللهمَّ قوِّ ذآري على نكاح ما أحللت لي  : ابعين رحمه اهللا أنه آان يقول في دعائهوُروي عن بعض الصَّالحين من الت

 

ونحن لم نقصد في ذآرنا هذه األخبار الردَّ على من أنكر هذهذ األمور ولكنَّا لما ذآرنا اختصام الشِّتاء والصيف واحتجاج 

أحببنا أن نذآر ما جرى بين الالَّطة والزُّناة وذآرنا ما نقل أحدهما على صاحبه واحتجاج صاحب المعز والضَّأن بمثل ذلك 

ُحمَّال اآلثار وروْته الرُّواة من األشعار واألمثال وإن آان في بعض البطاالت فأردنا أن نقدِّم الُحجَّة لمذهبنا في صدر آتابنا 

  . هذا

 

  . ونسأله السالمة في الدِّين والدُّنيا برحمتهونعوذ باهللا أن نقول ما ُيوتغ وُيردي وإليه نرغب في التأييد والعصمة 

 

آأنَّها غالم ووصيفٌة   : إن من فضل الغالم على الجارية أن الجارية إذا ُوصفت بكمال الحسن قيل  :  ( صاحب الغلمان ) قال 

  . غالمية

 

حديٍث من نديم موافٍق وساقيٍة َبْيَن الُمراهِق لها قدُّ الغالم وعارضاه وتفتير المبتَّلة اللَّعوِب فِطْب ل  : قال الشاعر يصف جارية

وميراثيَّة تمشي اختياًال من   : والُحْلِم إذا هي قامت والسُّداسيَّ طالها وبين النَّحيف الجسم والحسن الجسم وقال والبة بن الُحباب

مطمومة الشَّْعر في ُقمٍص مزرَّرٍة في زّي   : شةالتكريه قاتلة الكالم لها زيُّ الغالم ولم أقْسها إليه ولم ُأقصِّر بالغالِم وقال ُعكا

وقال تبارك   " يطوف عليهْم غلماٌن لهْم آأنهم لؤلؤ مكنوٌن   "   : ذي ذآٍر سيماُه سيماها وأآثر من قول الشاعر قول اهللا عّز وجّل

  . يطوف عليهم وْلدانٌٌ ُمخلَّدون  "   : وتعالى

 

  .  " بأآواٍب وأباريق 

 

  . موضٍع من آتابه وشوَّق إليهم أْولياءه فوصفهم في غير

 

  . قد ذآر اهللا جلَّ اسمه الحور العين أآثر مما ذآر الولدان فما حجَّتك في هذا إال آحجَّتنا عليك  :  ( صاحب الجواري ) قال 

 

س التي حرم اهللا تعالى وجعل الشهادة منها اإلشراك باهللا وقتل النَّْف  : ومما صان اهللا به النِّساء أنَّه جعل في جميع األحكام شاهدين

  . على المرأة إذا ُرميت بالزِّنى أربعًة مجتمعين غير مفترقين في موضٍع يشهدون أنَّهم رأوه مثل الميل في الُمكُحلة

 

  . وهذا شيٌء عسير لما إراد اهللا من إغماض هذا الحد إذ جعل فيه الشَّدخ بالحجارة

 

  . ءوإنما خلق اهللا الرِّجال بالنسا
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  . وريح الجارية أطيب وثيابها أعطر ومشيتها أحسن ونْغمتها أرق والقلوب إليها أْميل

 

وصيفٌة آالغالِم تصلح لل أمرين آالُغصن   : ومتى أردتها من ُقدَّاٍم أو َخْلٍف من حيث يحسن ويحّل وجدت ذلك آما قال الشاعر

ونظر بعض الحاجِّ إلى جاريٍة آأنها دمية في محراب قد أْبدت   : إيها قال  : ُحسنهافي تثنِّيها أآملها اُهللا ثم قال لها لما استتمَّت في 

لست حاّجة وإنما يحجُّ الجمل ألست   : قالت  ! يا هذه تكلَّمين بمثل هذا وأنت حاجَّة  : عن ذراٍع آأنه ُجمارة وهي تكلَُّم بالرَّفث فقال

وَدّقت وَجلَّت واسبكّرت   : أنا من اللواتي وصفهنَّ الشَّاعر فقال  : ك فمن أنت قالتويحك لم أر مثل  : قال  ! تراني جالسًة وهو يمشي

إن   "   : إّن أحدًا ال يدخل الجّنة إال أمرد آما جاء في الحديث  :  ( صاحب الغلمان ) وُأآملْت فلو ُجنَّ إنساٌن من الحسن ُجنَِّت قال 

  .  " أهل الجّنة يدخلونها ُجْردًا مكحَّلين 

 

فيا ُربَّ يوٍم قد أروُح مرجًَّال حبيبًا إلى البيض األوانِس   : وقال امرؤ القيس  : والنِّساء إلى الُمْرِد أْميل وله أشهى آما قال األعشى

بصيٌر  فإْن تسألوني بالنِّساء فإّنني  : أملسا أراهن ال ُيحببن من قلَّ ماله وال من رأين الشَّيب فيه وقوَّسا وقال َعْلقمة بن عبدة

بأدواء النِّساء طبيُب إذا شاب رأس المرء أو قّل ماله فليس له في ودِّهنَّ نصيُب ُيرْدن ثراء المال حيث علمنه وشرُخ الشَّباب 

ُحبِّبت إليَّ النِّساء والطِّيب   "   : فإن الحديث قد جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :  ( صاحب الجواري ) عندهنَّ عجيُب قال 

  .  " عل ُقرَّة عيني في الصالة وج

 

  . ولم يأت للغلمان مثل هذه الفضيلة

 

  . وقد ُفتن بالنساء األنبياء عليهم السالم منهم داود وُيوسف عليهما السالم

 

ما لم يأِت في لو لم يكن من بلّية النساء إّال أّن الزِّنى ال يكون إّال بهّن وقد جاء في ذلك من التغليظ   :  ( صاحب الغلمان ) قال 

  . غيره في الكتاب نّصًا وفي الروايات الصحيحة

 

  . وال يْزنون ومْن يفعْل ذلك ًيْلَق أثامًا  "   : وقال  " وال تْقربوا الزِّنى إنَّه آان فاحشًة وساء سبيًال   "   : قال اهللا تبارك وتعالى

 

الزَّانية والزَّاني فاجلدوا آلَّ واحٍد منهما مائة جلدٍة وال تأخْذآم بهما   "   : وقال  " ُيضاعف له العذاب يوم القيامة ويْخُلْد فيه ُمهانًا 

  .  " رأفٌة 

 

  . وقد جعل بينهما إذا لم يكن شهوٌد التالعن والفرقة في عاجل الدُّنيا إلى ما أعدَّ للكاذب منهما من اللَّعن والغضب في اآلخرة

 

  . من الحّد على الزَّاني إّال ما جعل على اللَّوطّي مثلهما جعل اهللا   :  ( صاحب الجواري ) قال 

 



 

29 
 

هكذا ُيرمى   "   : وقد ُروي عن علي بن أبي طالٍب رضي اهللا عنه أّنه ُأتي بُلطيٍّ فُأصعد المئذنة ثم ُرمي منكِّسًا على رأسه وقال

  .  " به في نار جهنَّم 

 

  . فعرقب عليه حائطًاوُحدِّث عن أبي بكر رضي اهللا عنه أّنه ُأتي بلوطيٍّ 

 

  . وحديث أبي بكر أيضًا رضي اهللا عنه أنَّ خالد بن الوليد آتب إليه في قوٍم الُطوا فأمر بإحراقهم

 

  . وأحرقهم هشام بن عبد الملك وأحرقهم خالد بن عبد اهللا بأمر هشام

 

  . ماء وآلِّ قطرة في األرض لم يزْل نجسًاوفي الحديث مجاهد أنَّ الذي يعمل عمل قوم ُلوٍط لو اغتسل بكلِّ قطرٍة من السَّ

 

  .  " اللُّوطّي ُيرجم ُأحصن أو لم ُيحصْن ُسّنٌة ماضيٌة   "   : وحديث الزُّهرّي

 

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذَّآرين يلعب أحدهما   "   : وُروي عن الحكم بن ُعَتْيَبة أن علّيًا رحمه اهللا رجم لوطّيًا وقال

  .  "  باآلخر

 

  .  " لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المؤنَّثين من الرجال والمذآَّرات من النساء   "   : وحديث أنٍس قال

 

وسمعه يقول ألمِّ سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه   " هيٌت   " وقد نفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخنَّثًا من المدينة يقال له 

تحتم الطَّائف فعليك بادية بنت غْيالن فإنها هيفاُء شموع إذا قامت تثنَّت وإذا تكلَّمت تغنَّْت ُتقبل بأربٍع وُتدبُر بثماٍن إذا ف  "   : وسلم

  .  " وبين رجليها آاإلناء المكفوء فزوِّجيها ُعمر ابنك 

 

  .  "   ! ظننتك من ذوي اإلربةلقد تغلغلت في النظر يا عدوَّ اهللا وما   "   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 

  . فنفاه عن المدينة

 

  . من عيوب المرأة أّن الرجل إذا صاحبها شيَّبْت رأسه وسهَّكت ريحه وسوَّدت لونه وآثر بوله  :  ( صاحب الغلمان ) قال 

 

  . وهنَّ مصايد إبليس وحبائل الشيطان ُيتعبن الغنيَّ ويكلِّفن الفقير ما ال يجد

 

  . تاجٍر مستوٍر قد فلَّسته امرأته حتَّى هام على وجهه أو جلس في بيته أو أقامته من سوقه ومعاشه وآم من رجٍل
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  .  " ما ترآت بعدي فتنًة أضرَّ على الرجال من النِّساء   "   : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 

  .  " تزوَّجوا فإنِّي ُمكاثٌر بكم األمم   "   : سلم قالقد جاء الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  :  ( صاحب الجواري ) قال 

 

  . مسكيٌن رجٌل ال زوجة له  "   : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 

  .  " مسكينٌة مسكينٌة امرأٌة ال بعل لها 

 

  . تزّوجوا والتمسوا الولد فإنَّهم ثمراُت القلوب  "   : وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم

 

  .  " الُعُجز الُعقر وإّياآم و

 

  . وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أآثر أهل عصره نساء وآذلك آانت األنبياء عليهم السالم قبله

 

  . وقد أنبأك اهللا عّز وجّل بخير داود عليه السالم في القرآن وما روي أنه آان لسليمان عليه السالم

 

  . وقد تزوج ابن مسعوٍد في مرضه الذي مات فيه

 

  . زوِّجوني ال ألقى اهللا تعالى وأنا عزب  : وقال ُمعاذ

 

  . إني ُألْجهد نفسي في النِّكاح حّتى ُيخرج اهللا منّي نسمًة تسبِّحه  : وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال

 

  . عليكم باألبكار الشَّواب فإنهنَّ أطيب أفواهًا وأنتق أرحامًا  : وروي أنه قال

 

  . أآثر من أن نأتي عليهوالحديث في هذا 

 

إن من عيوب الجواري أنَّ الرجل إذا اشترى الوصيفة إلى أن يستبرئها محرٌَّم عليه أن يستمتع بشيٍء   :  ( صاحب الغلمان ) قال 

  . منها قبل ذلك والوصيف ال يحتاج إلى ذلك
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ثالث في   : د جاء في الحديث أنَّ الزِّنى فيه ست خصالفديتك إنّما اخترناك َعْمدًا ألنك ال تحيض وال تبيض وق  : وقد قال الشاعر

  . الدنيا وثالث في اآلخرة

 

  . فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ويعّجل الفناء ويقطع الرِّزق من السماء

 

  . وأّما اللواتي في اآلخرة فالحساب والعذاب ودخول النار

 

  . ن ريح الزُّناةإنَّ ألهل النار صرخًة م  : وروي عن مجاهٍد قال

 

  . إن أهل النار ليتأذَّون بريح الزُّناة  : وقالوا

 

  . لم نسمع بعاشٍق قتله حبُّ غالم  :  ( صاحب الجواري ) قال 

 

ونحن نعدُّ من الشعراء خاصًة اإلسالميِّين جماعًة منهم جميل بن َمعَمر قتله حبُّ ُبثينة وآثيِّر قتله حبُّ عّزة وعروة قتله حبُّ 

  . راء ومجنون بني عامر هيَّمته ليلى وقيس بن ذريح قتلْته ُلْبنى وعبد اهللا بن عجالن قتلته هند والغمر بن ضرار قتلْته ُجْملعف

 

  . هؤالء من أحصينا ومن لم نذآر أآثر

 

من قد اشُترى لو نظر آثيِّر وجميٌل وعروة ومن سميِّت من نظرائهم إلى بعض خدم أهل عصرنا م  :  ( صاحب الغلمان ) قال 

بالمال العظيم فراهة وشطاطًا ونقاء لون وُحسن اعتداٍل وجودة قدٍّ وقوام لنبذوا ُبثينة وعّزة وعْفراء من حالٍق وترآوُهنَّ بمزجر 

  . الكالب

 

لدنيا شيئًا ولكنك احتججت علينا بأعراٍب أجالٍف ُجفاة ُغُذوا بالبؤس والشَّقاء ونشؤوا فيه ال يعرفون من رفاعة العيش ولذَّات ا

إّنما يسكنون القفار وينفرون من الناس آنفور الوحش ويقتاتون القنافذ والضِّباب وينُقُفون الحنظل وإذا بلغ أحدهم ُجهده بكى 

  . على الدِّمنة ونعت المرأة ويشّبهها بالبقرة والظَّبية والمرأة أحسن منهما

 

  . مخافة العين عليها بزعمهنعم حتَّى يشبِّهها بالحّية ويسِّميها شوهاء وجرباء 

 

  . فأّما األدباء والظرفاء فقد قالوا في الغلمان فأحسنوا ووصفوهم فأجادوا وقّدموهم على الجواري في الجّد منهم والهزل
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 شبيٌه بالقضيب وبالكثيب غريُب الحسن في قدٍّ غريِب براه اهللا بدرًا فوق غصٍن ونيط بحقوه دعص  : وقال الشاعر يصف الغالم

هوى الكثيِب أغنُّ تولَُّد الشَّهوات منه فما تعدوه أهواء القلوِب وما اآتحلت به عيٌن ففاتت مسلَّمة الضَّمير من الذُّنوِب شغلت به ال

ونزْعت عنه ولم أدنس به دنس الُمريِب آلفُت بظبٍي له سوالُف ُأدماْنه قضيٌب على َرْملٍة على ُشعبتْي بانه له لحظ وحشّيٍة 

َسْقيا لغير العلياء والسَّند وغير أطالل ميَّ بالجرِد ويا صبيب السَّحاب إن آنت قد ُجدت اللِّوى   : نسانه وقال أبو نواسوألفاُظ إ

ث ال مرًة فال تعِد ال تسقيْن بلدًة إذا ُعدَّت ال بلدان آانت زيادة الكبِد إْن أتحرْز من الغراب بها يكن مفرِّى منه إلى الصُّرِد بحيث

اُج إلى أذنيك إالَّ تصايح النَّقِد أحسن عندي من انكبابك بال فْهر ُملّحًا به على وتِد وقوُف ريحانٍة على ُأْذٍن وسير تجلب الفج

فقد قال أبو نواٍس الحكميُّ   :  ( صاحب الجواري ) آأس إلى فٍم بيِد يسقيكها من بني العباد رشًا منتسٌب عيُده إلى األحِد قال 

بِك ليلى وال تطرْب إلى هنِد واشرْب على الورد من حمراء آالورِد آأسًا إذا انحدرْت في حْلقِِ شاربها ال ت  : شاعرآم أيضًا

رأيت حمرتها في العين والخدِّ فالخمر ياقوتٌة والكأس لؤلؤٌة من آفِّ لؤلؤٍة ممشوقة القدِّ تسقيك من عينها سحرًا ومن يدها خمرًا 

دع عنك لومي فإنَّ اللوم   : للنَّدمان واحدٌة شيٌء خصصت به من بينهم وحدي وقال أيضًافما لك من سكرين من ُبدِّ لي نشوتان و

إغراُء وداوني بالتي آانْت هي الداُء صفراُء ال تنزل األحزان ساحتها لو مسَّها حجٌر مسَّته سرَّاُء من آفِّ ذات حٍر في ذي ذآر 

معتكٌر فظلَّ من وجهها في البيت ألالُء فأرسلْت من فم اإلبريق صافيًة آأنَّما  لوطيٌّ وزّناُء قامت بإبريقها واللَّيل  : لها ُمحّبان

يُر أخذها بالعين إغفاُء في فتيٍة ُزُهٍر ذلَّ الزمان لهم فما يصيبهم إالَّ بما شاءوا بان بك الشَّكل والنَّظيُر وجلَّ عن وصفك الضَّم

ن مثل ال عياٍن جسمًا على أّنه منيُر فأنت عند المجسِّ ناٌر وأنت عند فليس ُيخطيك في امتحاٍن صغيُر أمٍر وال آبيُر ُخلقت م

يا من تعدَّى العباد من شبهه لمَّا قُصرن الصِّفات عن ُآُنهِه ويا غزاًال يسبي بلحظته مكتحًال   : اللِّحاظ نوُر وقال أبو هشاٍم الخرَّاز

فوس في ُنزهِه لبَّيك داٍع دعا فقلُت له والقلب في آربه وفي ولهِه راح أو على مرهِه يجعل قتل النُّفوس نزهته يوشك ُيفني النُّ

هذا فؤادي أتاك مبتدعًا طوعًا ولم يأتكْم على ُآُرهِه يشرُه منكم إلى مواصلٍة يا ُبوس قلٍب يذوُب من شرهِه فاآلن قل للخيال 

لي حبيٌب آلَّما زاد   : شروب والمأآوُل وقال أيضًايطرُق مْن أعيا عليه وصاُل منتبهِه أحللت من قلبي هواك محلَّة ما حلَّها الم

 في جفوته لي آان أْشهى هو وجٌه آلُّه في آلِّ ما نظرْت عيناك منه آان وجها وآذا الدُّّرة ال يدري الفتى أيُّها من أيِّها في العين

لكالم فما أبصرتني أغفلت عن معنى وأُعدُّ أفنيت فيك معاني الشكوى وصفاِت ما ألقى من البلوى قلَّبُت آفاق ا  : أبهى وقال أيضًا

ما ال أشتكي غبنًا فأعود فيه مّرًة أخرى فلو أنَّ ما أشكو إلى بشٍر ألراحني ظنِّي من الشَّكوى لكّنني أشكو إلى حجٍر تنبو 

  . المعاول عنه بل أْقسى فهذا وشبهه من الشعر آثير

 

  : طمعْت فّي َطْفلٌة ربَّ راج مجنَِّب قلت لّما رأيتها أسفرْت لي  : لنساءوإذا جئت إلى أصحاب الهْزل آقول بعضهم ممَّن ذمَّ ا

ال أبتغي بالُمرد مطمومًة وال أبيع الّظبي باألرنِب ال ُأدخل الُجْحَر يدي   : تنقَّبي لست واهللا ُمدخًال إصبعي ُجْحَر عقرِب وقال آخر

الحرِّ حاجة نيكه عندي سماجة ما ينيك الرَّ إّال آلُّ ذي فقٍر وحاجة فإذا  ليس لي في  : طائعًا أخشى من الحيَّة واالعقرِب وقال آخر

ما يساوي نيُك أنثى عند أيري بعرتيِن إّنما نيك الجواري حلُّ دْيٍن بعد ديِن   : نكتم فنيكوا أمردًا في لون عاجة وقال يوسف لْقوه

اتِب ولقد يُتوب من المحارم آلِّها وعن الُخصى ما عاش ليس بتائِب وقال وعلى اللُّواط فال تُلمْن آاتبًا إّن اللِّواِط سجيٌَّة في الك

إْن تزن   : للطمٌة يلطمني أمرٌد تأخذ مّني العين والفكَّا أطيب من ُتفاحٍة في يدي معضوضٍة قد ملئْت مْسكا وقال آخر  : الحكمّي

ر ما فيه من مفاضلٍة أْمُنَك من طمثه ومن حبلِه وهذا قليٌل أيس  : محصنٌة ُترجم عالنيًة وإن يُلْط عزٌب ال يرجم العزُب وقال آخر

من آثير ما قالوا فقد قالت الشعراء في الغالم في الجّد والهزل فأحسنوا آما قالت الشعراء في الغزل والنَّسيب وال يضير 
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  . المحسن منهم أقديمًا آان أو محدثًا

 

 

واحتفلت جئت بالحكمّي والرَّقاشّي ووالبة ونظرائهم من الُفسَّاق والمرغوب أّما أنت فحيث اجتهدت   :  ( صاحب الجواري ) قال 

عن مذهبهم الذين نبغوا في آخر الزمان ُسّقاٌط عند أهل المروءات أوضاٌع عند أهل الفضل ألّنهم وإن أسهبوا في وصف 

هم من الخزي والقذف بالحجارة إلى ما أعدَّ الغلمان فإنما يمدحون وقد علمت ما قال اهللا تبارك وتعالى في قوم لوٍط وما عجَّل ل

  . لهم من العذاب األليم

 

وهل   ! وأين قول من سمَّيت من قول األوائل في الغزل والنَّسيب والنساء  ! فمن أسوُأ حاًال ممن مدح ما ذمَّه اهللا وحسَّن ما قبَّح

ذمَّت العرب الشَّيب مع الخصال المحمودة التي فيه إال وهل   ! آان البكاء والتشبيب والعويل إال فيهنَّ وعليهّن ومن أجلهّن

  . لكراهتهنَّ له

 

أراُهنَّ ال ُيحببن من قلَّ ماله وال من رأين الشَّيب فيه وقوَّسا وقال   : قال شاعر الشعراء من األّولين واآلخرين امرؤ القيس

المرء أو قلَّ ماله فليس له في ودِّهنَّ نصيُب ُيرْدن إذا شاب رأُس   : علقمة بن عبدة الفحل وآان نظير امرؤ القيس في عصره

  . ثراء المال حيث علْمنه وشرخ الشَّباب عندُهّن عجيُب وما قالت القدماء في النسيب أآثر من أن نأتي عليه

 

بسهميك وما ذرفْت عيناك إّال لتضربي   : وأين قول من ذآرت في صفات الغلمان من قول امرؤ القيس في التشبيب حيث يقول

حّتى يقوُل الناس مما رأوا يا   : في أعشاِر قلٍب مقتَِّل أغرَّك مّني أنَّ ُحبَِّك قاتلي وأنَّك مهما تأمري القلب يفعِل وقول األعشى

ماذا لقيت  إّن الذين غدْوا بلبِّك غادروا وشًال بعينك ال يزاُل معينا غيَّْضَن من عبراتهنَّ وقلن لي  : عجّبًا للقاتل الناشِر وقال جرير

يقُتلننا بحديٍث ليس   : خليلّي فيما عشتما هل رأيتما قتيًال بكى من حبِّ قاتله قبلي وقال الُقطامّي  : من الهوى ولقينا وقال جميل

لية يعلُمه من يتَّقين وال مكنونه بادي فهّن ينبذن من قوٍل ُيصْبن به مواقع الماء من ذي الُغلَّة الصادي فهؤالء القدماء في الجاه

  .  ! واإلسالم فأين قول من احتججت به من قولهم

 

  . وال نعلم أحدًا قال في الغالم ما قال الحكمّي وهو من المحدثين

 

فدْع عنك الرَّقاشّي ووالبة والخرَّاز ومن أشبههم فليست لك علينا حّجة في   ! وأين يقع قوله من قول األوائل الذين شبَّبوا بالنساء

  . الشعراء

 

ظلمت   :  ( صاحب الغلمان ) ليس من قال الشعر بقريحته وطبعه واستغنى بنفسه آمن احتاج إلى غيره يطرُد شعره قال   : رىوُأخ

في المناظرة ولم ُتنصف في الحجَّة ألن لم ندفع فضل األوائل من الشعراء إّنما قلنا إنهم آانوا أعرابًا أجالفًا ُجفاًة ال يعرفون 

  . الدنيا ألنَّ أحدهم إذا اجتهد عند نفسه شبَّه المرأة بالبقرة والظبية والحّية رقيق العيش وال لذَّات
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  . فإْن وصفها باالعتدال في الخلقة شّبهها بالقضيب وشبَّه ساقها بالَبْردية ألّنهم مع الوحوش واألحناش نشؤوا فال يعرفون غيرها

 

  . أحسُن من الظَّبية وأحسن من آلِّ شيٍء ُشبَِّهْت بهوقد نعلم أّن الجارية الفائقة الُحسن أحسُن من البقرة و

 

آأنَّها القمر وآأّنها الشمس فالشَّمس وإن آانت حسنًة فإنما هي شيء واحد وفي وجه اإلنسان الجميل وفي خلقه   : وآذلك قولهم

  . ضروٌب من الُحسن الغريب والترآيب العجيب

 

  .  ! بي والبقرة وأن األمر بينهما متفاوتومن يشكُّ أّن عين اإلنسان أحسن من عين الظَّ

 

  . وهذه أشياُء يشترك فيها الغلمان والجواري والحجَّة عليك مثُل الحّجة لك في هذه الصفات

 

  . وأّما احتجاُجك علينا بالقرآن واآلثار والفقهاء فقد قرأنا مثل ما قرأت وسمْعنا من اآلثار مثل ما سمعت

 

  . الدُّنيا تذهب ولّذاتها تريد فالقول قولنافإن آنت إلى سرور 

 

ما العيش إالَّ في جنون الصِّبا فإْن تولَّى فزماُن الُمداْم وإن آنت إلى التقشُّف والتزهيد في اللَّذَّات تعمد فترك   : آما قال الشاعر

  . جميع الشَّهوات من النساء وغيرهّن أفضل

 

  . فإْن أنصفت فْأتنا بمثل حّجتنا

 

  . ا أن تتلو علينا القرآن وتأتينا بأحاديث ألَّفتها فهذا منك انقطاعفأّم

 

هات   : ومثلنا ومثلك في ذلك مثل بصريٍّ وآوفيٍّ تفاخرا بعدد أشراف أهل البصرة وأشراف أهل الكوفة فقال البصرّي للكوفّي

فة مثل األحنف وفي بكر الكوفة مثل مالك بن في تميم الكو  : في أربع قبائل الكوفة مثل أربعة رجاٍل بالبصرة في أربع قبائل

  . مسمع وفي قيس الكوفة مثل قتيبة بن مسلم وفي أزد الكوفة مثل المهلب

 

  . مخنف بن ُسليم من أزد السَّراة وهم أشرف من أزد ُعمان  : فقال الكوفّي

 

بنفسه وما علمت أن أحدًا يبلغ من جهله أن  إنا لم نكن في شرف القبائل وفرق ما بينهما فإنما ذآرنا المهلب  : فقال البصرّي

  . يفخر بمخنف بن سليم فيفّضله على المهلب
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  . وأْخمل رجل من ولد المهّلب أشهر في الواليات وفي الفرسان وفي الناس من مخنف

 

  . نجعله إزاء مْخنفوالمهّلب رجٌل ليس له بالعراق نظيٌر يقاومه ومناقبه وأّيامه وفُتوُحه أآثر وأشهر من أن يجوز لنا أن 

 

  .  " بصرة المهّلب   "   : وما زالوا يقولون

 

  . ولو لم يكن للمهّلب إالَّ أنه ولد يزيد بن المهّلب آان آافيا

 

  . فزارة أشرف من باهلة  : ليس في قيس الكوفة مثل قتيبة بن مسلم قال قائل  : ونحن إذا قلنا

 

أن تذآر أسماء بن خارجة ثم تقول ونقول فنذآر فتوح قتيبة العظام والشَّهامة والنفس  ليس هذه معارضة فإّنما المعارضة  : قلنا

  . األبية والشَّجاعة والحزم والرأي والوفاء وشرف الوالية ونذآر ُسودد أسماء وجوده ونواله

 

أزِد السَّراة فهذا ليس من معارضة فأّما أن نتخّطى أنفسهما إلى قبائلهما آما تخطَّيت بدن المهلَّب وبدن مخنف إلى أْزِد عمان و

  . العلماء

 

  . لنا مثل عامر بن عبد قيس وهرم بن حيَّان وصلة بن أْشيم  : وآذلك إذا ذآرنا ُعّباد البصرة وُزّهادها وُنسَّاآها فقلنا

 

  . ُأويٌس القرنّي والرَّبيع بن ُخثيم واألسود بن يزيد النَّخعي  : فُعبَّاد الكوفة  : قلت

 

  . جوابوهذا 

 

فأّما أن تذآر طيب الدُّنيا والتمتُّع من لّذاتها وصفات محاسنها وتذآر ظرفاءها وأربابها وتجيئنا بأحاديث الزّهاد والفقهاء فقد 

  . انقطع الحجاج بيننا وبينك

 

  . تغّير معناه وبطل إن الكالم إذا ُوضع على المْزح والهزل ثم أخرجته عن ذلك إلى غيره من الجّد  : وقد قلنا في صدر آتابنا

 

ُمر شباب   : يا أبا عبد اهللا ما اللّذة فقال  : فقال له -وعنده شباٌب من قريش  - وقد ُروي أنَّ معاوية سأل عمرو بن العاص يومًا 

  . قريٍش فليقوموا
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  .  " إسقاط المروءة   "   : فلما قاموا قال

 

فكاشفُة ك لّما ُغلب الصَّبُر وما أحسن في مثل ك أن ينْهتك السِّْتُر قال  تجاسرت  : وقال الحكمّي  : قال الشاعر في مثل ذلك

لو لم يكن حالل وال حرام وال ثواب وال عقاب لكان الذي ُيحصِّله   : فنحن نترك ما أنكرت علينا ونقول  :  ( صاحب الجواري ) 

ثر وأطول مّدة ألنه أقل ما يكون التمتُّع بها أربعون عامًا المعقول ويدرآه الحسُّ والوجدان داًال على أنَّ االستمتاع بالجارية أآ

  . وليس تجد في الغالم معنًى إالَّ وجدته في الجارية وأضعافه

 

  . فإن أردت التفخيذ فأرداٌف وثيرة وأعجاز بارزة ال تجدها عند الغالم

 

  . وإن أردت العناق فالثُّديُّ النواهد وذلك معدوٌم في الغالم

 

  . يب المأتى فناهيك وال تجد ذلك عند الغالموإن أردت ط

 

  . فإن أتوه في محاشِّه حدث هناك من الطَّفاسة والقذر ما يكدِّر آلَّ عيش وينغص آلَّ لّذة

 

وفي الجارية من نعمة البشرة ولدونة المفاصل ولطافة الكفَّين والقدمين ولين األعطاف والتثنِّي وقّلة الحشن وطيب العرق ما 

  للغالم مع خصاٍل ال تحصىليس 

 

ُخمصانة وسيفانة وآأنها جانٌّ وآأنَّها جْدل عنان   : يريدون جودة العصب وقّلة االسترخاء ولذلك قالوا  " مجدولة   " وقولهم 

. وآأنَّها قضيب خيزران  

وقد وصفت الشعراء المجدولة والتثني في مشية الجارية أحسن ما فيها وذلك في الغالم عيٌب ألنه بنسب إلى التخنيث والتأنيث 

مجدولة األعلى آثيٌب   : لها قسمٌة من خوط باٍن ومن نقًا ومن رشأ األقواز جيٌد وَمْذِرُف وقال آخر  : في أشعارها فقال بعضهم

من   : ومجدولٍة جدل العنان إذا مشْت ينوء بخصريها ثقاُل الرَّوادف وقال األحوص  : نصفها إذا مشت أقعدها ما خلفها وقال آخر

  . المدمجات اللحم َجْدًال آأّنها عنان صناٍع أنعمت أن تخوَّدا وقالوا في ذلك أآثر من ان نأتي عليه

 

والغالم أآثر ما تبقي بهجته ونقاء خّديه عشرة أعوام إلى أن تتَّصل لحيته ويخرج من حّد المرودة ثم هو وقاٌخ طورًا ينتف 

  . جاللحيته وتارة يْهُلُبها ليستدعي شهوة الرِّ

 

  . وقد أغنى اهللا الجارية عن ذلك لما وهب لها من الجمال الفائق والحسن الرائق
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عجوٌز ترجَّى أن تكون فتيًَّة وقد لحب   : إّن من النساء من يتحسَّن ويستر عيبه بخضاب الشعر وغيره آما قال الشاعر  : فإن قلت

قد يفعل ذلك بعض النساء إذا   : أهلها ولن يصلح العّطاُر ما أفسد الدَّهُر قلناالجنبان واحدْودَب الظُّهُر تدسُّ إلى العّطار ميرة 

  . ُشيِّبْت وليس آالغالم لعموم َهْلب اللِّحى في الغلمان

 

وذآرت الخْصيان وُحسن قدودهم ونعمة أبشارهم والتلذُّذ بهم وأنَّ ذلك شيٌء ال تعرفه األوائل فألجْأتنا إلى نصف ما في 

  . لم يكن لذلك معنًى في آتابنا إذ آّنا إنّما نقول في الجواري والغلمان الخصيان وإن

 

في الجملة ممثَّل به ليس برجل وال امرأة وأخالقه ُمقسَّمة بين أخالق النساء وأخالق الصِّبيان وفيه من  -رحمك اهللا  - والخصيُّ 

الخصيَّ سريع التبدُّل والتنقُّل من حّد البضاضة ومالسة العيوب التي لو آانت في حْوراء آان حقيقًا أن ُيزهد فيها منه ألن 

الجلد وصفاء اللَّون ورقَّته وآثرة الماء وبريقه إلى التكسُّر والجمود والكمود والتقبُّض والتجمُّد والتحدُّب وإلى الهزال وسوء 

  . الحال

 

ه ُجمارة وآأّنه قضيب فّضٍة قد مسَّه ذهب وآأّن في ألّنك ترى الخصيَّ وآأنَّ السيوف تلمع في وجهه وآأنه مرآٌة صينيَّة وآأّن

  . وجناته الورد

 

  . فإن مرض مْرضًة أو طعن في السنِّ ذهب ذهابًا ال يعود

 

إّن الخصيَّ إذا ُقطع ذلك العضو منه قويْت شهوته وقويْت معدته والنت جلدته وانجردت شعرته وآثرْت   : وقال بعض العلماء

  . ويصير آالبغل الذي ليس هو جمارًا وال فرسًا ألّنه ليس برجٍل وال امرأة دمعته واتَّسعت فْقحته

 

  . فهو مذبذٌب ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء

 

  . ويعرض للخصّي ُسرعة الدَّمعة والغضب وذلك من أخالق النساء والصِّبيان

 

  . ويعرض له حبُّ النميمة وضيُق الصَّدر بما ُأودع من السِّرِّ

 

  . م البول في الفراش وال سيَّما إذا بات أحدهم ممتلئًا من النَّبيذويعرض له

 

ومما ناله من الحسرة واألسف لما فاتهم من الّنكاح مع شّدة حبِّهم للنساء أبغضوا الفحول أشدَّ من تباغض األعداء فأبغضوا 

  . الفحول ُبغض الحاسد لذوي النِّعمة
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المعَّمرين أنَّهم اعتبروا أعمار ضروب الناس فوجدوا طول أعمار الخصيان أعمَّ من وزعم بعض أهل التجربة من الشُّيوخ 

  . جميع أجناس الرجال وأنهم لم يجدوا لذلك ِعّلًة إالَّ عدم الّنكاح

 

  . وآذلك طول أعمار البغال لقلة النَّْزو

 

  . ووجدوا أقل األعمار أعمار العصافير لكثرة سفادها

 

  . ال امرأة ومع النِّساء رجلثم الخصيُّ مع الرِّج

 

  . وهو من النمائم والتحريش واإلفساد بين المرء وزْوجه على ما ليس عليه أحد

 

  . وهذا من النَّفاسة والحسد للفحول على النساء

 

  . ويعتريه إذا طعن في السنِّ اعوجاج في أصابع اليد والتواٌء في أصابع الرِّجل

 

ألموضع   : فقالت  ! تستترين منه وإنما هو بمنزلة المرأة  : ه خصيٌّ فاستترت منه فقال لهاودخل بعض الملوك على أهله ومع

  . الُمْثلة به يحلُّ له ما حرَّم اهللا عليه

 

  . مع أنَّ في الخصيِّ عيوبًا يطول ذآرها

 

ه من آانت به ُمسكة عقل أْو له ولوال خوف المالل والسآمة على الناظر في هذا الكتاب لقْلنا في االحتجاج عليك بما ال يدفع

  . معرفة

 

  . وفيما ُقلنا ما أقنع وآفى

 

  . وباهللا الثِّقة

 

وقد ذآرنا في آخر آتابنا هذا مقطَّعاٍت من أحاديث البطَّالين والظُّرفاء ليزيد القارئ لهذا الكتاب نشاطا ويذهب عنه الفتور 

  . والكالل وال قوَّة إال باهللا
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احمد اهللا   : من ُعتاة الالَّطة مرضًا شديدا فأيسوا منه فلما أفاق وأبلَّ من مرضه دخل عليه جيرانه فقالوا لهمرض رجٌل   : قال -

  . الذي أقالك ودْع ما آنت فيه من طلب الغلمان واالنهماك فيهم مع هذه السنِّ التي قد بلغتها

 

  . آم إلى عظتيجزاآم اهللا خيرًا فقد علمت أّن فرط العناية والمدَّة دعا  : قال

 

  .  ! ما أشدَّ فطام الكبير  : ولكّني اعتدت هذه الصناعة وأنا صغير وقد علمتم ما قال بعض الحكماء

 

  . والشيخ ال يترك أخالقه حتى ُيواري في ثرى رمسِه فقاموا من عنده آيسين من فالحه

 

نحن نشتري   : بمشيته مع الغلمان وطلبه لهم فعاتبوه وقالوا آان رجٌل من الالَّطة وله بنون لهم أقداٌر ومروءات فشانهْم  : قال -

  . لك من الوصائف على ما تشتهي تشتغل بهنَّ فقد فضحتنا في الناس

 

  . فترآوا عتابه وعلموا أّنه ال حيلة فيه  ! هبكم تشترون لي ما ذآرتم فكيف لشيخكم بحرارة الُجلُجلتين  : فقال

 

  . ما ُخلق األير للَفْقحة مدّوٌر لمدوَّرة ولو آان للحر آان على صيغة الطَّبْرزينإنَّ  : وقال بعض اللُّوطيين -

 

إذا وجدت صغيرًا وجأتأصل الحمارة وإن أصبت آبيرا قصدت قصد الحرارة فما أبالي آبيرًا قصدت أو ذا   : وقال شاعرهم

لك وشرفك ال تمكثين مع زوجك إّال يسيرًا حتى ما بالك مع جما  : وقيل المرأة من األشراف آانت من المتزوِّجات -غرارة 

  . يريدون الضِّيق ضيَّق اهللا عليهم  : يطلِّقك قالت

 

  : فقالت  ! البائسة طلَّقها زوجها  : طلَّق رجٌل امرأته فمرَّ رجٌل في بعض الطُّرقات فسمع امرأًة تسأل أخرى عنها فقالت  : قال -

  . أحسن بارك اهللا عليه

 

  . يا أمة اهللا من شأن النِّساء التعصُّب بعضهن لبعض وأسمعك تقولين ما قلت  : فقال لها

 

  . يا هذا لو رأيتها لعلمت أن اهللا تعالى قد أحلَّ لزوجها الزِّنى من ُقبح وجهها  : قالت

 

  . يا معشر النِّساء مالكنَّ همٌَّة إّال طلب النَّيك ال ُتْؤثرون عليه شيئًا  : وقال مخنٌَّث المرأة -

 

  . إن أْمرًا انتقلت من شهوته من طْبع الرِّجال إلى النساء حتَّى عقرت لحيتك له لحقيق أال ُتالم عليه  : فقالت
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لم تفعل هذا بلحيتك وقد   : نظرت إلى شابٍّ مخنٍَّث حسن الوجه جدًا قد هلب لحيته فشان وجهه فقلت له  : قال إسحاق الموصلي -

ما أنصفتني أتكره أن يكون   : فقال  ! ال واهللا  : يا أبا محمد أيسرُّك باهللا أّنها في استك قلت  : اللِّحى فقالعلمت أّن جمال الرجال في 

  .  ! في استك شيٌء وتأمرني أن أدعه في وجهي

 

أروح إلى   : به اشترى بعض والة العراق قينًة بماٍل آثير فجلس يومًا يشرب وأمرها أن تغنِّيه فكان أّول صوٍت تغنَّت  : وقال -

  . يا غالم خْذ بيد هذه الزَّانية فادفْعها إلى أبي حْزرة القاّص  : القصَّاص آلَّ عشيٍَّة أرجِّي ثواب اهللا في عدد الُخطى فقال للخادم

 

  ! صفات الجنةما شئت أصلحك اهللا غير أّن فيها خصلتين من   : آيف رأيت تلك الجارية فقال  : فمضى بها إليه فلقيه بعد ذلك فقال

  . البرد والسِّعة  : ويلك ما هما قال  : قال

 

علق رجٌل من أهل المدينة امرأًة فطال عناؤه بها حّتى ظفر بها فصار بها إلى منزل صديٍق له مغنٍّ ثم خرج يشتري ما   : قال -

  .  ! لو غنَّيت لي صوتًا إلى وقت مجي صديقك  : يحتاج إليه فقالت له

 

ويلي   : فأخذت المرأة ُخفَّها ولبسْت إزارها وقالت  : من الخفرات لم تفضْح أخاها ولم ترفْع لوالدها شنارا قال  : غنَّىفأخذ العود وت

  . فجهد بها فأبْت وصاحت فخشي الفضيحة فأطلقها  ! ويلي ال واهللا ال جلست

 

سألْتني أن أغنِّيها صوتًا ففعلت فضربت بيدها   : يلك قالما لها و  : جئتني بمجنونة قال  : وجاء الرجل فلم يجْدها فسأله عنها فقال

  . إلى خفِّها وثيابها فلبسْت وقامت تولول فجَهْدُت أن أحبسها فصاحت فخَّليتها

 

  .  ! ُحقَّ لها أن تهرب  ! لعنك اهللا  : وأيِّ شيء غنَّيتها فأخبره فقال  : قال

 

تزّوج رجٌل امرأٌة   : قال - 0باهللا عليكم دعوا   : ء وإلى جانبهم مخنَّث فقالتواصف قوٌم الجماع وأفاضوا في ذآر النسا  : قال

  . أصلحك اهللا إّن هذا زّوجني امرأًة مجنونة  : فمكثت عنده غير بعيد ثم أتى الرجل بالذي زّوجه فقدَّمه إلى القاضي فقال

 

  . ى أحسبها قد ماتتإذا جامعتها ُغشي عليها حتَّ  : وأيَّ شيٍء رأيت من جنونها قال  : قال

 

  . قم قبحك اهللا فما أنت لمثل هذه بأهل  : فقال له القاضي

 

  . وآانت ربوخًا
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آانت عائشة بنت طلحة من المتزّوجات فتزّوجها ُعمر بن عبيد اهللا بن َمعمر التَّيمّي فبينا هي عنده تحدَّث مع امرأٍة   : قال - 1

أنت في   : قعها فسمعت المرأة من النَّخير والشَّهيق أمرًا عجيبًا فلمَّا خرجت قالت لهامن زوَّارها إْذ دخل ُعمر فدعا بها فوا

  .  ! إّن الددوابَّ ال ُتجيد الشُّرب إالَّ على الصَّفير  : قالت  ! شرفك وقْدرك تفعلين مثل هذا

 

يا خالة أتيناك نسألك عن القْبع عند الجماع   : لن لهاوآانت ُحبَّي المدينّية من المغتلمات فدخل عليها نسوٌة من المدينة فق  : قال - 2

يا بناتي خرجت للعمرة مع أمير المؤمنين عثمان رضي اهللا عنه فلمَّا   : يفعله النِّساء أهو شيٌء قديم أم شيٌء أحدثه النِّساء قالت

ومرَّت بنا عيُر عثمان فقبعت قبعًة  رجعنا فُكنَّا بالعْرج نظر إلّي زوجي ونظرت إليه فأعجبه منّي ما أعجبني منه فواثبني

  . فما التقى منها بعيران إلى الساعة - وآانت خمس مائة  - وأدرآني ما يصيب بنات آدم فنفرت العير 

 

  . ويقال إن ُحبَّي علَّمت نساء المدينة القْبع والغربلة

 

كريها أيام الحاّج فحجَّ فتًى من أهل العراق فاآترى وآانت ُخليدة امرأًة سوداء ذات َخْلق عجيب وآان لها داٌر بمكة ت  : قال - 3

منزلها فانصرف ليلًة من المسجد وقد طاف فأعيا فلما صعد السَّطح نظر إلى خليدة نائمة في القمر فرأى أهيأ الّناس وأحسنه 

فلمَّا فرغ ندم فجعل يبكي ويلطم وجهه  َخْلقًا فدعْته نفسه إليها فدنا منها فترآته حتى رفع برجليها فتابعْته وأرْته أنها نائمة فناآها

  . ال واهللا ولكنِّي نكتك وأنا محرم  : ما شأنك لسعتك حّية لدغْتك عقرب ما بالك تْبكي قال  : فتعاربت وقالت

 

  . فتنيكني وتبكي أنا واهللا أحقُّ بالبكاء منك  : قال

 

  .  ! قْم يا أرعن

 

يا بنّي إذا آانت ُمسنَّة مثلي   : أيُّ الحاالت أعجب إلى النِّساء من أْخذ الرجال إّياهّن قالتيا ُأمَّه   : وقال ابن ُحبَّي ألمِّه - 4

  . فأبرْآها وألصْق خدَّها باألرض ثم أوعْبه فيها

 

  . وإذا آانت شاّبًة فاجمع فخذْيها إلى صدرها فأنت تدرك بذلك ما تريد منها وتبلغ حاجتك منها

 

يرًا وآان صعبًا فأرادوا إدخاله الدار فامتنع فجعلوا يضربونه وهو يأبى فأشرفْت عليهم امرأٌة آأّنها اشترى قوٌم بع  : وقال - 5

  . نربده على الدُّخول فليس يدخل  : ما شأنه فقال لها بعضهم  : شقَّة قمر فُبهتوا ينظرون إليها فقالت

 

  . ُبلَّ رأسه حتَّى يدخل  : قالت

 

  . ال ولكْن في رجلي  : يا جارية في يدك عمل قالت  : ة إلى جاريٍة سرّية ترتفع عن الخدمة فقالنظر رجٌل بالمدين  : قال - 6
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عندي أمُّ ولٍد ولم سألتني عن ذلك   : عندك ُحّرٌة أو مملوآة قلت  : آنا في مجلس رجٍل من الفقهاء فقال لي رجل  : قال بعضهم - 7

  . ك ضربًا من النَّيك طريفًاإّن الحّرة لها قدرها فأردت أن أعّلم  : قال

 

  . قل لي  : قلت

 

إذا صرت إلى منزلك فنم على قفاك واجعل مخّدًة بين رجليك ورآبك ليكون وطاًء لك ثم ادُع الجارية وأقم أيرك وأقعدها   : قال

ا تصعد وتنزل عليه وتحوَّل ظهرها إلى وجهك وارفع رجليك ومرها أن تأخذ بإبهامك آما يفعل الخطيب على المنبر ومره

  . عليه فأنَّه شيء عجيب

 

فالٌن   : يا موالي من علَّمك هذا النَّيك قال  : فلمَّا صار الرجل إلى منزله فعل ما أمره به وجعلت الجارية تعلو وتستفل فقالت

  . المكفوف

 

  .  ! يا موالي رّد اهللا عليه بصره  : قالت

 

مال رائٍع ومال آثير فخطبها جماعٌة وخطبها رجٌل شريٌف له ماٌل آثير فرّدته آانت امرأة من قريش شريفًة ذات ج  : قال - 8

وأجابت غيره وعزموا على الغُدوِّ إلى ولّيها ليخطبوها فاغتمَّ الرجل غّمًا شديدًا فدخلت عليه عجوٌز من الحّي فرأْت ما به 

  . لف درهمأ  : ما تجعل لي إْن زّوجُتك بها قال  : وسألته عن حاله فأخبرها وقالت

 

فخرجْت من عنده ودخلت عليها فتحدَّثْت عندها ملّيًا وجعلْت تنظر في وجهها وتتنفَّس الصُّعداء ففعلت ذلك غير مرَّة فقالت 

يا ُبنّية أرى شبابك وما أنعم اهللا عليك به من هذا الجمال وليس يتمُّ   : ما شأنك يا خالة تنظرين في وجهي وتنفَّسين قالت  : الجارية

  . مر المرأة إالَّ بالزَّْوج وأراك أيِّمًا ال زوج لكأ

 

  . فال يُغمَّك اهللا قد خطبني غير واحٍد وقد عزمت على تزويج بعضهم  : قالت

 

  . فاذآري لي من خطبك  : قالت

 

  . فالن  : قالت

 

  . فالن  : شريٌف ومن قالت  : قالت
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  . ُأفٍّ أّف ال تريدينه  : قالت -لصاحبها  - وفالٌن   : شريف فما يمنعك منه قالت  : قالت

 

  . بلى ولكن فيه خصلًة أآرهها لك  : وماله أليس هو شريفًا آثير المال قالت  : قالت

 

  . دعي عنك ذآرها  : وما هي قالت  : قالت

 

  . أخبريني على آلِّ حال  : قالت

 

  . رأيته يبول يومًا فرأيت بين رجليه رجًال ثالثة  : قالت

 

  . أعْد إليها رسولك  : خرجت من عندها فأتته فقالتو

 

  . أن اغد بأصحابك  : فرّدْته وبعثت إلى صاحب المرأة -بعد مجيء الرسول  -وأتاها الرجل الذي آانت أجابته 

 

  . درهم بألف  : بكم بعتيني يا لخناء قالت  : فتزّوجها فلما بنى بها إذا معه مثل الزِّّر فلمَّا أتْتها العجوز فقالت

 

  .  ! ال أآلتيها إّالفي المرض  : قالت

 

أما بعد فاشتر لي عكاك النَّيك   "   : آان هشام بن عبد الملك يقبض الثِّياب من عظم أيره فكتب إلى عامله على المدينة  : قال - 9

 "  .  

 

  . الوصائف  : ويحك ما عكاك النِّيك قال  : وآان له آاتٌب مدينيٌّ ظريف فقال له  : قال

 

  . فوجَّه إلى النَّخَّاسين فسألهم عن ذلك

 

  . عكاك النِّيك الوصائف البيض الطوال  : فقالوا

 

  . فاشتري منهّن حاجته ووّجه بهنَّ إليه

 

  . من ترضاهال أزوجها إالَّ   : وآانت بالمدينة امرأٌة جميلٌة وضّية فخطبها جماعٌة وآانت ال ترضى أحدًا وآانت أمُّها تقول  : قال
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  . فخطبها شابٌّ جميُل الوجه ذو ماٍل وشرف

 

هو ما تقولين ولكّني بلغني عنه شيٌء   : يا ُأمَّه  : يا بنّية إن لم تزّوجي هذا فمن تزَّوَّجين قالت  : فذآرْته البنتها وذآرت حاله وقالت

  . ال أقدر عليه

 

  . ٍء في نفسكيا بنّيتي ال تحتشمين من أمِّك اذآري آلَّ شي  : قالت

 

  . بلغني أنَّ معه أيرًا عظيما وأخاف أالَّ أقوى عليه  : قالت

 

  . أنا أجعل األمر إليك ُتدخلين أنت منه ما تريد وتحبسين ما تريد  : فأخبرت األمُّ الفتى فقال

 

  . نعْم أرضى إن تكفَّلت لي بذلك  : فأخبرت االبنة فقالت

 

  . لشديٌد علّي ولكنِّي أتكلَّفه لكيا بنّيُة واهللا إّن هذا   : قالت

 

  . فتزّوجته

 

  . يا ُأمَّه آوني قريبًة مّني ال يقتْلني بما معه  : فلما آانت ليلة البناء قالت

 

  . نعم هو بين يديك  : أنت على ما أعطيتنا من نفسك قال  : فجاءت األّم وأغلقت الباب وقالت له

 

  . زيدي  : أزيد قالت  : دسَّت رأسه في حرها وقالتفقبضت األّم عليه وأدْنته من ابنتها ف

 

  . يا ُأمَّه زيدي  : فأخرجت إصبعًا من أصابعها فقالت

 

  . نعم  : قالت

 

  . يا ُأمَّه زيدي  : فلم تزل آذلك حتَّى لم يبِق في يدها شيٌء منه وأوعبه الرجل آلَّه فيها قالت

 

  . يا بنّية لم يبِق في يدي شيء  : قالت
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  . إذا وقع الشيء في يديك ذهب البرآُة منه  : رحم اهللا أبي فإّنه آان أعرف الناس بك آان يقول  : قالت بنتها

 

  .  ! قومي عّني

 

تزّوج رجٌل امرأًة وآان معه أيٌر عظيم جدًا فلمَّا ناآها أدخله آلَّه في حرها ولم تكن تقوى عليه امرأة فلم تتكلَّم فقال   : قال - 0

نظر رجٌل إلى امرأٍة جميلة سرّية ورجٌل في دارها   : قال - بأبي أنت وهل أدخلته   : أيُّ شيٍء حالك خرج من خلفك بعد قالت  : لها

  . زوجي  : دميم مشّوٌه يأمر وينهي فظنَّ أّنه عبدها فسألها عنه فقالت

 

  . و استدبرك بما يستقبلني به لعظم في عينكل  : يا سبحان اهللا مثلك في نعمة اهللا عليك تتزوَّجين مثل هذا فقالت  : قال

 

  . هذا خطاؤه فكيف إصابته  : ثم آشفْت عن فخذها فإذا فيه ُبقع ُخْضر فقالت

 

وآانت بالمدينة امرأة ماجنة يقال لها سالَّمة الخضراء فُأخذت مع مخنٍَّث وهي تنيكه بكيرْنج فُرفعت إلى الوالي   : قال - 2

باهللا اسُكْت ما في الدُّنيا أظلُم من   : ما هذا يا سالَّمة فقالت  : على جمل فنظر إليها رجٌل يعرفها فقالفأوجعها ضربًا وطاف بها 

  . الرجال أنتم تنيكونا الدَّهر آلَّه فلمَّا نكنا آم مرَّة واحدة قتلتمونا

 

وقال بعض العجائز  -  4ر وآأّن ُشْفريها أير آأنَّ رآبها دارة القم  : آيف وجدتها قال  : تزّوج رجٌل امرأًة فقيل له  : قال - 3

وخضبت ما صبغ الزَّمان فلم يدم صْبغي ودامت صبغة األياِم أّيام ُأْمسي والشَّباب غريرًة وُأناك من خلفي ومن   : المغتلمات

اُع إْن عدَّ القبائل أخز  : وقال سياه وآان من مردة الّالطة وأسمه ميمون بن زياد بن ثْروان وهو مولًى لخزاعة - 5ُقدَّامي 

 فخرهم فضعوا أآفَّكم على األفواِه إّال إذا ُذآر اللِّواط وأهله والفاتقون مشارج األستاِه فهناك فافتخروا فإّن لكم به مجدًا تليدًا

ه النَّفُس إّال ادِّآارا أبْت هذ  "   : يا أبا ُعمارة قد قلت على عروض قصيدتك  : وجاء سياه إلى الكميت فقال له  : قال - 6طارفًا بسياِه 

  . هات  : فقال  " 

 

أبْت هذه النفُس إّال خسارا وإّال ارتدادًا وإّال ازورارا وحمل الدُّيوك وقود الكالب فهذا هرشًا وهذا نقارا وشرب الخمور   : فقال

وهو رجٌل من أهل الحجاز مع غالٍم من  وآان من آبار الالَّطة  " ديٌك   " ُأخذ   : وقال -  7بماء الغمام تنفجر األرض عنه انفجارا 

بأبي أنتم وأمِّي قد واهللا علمت أّنه   : عدوَّ اهللا هبك ُتعذر في الغلمان الصِّباح فما أردت إلى هذا فقال  : ُقريش آأّنه قديدة فقيل له

  . آما تقولون وإنَّما نكته لشرفه

 

  . وهو آوفّي  " أْلوط من سياه   "   : آما يقول أهل العراق  " وُط من ديك أْل  "   : وقد ُيضرب المثل في اللِّواط بالحجاز فيقال - 8

 

  . وقد اختصرت آتابي هذا لئال يملَّه القارئ
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  . وباهللا التوفيق

 

  . تم آتاب مفاخرة الجواري والغلمان واهللا المستعان وعليه التُّكالن وال إله إال هو

 

  . القيان من آالم أبي عثمان عمرو بن بحٍر الجاحظ أيضًا واللَّه الموفق للصوابيتلوه إن شاء اللَّه تعالى آتاب 

 

. والحمد للَّه أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسالمه  

   

  الرسالة الرابعة عشرة آتاب القيان  

بسم اهللا الرحمن الرحيم من أبي موسى بن إسحاق بن موسى ومحمد بن خالد خذار خذاه وعبد اهللا بن أيوب أبي ُسمير ومحمد 
بن حماد آاتب راشد والحسن بن إبراهيم بن رباح وأبي الخيار وأبي الرنال وخاقان بن حامد وعبد اهللا بن الهيثم بن خالد 

حسن ومحمد بن هارون آّبة وإخوانهم المستمتعين بالنعمة والمؤثرين للّذة المتمتعين اليزيديَّ المعروف بمشرطة وعلك بن ال
بالقيان وباإلخوان المعدين لوظائف األطعمة وصنوف األشربة والراغبين بأنفسهم عن قبول شيء من الناس أصحاب الستر 

   . والستارات والسرور والمراوءات

   . د الحّسإلى أهل الجهالة والجفاء وغلظ الطبع وفسا

سالم من وفق لرشده وآثر حظَّ نفسه وعرف قدر النعمة فإّنه ال يشكر النعمة من لم يعرفها ويعرف قدرها وال يزاد فيها من لم 
   . يشكرها وال بقاء لها على من أساء حملها

   . حمل الغنيِّ أشد من حمل الفقير ومؤونة الشكر أضعف من مشقة الصبر  : وقد آان يقال

   . بعد فإنه ليس آلُّ صامٍت عن حجته مبطًال في اعتقاده وال آلُّ ناطٍق بها ال برهان له محّقًا في انتحالهأّما 

والحاآم العادل من لم يعجْل بفْصل القضاء دون استقصاء ُحجج الخصماء و دون أن يحّول القول فيمن حضر من الخصماء 
يشرك القاضي الخصمين في فهم ما اختصما فيه حتى ال يكون بظاهر ما يقع واالستماع منه وأن تبلغ الحّجة مداها من البيان و

   . عليه من حكمه أعلم منه بباطنه وال بعالنية ما ُيفْلج الخصام منه أطبَّ منه بسرِّه

ر والحكم بعد ولذلك ما استعمل أهل الحزم والروّية من القضاة طول الصمت وإنعام التفهُّم والتمهُّل ليكون االختيار بعد االختيا
   . التبيُّن

وقد ُآّنا ممسكين عن القول بحّجتنا فيما تضمَّنه آتابنا هذا اقتصارًا على أن الحقَّ مكتٍف بظهوره ُمبيٌن عن نفسه مستغٍن عن أن 
   . لى ظاهرُيستدلَّ عليه بغيره إْذ آان إنمَّا ُيستدلُّ بظاهٍر على باطن وعلى الجوهر بالعرض وال ُيحتاج أن يستدلَّ بباطن ع

وعلمنا أّن خصماءنا وإْن مّوهوا وزخرفوا غير بالغين للفلج والغلبة عند ذوي العْدل دون االستماع مّنا وأنَّ آلَّ دعوى ال يفُلُج 
   . صاحبها بمنزلة ما لم يكن بل هي على المدَّعي آلٌّ وآرٌب حتَّى تؤدِّيه إلى مّسرة النُّجح أو راحة اليأس

مر وعيل الصَّبر وانتهى إلينا عيب عصابٍة لو أمسْكنا عن اإلجابة عنها واالحتجاج فيها علمًا بأنَّ من شأن إلى أْن تفاقم األ
   . الحاسد تهجين ما يحسد عليه ومن ُخلق المحروم ذمَّ ما ُحرم وتصغيره والطَّعن على أهله آان لنا في اإلمساك سعة
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يشينه من عصيان رّبه واستصغار نعمته والسَّخط لقدره مع الكرب الالزم فإّن الحسد عقوبٌة موجبة للحاسد بما يناله منه و
   . والحزن الدائم والتنفس ُصُعدًا والتشاغل بما ال ُيدرك وال ُيحصى

   . وأنَّ الذي يشكر فعلى أمٍر محدوٍد يكون شكره والذي يحسد فعلى ما ال حد له يكون حسده

   . عليهفحسده متَّسع بقدر تغيُّر اّتساع ما جسد 

   . ألّنا خفنا أن يظّن جاهل أنَّ إمساآنا عن اإلجابة إقرار بصدق العضيهة وأن إغضاءنا لذي الغيبة عجز عن دفعها

   . فوضعنا في آتابنا هذا ُحججًا على من عابنا بملك القيان وسبَّنا بمنادمة اإلخوان ونقم علينا إظهار النِّعم والحديث بها

ونْفس المحرج ال ُيقام لها  -   " ولسان الحقِّ فصيح   " ويروي  - ينا والبادي أظلم وآاتب الحّق فصيح ورجونا الّنصر إذ قد بد
   . وصولة الحليم المتأني ال بقاء بعدها

مٍع فبيَّنَّا الحّجة في اطِّراح الغيرة في غير محرَّم وال ريبة ثم وصْفنا فضل النعمة علينا ونقْضنا أقوال خصمائنا بقوٍل موجٍز جا
   . لما قصْدنا

   . فمهما أطنبنا فيه فللشَّرح واإلفهام ومهما أدمجنا وطوينا فليخفَّ حمله

   . واعتمدنا على أنَّ المطّول يقصَّر والملخَّص يختصر والمطويَّ ُينشر واألصول تتفرع وباهللا الكفاية والعون

ا والموالي تبٌع ألوليائها وأمور العالم ممزوجة بالمشاآلة إّن الفروع ال محالة راجعٌة إلى أصولها واألعجاز الحقٌة بصدوره
علَّته  ومنفردة بالمضادَّة وبعضها ِعلٌَّة لبعض آالغيث علَّة السَّحاب والسَّحاب علَّة الماء والرُّطوبة وآالحّب ِعّلته الزَّرع والزَّرع

   . ته اإلنسانالحّب والدَّجاجة علَّتها البيضة والبيضة علَّتها الدجاجة واإلنسان عّل

   . والفلك وجميع ما تحويه أقطار األرض وآلُّ ما ُتقلُّه أآنافها لإلنسان خوٌل ومتاٌع إلى حين

   . فإّنها ُخلقت له ليسكن إليها وُجعلت بينه وبينها موّدة ورحمة  " اُألنثى   " إّال أّن أقرب ما ُسخِّر له من روحه وألطفه عند نفسه 

   . ووجب أن تكون آذلك وأن يكون أحقَّ وأولى بها من سائر ما ُخوِّل إْذ آانت مخلوقًة منه

   . وآانت بعضًا له وجزءًا من أجزائه وآان بعض الشيء أشكل ببعض وأقرب به ُقربًا من بعضه ببعض غيره

   . فالنساء حرٌث للرجال آما النبات رزٌق لما ُجعل رزقًا له من الحيوان

المحنة والبلوى في تحريم ما حرَّم وتحليل ما أحّل وتخليص المواليد من ُشبهات االشتراك فيها وحصول المواريث في ولوال 
أيدي األعقاب لم يكن واحٌد أحقَّ بواحدٍة منهن من اآلخر آما ليس بعض السَّوام أحقَّ برْعي مواقع السَّحاب من بعض ولكان 

   . ألقرب فاألقرب إليه رحمًا وسببًا منهّنإن للرجل ا  : األمر آما قالت المجوس

إال أّن الفرض وقع باالمتحان فخصَّ المطلق آما فعل وآلُّ شيٍء لم ُيوجد محرَّمًا في آتاب اهللا وسّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   . وسلم فمباٌح ُمطلق

   . وليس على استقباح الناس واستحسانهم قياٌس ما لم نخرج من التحريم دليًال على حسنه وداعيًا إلى حالله

ليس أحٌد   : ولم نعلم للغيرة في غير الحرام وجهًا ولوال وقوع التحريم لزالت الغيرة ولزمنا قياس من أحقُّ بالنساء فإنَّه آان يقال
   . بمنزلة المشاّم والتُّفَّاح الذي يتهاداه الناس بينهمأولى بهنَّ من أحد وإنَّما هنَّ 
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   . ولذلك اقتصر من له العدَّة على الواحدة منهنَّ وفرَّق الباقي منهنَّ على المقّربين

   . غير أّنه لما عزم الفريضة بالفرق بين الحالل والحرام اقتصر المؤمنون على الحدِّ المضروب لهم ورّخصوه فيما تجاوزه

يكن بين رجال العرب ونسائها حجاٌب وال آانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الَفْلتة وال لحظة الُخْلسة دون أن  فلم
   . يجتمعوا على الحديث والمسامرة ويزدوجوا في المناسمة والمثافنة ويسمَّى المولع بذلك من الرجال الزِّير المشتَّق من الزيارة

األزواج ال ينكرون ما ليس بمنكر إذا أمنوا المنكر حّتى لقد حسك في صدر أخي ُبثينة من  وآّل ذلك بأعين األولياء وحضور
جميل ما حسك من استعظام المؤانسة وخروج العذر عن المخالطة وشكا ذلك إلى زوجها وهزَّه ما حّشمه فكمنا لجميٍل عند 

هل لك فيما يكون بين الرِّجال والنساء فيما يشفي غليل   : هاإتيانه بثينة ليقتاله فلما دنا لحديثه وحديثها سمعاه يقول ممتحنًا ل
   . ال  : العشق وُيطفئ نائرة الشوق قالت

فلمَّا سمعا   ! أّما واهللا لو أْنعمت لي لمألته منك  : فأخرج سيفًا قد آان أخفاه تحت ثوبه فقال  ! إنَّ الحبَّ إذا نكح فسد  : ولم قالت  : قال
   . ا إلى عفافه وانصرفا عن قتله وأباحاه النظر والمحادثةبذلك وثقا بغيبه ورآن

   . فلم يزل الرِّجال يتحدثون مع النساء في الجاهلية واإلسالم حتَّى ُضرب الحجاب على أزواج النبّي صلى اهللا عليه وسلم خاصَّة

ٍس وُلبنى وأسماء ومقِّش وعبد اهللا بن وتلك المحادثة آانت سبب الوصلة بين جميٍل وبثينة وعفراء وُعروة وآثيِّر وعزَّة وقي
   . عجالن وهند

ثم آانت الشرائف من النساء يقعدن للرِّجال للحديث ولم يكن النظر من بعضهم إلى بعض عارًا في الجاهلية وال حرامًا في 
   . اإلسالم

تلد فأرسل إليها هشام بن  وآانت ضباعة من بني عامر بن ُقرط بن عامر بن صعصعة تحت عبد اهللا بن ُجدعان زمانًا ال
   . ما تصنعين بهذا الشَّيخ الكبير الذي ال يولد له قولي له حّتى يطلِّقك  : المغيرة المخزوميُّ

   . إنِّي أخاف عليك أن تتزوَّجي هشام بن المغيرة  : فقالت لعبد اهللا ذلك فقال لها

   . ال أتزّوجه  : قالت

   . تنحرينها في الحزورة وتنسجين لي ثوبًا يقطع ما بين األخشبْين والطواف بالبيت ُعريانة فإن فعلت فعليك مائة من اإلبل  : قال

   . ال أطيقه  : قالت

ما أيسر ما سألك وما يكُرثك وأنا أيسر قريٍش في المال ونسائي أآثر نساء   : وأرسلْت إلى هشاٍم فأخبرْته الخبر فأرسل إليها
   . فال تأبَّْي عليهرجل من قريش وأنت أجمل النِّساء 

   . طلِّْقني فإْن تزوجت هشامًا فعليَّ ما قلت  : فقالت البن ُجدعان

فطلَّقها بعد استيثاقه منها فتزوَّجها هشاٌم فنحر عنها ماءًة من الُجُزر وجمع نساءه فنسجن ثوبًا يسع ما بين األخشبين ثم طافت 
أبصرتها وهي ُعريانٌة تطوف بالبيت وإنِّي لغالٌم أْتبعها إذا أدبرْت وأستقبلها إذا  لقد  : بالبيت ُعريانة فقال المطَّلب بن أبي وداعة

اليوم يبدو بعضه أو آلُّه فما بدا منه فال   : أقبلت فما رأيت شيئًا مما خلق اهللا أحسن منها واضعًة يدها على رآبها وهي تقول
ثم إنَّ النساء إلى اليوم من بنات الخلفاء وأّمهاتهن فمن دونهنَّ يطفن   : ه قالُأحلُّه آم ناظٍر فيه فما يملُّه أْخثم مثل القْعب باٍد ظلُّ

   . بالبيت مكّشفات الوجوه ونحو ذلك ال يكمل حجٌّ إال به
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وأعرس عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بعاتكة ابنة زيد بن عمرو بن ُنفيل وآانت قبله عند عبد اهللا بن أبي بكر فمات عنها 
ط عليها أال تتزوَّج بعده أبدًا على أن نحلها قطعًة من ماله سوى اإلرث فخطبها عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بعد أن اشتر

وأفتاها بأن يعطيها مثل ذلك فأقسمت ال تنفكُّ عيني سخينًة عليك وال ينفكُّ جلدي أغبرا فلما ابتنى بها عمر بن الخطاب رضي 
فلمَّا دخل عليُّ بن أبي طالب عليه السالم قصد لبيت حجلتها فرفع السِّجف ونظر إليها اهللا عنه أولم ودعا المهاجرين واألنصار 

فأقسمت ال تنفكُّ عيني سخينًة عليك وال ينفكُّ جلدي أصفرا فخجلت فأطرقت وساء عمر رضي اهللا عنه ما رأى من   : فقال
  : يا أبا الحسن رحمك اهللا ما أردت إلى هذا فقال  : لخجلها وتشوُّرها عند تعيير عليٍّ إياها بنقض ما فارقت عليه زوجها فقا

   . حاجٌة في نفسي قضيتها

   . هذا

إني رأيت قصرًا   "   : وأنتم تروون أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه آان أغير الناس وأنَّ النبيَّ صلى اهللا عليه وسلم قال له
   . ابلعمر بن الخط  : لمن هذا القصر فقيل  : في الجنة فسألت

   .  " فلم يمنعني من دخوله إّال لمعرفتي بغيرتك 

   .  ! وعليك ُيغاُر يا نبيَّ اهللا  : فقال عمر رضي اهللا عنه

   . فلو آان النظر والحديث والدُّعابة ُيغار منها لكان عمر المقدَّم في إنكاره لتقدُّمه في شدَّة الغيرة

   . ولو آان حرامًا لمنع منه إذ ال شكَّ في زهده وورعه وعلمه وتفقُّهه

وآان الحسن بن علي عليهما السالم تزوَّج حفصة ابنة عبد الرحمن وآان المنذر بن الزُّبير يهواها فبلغ الحسن عنها شيء 
   .  ! شهَّرني  : فطلَّقها فخطبها المنذر فأبت أن تتزوَّجه وقالت

تزوَّجيه   : ن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فتزوَّجها فرقَّى المنذر عنها شيئًا فطلَّقها وخطبها المنذر فقيل لهاوخطبها عاصم ب
   . ليعلم الناس أنَّه آان يعضهك

فشاور أخاه  لنستأذْن عليها المنذر فندخل إليها فنتحدَّث عندها فاستأذناه  : فتزوَّجْته فعلم الناس أنَّه آذب عليها فقال الحسن لعاصم
   . دعهما يدخالن  : عبد اهللا بن الزُّبير فقال

   . فدخال فكانت إلى عاصٍم أآثر نظرًا منها إلى الحسن وآان أبسط للحديث

   . خذ بيد امرأتك  : فقال الحسن للمنذر

   . فأخذ بيدها وقام الحسن وعاصٌم فخرجا

   . منذروآان الحسن يهواها وإنمَّا طلَّقها لما رقَّى إليه ال

هل لك في العقيق فخرجا فعدل الحسن إلى منزل حفصة فدخل إليها فتحدَّثا طويال ثم خرج   : وقال الحسن يومًا البن أبي عتيق
   . نعم  : هل لك في العقيق قال  : ثم قال البن أبي عتيق

   .  !  ! هل لك في حفصة  : أال تقول يا ابن ُأمِّ  : هل لك في العقيق فقال  : فنزل بمنزلة حفصة ودخل فقال له مرَّة أخرى

   . وآان الحسن في ذلك العصر أفضل أهل دهره

   . يرفلو آان محادثة النساء والنَّظر إليهنَّ حرامًا وعارًا لم يفعله ولم يأذن فيه المنذر بن الزُّبير ولم ُيشْر به عبد اهللا بن الزُّب
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ة من أنَّ النظر األوَّل حرام والثاني حرام ألنَّه ال تكون محادثٌة إالَّ ومعها ما ال وهذا الحديث وما قبله ُيبطالن ما روت الُحشوّي
   . يحصى عدده من النَّظر

إالَّ أن يكون عني بالنظرة المحرَّمة النَّظر إلى الشعر والمجاسد وما تخفيه الجالبيب مما يحلُّ للّزوج والوليِّ ويحرم على 
   . غيرهما

ال   : يا شعبيُّ من معي في هذه القّبة فقال  : بير الشَّعبيَّ وهو في ُقّبٍة له مجلَّلٍة بوشى معه فيها امرأته فقالودعا مصعب بن الزُّ
   . فرفع السِّجف فإذا هو بعائشة ابنة طلحة  ! أعلم أصلح اهللا األمير

   . ًاوالشعبيُّ فقيه أهل العراق وعالمهم ولم يكن يستحلُّ أن ينظر إن آان النَّظر حرام

ورأى معاوية آاتبًا له يكلِّم جاريًة المرأته فاختة بنت قرظة في بعض ُطرق داره ثم خطب ذلك الكاتب تلك الجارية فزوَّجها 
هوِّني عليك يا ابنة قرظة فإني أحسب االبتناء   : منه فدخل معاوية إلى فاختة وهي متحشِّدة في تعبئة عطر لعرس جاريتها فقال

   .  ! قد آان منذ حين

ومعاوية أحد األئّمة فلما لم يقع عنده ما رأى من الكالم موقع يقيٍن وإنَّما حلَّ محلَّ ظنٍّ وحسبان لم يقِض به ولم يوجْبه ولو 
   . أوجبه لحدَّ عليه

  ! إنَّه لمتاٌع لو وجد متاعًا  : وآان معاوية يؤتى بالجارية فيجرِّدها من ثيابها بحضرة جلسائه ويضع القضيب على رآبها ثم يقول
   . خذها لبعض ولدك فإّنها ال تحلُّ ليزيد بعد أن فعلت بها ما فعلت  : ثم يقول لصعصعة بن صوحان

قدرة والتأتِّي أن تقف على رأسه جارية تذبُّ عنه وتروِّحه وتعاطيه أخرى في ولم يكن ُيعدم من الخليفة ومن بمنزلته في ال
   . مجلٍس عامٍّ بحضرة الرجال

فمن ذلك حديث الوصيفة التي اطلَّعت في آتاب عبد الملك بن مروان إلى الحّجاج وآان ُيسرُّه فلما فشا ما فيه رجع على 
الرجا ل ال يترآون أديمًا صحيحًا فال ُتفِش سرَّك إالَّ إليك فإنَّ لكلِّ نصيٍح نصيحا ثم نظر  ألم تَر أنَّ وشاة  : الحّجاج باللَّوم وتمثَّل

   . فوجد الجارية آانت تقرأ فنمَّت عليه

من وصف ُنعاسًا بشعٍر وبمثٍل ُيصيب فيه وُيحسن التمثيل فهذه   : ومن ذلك حديثه حين نعس فقال للفرزدق وجرير واألخطل
   . الوصيفة له

رماه   : فقال جرير  ! شدختني ويلك يا فرزدق  : رماه الكرى في الرأس حتَّى آأنَّه أميم جالميٍد ترآن به وقرا فقال  : قال الفرزدقف
   . يا أخطل فقل  : ثم قال  ! ويلك ترآتني مجنونًا  : الكرى في الرأس حتَّى آأنَّه يرى في سواد الليل ُقنبرة سقرا فقال

في الرأس حتَّى آأنَّه نديٌم تروَّى بين ندمانه خمرا ثم لم يزل للملوك واألشراف إماٌء يختلفن في الحوائج  رماه الكرى  : قال
ويدخلن في الدواوين ونساٌء يْجلْسن للناس مثل خالصة جارية الخيزران وعْتبة جارية ريطة ابنة أبي العباس وُسكَّر وترآيَّة 

وظلوم وقسطنطينة جاريتي أم حبيب وامرأة هارون بن جعبويه وحْمدونة أّمة نصر بن  جاريتي أمِّ جعفر ودقاق جارية العبَّاسة
   . السِّنديِّ بن شاهك ثم آّن يبرْزن للناس أحسن ما آنَّ وأشبه ما يتزيَّنَّ به فما أنكر ذلك منكٌر وال عابه عائب

أنت مملوآة وإذا   : أدري إذا غضبْت عليَّ أمُّ جعفر قالت ال  : أُحرٌَّة أنت أم مملوآة قالت  : ولقد نظر المأمون إلى ُسكَّر فقال
   . أنت ُحرَّة  : رضيْت قالت

   . فاآتبي إليها السَّاعة فاسأليها عن ذلك  : قال

أنت   "   : فكتبْت آتابًا وصلته بجناح طائٍر من الُهدَّى آان معها أرسلْته تعلم أمَّ جعفٍر ذلك فعلمت أمُّ جعفٍر ما أراد فكتبْت إليها
   .  " ُحرَّة 
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   . فتزّوجها على عشرة آالف درهم ثم خال بها من ساعتها فواقعها وخلَّى سبيلها وأمر بدفع المال إليها

   . أنَّ النَّظر إلى النساء آلِّهنَّ ليس بحرام أنَّ المرأة المعنَّسة تبرز للرِّجال فال تحتشم من ذلكوالدَّليل على 

فلو آان حرامًا وهي شابٌَّة لم يحلَّ إذا ُعنِّسْت ولكنَّه أمٌر أفرط فيه المتعدُّون حدَّ الغيرة إلى سوء الُخلق وضيق العطن فصار 
   . عندهم آالحّق الواجب

   . انوا ال يرون بأسًا أن تنتقل المرأة إلى عّدة أزواج ال ينقلها عن ذلك إّال الموت ما دام الرجال يريدونهاوآذلك آ

وهم اليوم يكرهون هذا ويستسمجونه في بعض ويعافون المرأة الحّرة إذا آانت قد نكحت زوجًا واحدًا ويلزمون من خطبها 
   . ويتحظَّون األمة وقد تداولها من ال ُيحصى عدده من المواليالعار وُيلحقون به اللَّوم ويعيِّرونها بذلك 

ولَم لْم يغاروا في اإلماء وهنَّ أّمهات األوالد وحظايا الملوك وغاروا على   ! فمن حسَّن هذا في اإلماء وقبَّحه في الحرائر
   . الحرائر

   . ساء لضعفهنَّ أولع حتى يغْرن على الّظّن والحْلم في النَّومأال ترى أنَّ الغيرة إذا جاوزْت ما حّرم اهللا فهي باطٌل وأنَّها بالنِّ

   . وتغار المرأة على أبيها وتعادي امرأته وسرِّيته

   . ولم تزل القيان عند الملوك من العرب والعجم على وجه الدَّهر

   . وآانت فارس تُعدُّ الغناء أدبًا والرُّوم فلسفًة

   . لعبد اهللا بن ُجدعانوآانت في الجاهلّية الجرادتان 

وما عليَّ أن   : يتغنَّى فعابه بذلك الحكم بن مروان فقال  " بديع   " وآان لعبد اهللا بن جعفر الّطيار جواٍر يتغنَّْين وغالآٌم يقال له 
   .  ! آخذ الجيِّد من أشعار العرب وُألقيه إلى الجواري فيترنَّمن به ويشذِّرنه بحلوقهنَّ ونغمهّن

   . زيد بن معاوية الغناءوسمع ي

واتَّخذ يزيد بن عبد الملك حبابة وسالَّمة وأدخل الرجال عليهنَّ للسَّماع فقال الشاعر في إذا ما حنَّ مزهرها إليها وحنَّْت دونه 
إذا طرَّبْت في صوتها  ألم ترها واهللا يكفيك شرَّها  : ُأذن الكراِم وأصغوا نحوه اآلذان حتَّى آأّنهم وما ناموا نياِم وقال في سالَّمة

فتقول   ! أطير  : آيف تصنُع تردُّ نظام القول حتَّى تردَّه إلى ُصلُصٍل من حلقها يترجَُّع وآان يسمع فإذا طرب شقَّ بُرده ثم يقول
   . ال تطير فإنَّ بنا إليك حاجة  : حبابة

   . لكون على هذا المنهاج وعلى هذا السبيل األّولثم آان الوليد بن يزيد المتقدِّم في اللَّهو والغزل والملوك بعد ذلك يس

   . وآان عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه قبل أن تناله الخالفة يتغنَّى

عاود القلب سعادا فقال الطَّرف السُّهادا وال   : أمَّا صاحبيَّ نُزْر سعادا لقرب مزارها ودعا البعادا وله  : فمّما يعرف من غنائه
   . فما آان منه صدقًا فحسٌن وما آان منه آذبًا فقبيح  : سًا إذا آان أصله شعرًا مكسّوًا نغمًانرى بالغناء بأ

   .  " الشعر آالٌم فحسنه حسٌن وقبيحه قبيح   "   : وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

   . لحكمةوال نرى وزن الشعر أزال الكالم عن جهته فقد يوجد وال يضرُّه ذلك وال يزيل منزلته من ا
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   . فإذا وجب أّن الكالم غير محرَّم فإّن وزنه وتقفيته ال يوجبان تحريمًا لعّلة من العلل

   . وإّن الترجيع له أيضًا ال يخرج إلى حرام

وإّن وزن الشعر من جنس وزن الغناء وآتاب الموسيقي وهو من آتاب حّد النُّفوس تحدُّه األلسن بحدًّ مْقنع وقد يعرف بالهاجس 
   . ما يعرف باإلحصاء والوزنآ

   . فال وجه لتحريمه وال أصل لذلك في آتاب اهللا تعالى وال سّنة نبيِّه عليه السالم

فإن آان إنّما يحرِّمه ألنه ُيلهى عن ذآر اهللا فقد نجد آثيرًا من األحاديث والمطاعم والمشارب والنَّظر إلى الجنان والرَّياحين 
   . جماع وسائر اللذات تصدُّ وُتلهى عن ذآر اهللاواقتناص الصيد والتشاغل بال

مه ونعلم أّن قطع الدَّهر بذآر اهللا لمْن أمكنه أفضل إّال أّنه إذا أدَّى الرجل الفرض فهذه األمور آلُّها له مباحة وإذا قصَّر عنه لز
   . المأثم

   . ولو سلم من اللَّهو عن ذآر اهللا أحٌد لسلم األنبياء عليهم السالم

   . هذا سليمان بن داود عليهما السالم ألهاه عرض الخيل عن الصَّالة حّتى غابت الّشمس فعرقبها وقطع رقابها

وبعد فإنَّ الرقيق تجارٌة من التجارات تقع عليه المساومات والمشاراة بالثَّمن ويحتاج البائع والمبتاع إلى أن يستشفَّا العلق 
   . خيار الرؤية المشترط في جميع البياعاتويتأّماله تأمًُّال بّينًا يجب فيه 

   . وإن آان ال ُيعرف مبلغه بكيٍل وال وزٍن وال عدٍد وال مساحة فقد ُيعرف بالحسن والقبح

وال يقف على ذلك أيضًا إّال الثاقب في نظره الماهر في بصره الطَّبُّ بصناعته فإّن أمر الحسن أدقُّ وأرقُّ من أن يدرآه آلُّ 
   . من أبصره

وآذلك األمور الوهمّية ال ُيقضى عليها بشهادة إبصار األعين ولو ُقضي عليها بها آان آلُّ من رآها يقضى حّتى النَّعم والحمير 
   . يحكم فيها لكلِّ بصير العين يكون فيها شاهدًا وبصيرًا للقلب ومؤديًا إلى العقل ثم يقع الحكم من العقل عليها

   . وأنا مبين لك الحسن

   . لتمام واالعتدالهو ا

ولست أعني بالتمام تجاوز مقدار االعتدال آالزيادة في طول القامة وآدقة الجسم أو عظم الجارحة من الجوارح أو سعة العين 
أو الفم مما يتجاوز مثله من الناس المعتدلين في الَخلق فإن هذه الزيادة متى آانت فهي نقصان من الحسن وإْن عدت زيادة في 

   . الجسم

ور العالم ومحيطة بمقاديرها الموقوتة لها فكلُّ شيٍء خرج عن الحدِّ في ُخُلق حّتى في الدين والحكمة الذين والحدود حاصرٌة ألم
   . هما أفضل األمور فهو قبيٌح مذموم

   . وأما االعتدال فهو وزن الشيء ال الكمية والكون آون األرض ال استواؤها

   . ووزن النفوس في أشباه أقسامها
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سان اعتدال محاسنه وأّال يفوت شيء منها شيئًا آالعين الواسعة لصاحب األنف الصغير األفطس واألنف العظيم فوزن خلقة اإلن
لصاحب العين الضَّيِّقة والذَّقن الناقص والرأس الضخم والوجه الفخم لصاحب البدن المدَّع النِّضو والظَّهر الطويل لصاحب 

   . فخذين الطويلتين وآسعة الجبين بأآثر من مقدار أسفل الوجهالفخذين القصيرتين والظَّهر القصير لصاحب ال

   . ثم هذا أيضًا وزن اآلنية وأصناف الُفُرش والوْشي واللباس ووزن القنوات التي تجري فيها المياه

   . وإنما نعني بالوزن االستواء في الخرط والترآيب

   . رس والتفسُّح في خضرته واالستنشاق من روائحهفال بدَّ مّما ال يمنع الناظر من النظر إلى الزَّرع والغ

   . ويسّمى ذلك آلُّه له ِحالًّ ما لم يمد له يدًا

   . فإذا مّد يدًا إلى مثقال حّبٍة من خردل بغير حقِّها فعل ما ال يحلُّ وأآل ما يحرم عليه

عليهنَّ للتَّقليب والنظر حالٌل ما لم يشْب ذلك ما  وآذلك مكالمة القيان ومفاآهتهنَّ ومغازلتهن ومصافحتهنَّ للسَّالم ووضع اليد
   . يحرم

   .  " الذين يجتنبون آبائر اإلثم والفواحش إالَّ اللَّمم إّن ربَّك واسع المغفرة   "   : وقد استثنى اهللا تبارك وتعالى اللَّمم فقال

   . من المرأة فإْن تقدَّم ففاحشة وإْن تأخَّر فلمٌم إذا دنا الرجل  : قال عبد اهللا بن مسعود وُسئل عن تأويل هذه اآلية فقال

   . القبلة واللَّْمس  : وقال غيره من الصَّحابة

   . اإلتيان فيما دون الفرج  : وقال آخرون

   .  ! ما أقرب ما أحل اهللا مما حرَّم اهللا  : وآذلك قال األعرابّي حين سئل عّما نال من عشيقته فقال

ال يْخُل رجٌل بامرأة في بيٍت وإن قيل   "   : وقال  " فرِّقوا بين أنفاس الرجال والنِّساء   "   : ا روى من الحديثفيم  : فإن قال قائل
وإّن في الجمع بين الرِّجال والقيان ما دعا إلى الفسق واالرتباط والعشق مع ما ينزل بصاحبه   " حموها إال إنَّ حموها الموت 
   . الفجور وتحميل على الفاحشة وأنَّ أآثر من يحُضر إنّما يحُضر لذلك ال لسماع وال ابتياعمن الُغلمة التي تضطرُّ إلى 

إن األحكام إّنما على ظاهر األمور ولم يكلِّف اهللا العباد الحكم على الباطن والعمل على النيَّات فُيقضى للرجل باإلسالم بما   : قلنا
ولعّله لم يلْده األب الذي ادَّعى إليه قّط إالَّ أّنه مولود على فراشه مشهوٌر باالنتماء  يظهر منه ولعّله ملحد فيه وُيقضى أّنه ألبيه

   . إليه

   . ولو ُآلِّف من يشهد لرجٍل بواحٍد من هذين المعنيين على الحقيقة لم تقم عليه شهادة

   . لم يلحْقنا في ذلك إثمومن يحضر مجالسنا ال يظهر نسبًا مما ينسبونه إليه ولو أظهر ثمَّ أغضينا له عليه 

   . والحسب والنَّسب الذي بلغ به القيان األثمان الرغيبة إنما هو الهوى

   . ولو اشترى على مثل شرى الرَّقيق لم تجاوز الواحدة منهنَّ ثمن الرأس الساذج

فأآثر من بالغ في ثمن جاريٍة فبالعشق ولعله آان ينوي في أمرها الرِّيبة ويجد هذا أسهل سبيًال إلى شفاء غليله ثم تعذَّر ذلك 
   . عليه فصار إلى الحالل وإن لم ينوه ويعرف فضله فباع المتاع وحلَّ العقد وأثقل ظهره بالُعبِّيَّة حتى ابتاع الجارية
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ًا غير إغرائه بالقيان وقيادته عليهّن فإّنه ال ينجم األمر إّال وغايته فيهّن العشق فيعوق عن ذلك ضبط وال يعمل عمًال ينتج خير
   . الموالي ومراعاة الرقباء وشدَّة الحجاب فيضطر العاشق إلى الشراء ويحّل به الفرج ويكون الشيطان المدحور

ء إّال بالحمية وال يكاد ينتفع بالحمية مع ما تولِّد األغذية وتزيد والعشق داٌء ال يملك دفعه آما ال يستطاع دفع عوارض األدوا
   . في الطبائع باالزدياد في الطُّعم

ولو أمكن أحدًا أن يحتمي من آل ضرر ويقف عْن آل غذاء للزم ذلك المتطِّبب في آفات صحته ونحل جسمه وضوي لحمه 
   . حتَّى يؤمر بالتخليط ويشار عليه بالعناية في الطَّيبات

   . ولو ملك أيضًا صرف األغذية واحترس بالحمية لم يملك ضرر تغيرُّ الهواء وال اختالف الماء

هو داٌء يصيب الرُّوح ويشتمل على الجسم بالمجاورة آما ينال الروح الضعف في   : وأنا واصٌف لك حدَّ العشق لتعرف حدَّه
   . البطش والوهن في المرء ينهكه

   . ي جميع البدن بحسب منزلة القلب من أعضاء الجسموداء العشق وعمومه ف

   . وصعوبة دوائه تأتي من قبل اختالف علله وأّنه يترآب من وجوٍه شتَّى آالحمى التي تعرض مرآَّبًة من البرد والبلغم

ثبوته وإبطاؤه في فمن قصد لعالج أحد الخلطين آان ناقصًا من دائه زائدًا في داء الخلط اآلخر وعلى حسب قوة أرآانه يكون 
   . االنحالل

فالعشق يترآب من الحّب والهوى والمشاآلة واإللف وله ابتداٌء في المصاعدة ووقوف على غاية وهبوٌط في التوليد إلى غاية 
   . االنحالل ووقف المالل

هللا وإن اهللا جّل وعّز يحّب المؤمن إن المرء يحبُّ ا  : والحّب اسٌم واقع على المعنى الذي رسم به ال تفسير له غيره ألنه قد يقال
   . وإن الرجل يحبُّ ولده والولد يحّب والده ويحبُّ صديقه وبلده وقومه ويحبُّ على أي جهة يريد وال يسمَّي ذلك عشقًا

ه حبُّ الهوى فيعلم حينئذ أن اسم الحّب ال ُيكتفي به في معنى العشق حّتى ُتضاف إليه العلل اُألخر إّال أنه ابتداء العشق ثم يتبع
   . فرّبما وافق الحّق واالختيار ورّبما عدل عنهما

   . وهذه سبيل الهوى في األديان والبلدان وسائر األمور

   . وال يميل صاحبه عن حّجته واختياره فيما يهوى

   .  " حبُّك الشيء يعمي ويصّم   "   : وقيل  " عين الهوى ال تصدق   "   : ولذلك قيل

   . هم أربابًا ألهوائهميتخذون أديان

وذلك أنَّ العاشق آثيرًا ما يعشق غير النِّهاية في الجمال وال الغاية في الكمال وال الموصوف بالبراعة ثم قد يجتمع الحبُّ 
   . والهوى وال يسمَّيان عشقًا فيكون ذلك في الولد والصديق والبلد والصِّنف من اللِّباس والفرش والدواّب

   . نهم يسقم بدنه وال تتلف روحه من حّب بلده وال ولده وإن آان قد يصيبه عند الفراق لوعٌة واحتراقفلم نر أحدًا م

   . وقد رأينا وبلغنا عن آثير ممن تلف وطال ُجهده وضناه بداء العشق
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اء الرجال المرآَّب في فعلم أّنه إذا أضيف إلى الحّب والهوى المشاآلة أعني مشاآلة الطبيعة أي حّب الرجال النساء وحبَّ النس
   . جميع الفحول واإلناث من الحيوان صار ذلك عشقًا صحيحًا

   . وإن آان ذلك عشقًا من ذآر لذآٍر فليس إال مشتّقًا من هذه الشهوة وإّال لم يسمَّ عشقًا إذا فارقت الشهوة

ثم لم نره ليكون مستحكمًا عند أوَّل ُلقياه حتَّى يعقد ذلك اإللف وتغرسه المواظبة في القلب فينبت آما تنبت الحّبة في األرض 
   . حتَّى تستحكم وتشتد وتثمر ورّبما صار لها آالجذع السَّحوق والعمود الصُّلب الشديد

   . وربما انعقف فصار فيه بوار األصل

   . العلل صار عشقًا تامًا فإذا اشتمل على هذه

ثم صارت قّلة العيان تزيد فيه وتوقد ناره واالنقطاع يسعِّره حتى يذهل وينهك البدن ويشتغل القلب عن آلِّ نافعة ويكون خيال 
المعشوق نصب عين العاشق والغالب على فكرته وإذا طال العهد واستمرَّت األيام نقص على الفرقة واضمحلَّ على المطاولة 

   . ن آانت آلومه وندوبه ال تكاد تعفو آثارها وال ترس رسومهاوإ

   . فكذلك الظَّفر بالمعشوق ُيسرع في حّل عشقه

والعلة في ذلك أّن بعض الناس أسرع إلى العشق من بعض الختالف طبائع القلوب في الرِّقَّة والقسوة وسرعة اإللف وإبطائه 
   . وقّلة الشَّهوة وضعفها

   . وقلَّ ما يظهر المعشوق عشقًا إالَّ عداه بدائه ونكت في صدره وشغف فؤاده

   . وذلك من المشاآلة وإجابة بعض الطبائع بعضًا وتوقان بعض األنفس إلى بعض وتقارب األرواح

   . بيعةآالنائم يرى آخر ينام وال نوم به فينعس وآالمتثائب يراه من ال تثاؤب به فيفعل مثل فعله قسرًا من الط

وقلَّ ما يكون عشٌق بين اثنين يتساويان فيه إّال عن مناسبٍة بينهما في الشَّبه في الَخْلق والُخُلق وفي الظَّرف أو في الهوى أو 
   . الطِّباع

ك ولذلك ما نرى الحسن يعشق القبيح والقبيح يحبُّ الحسن ويختار المختار األقبح على األحسن وليس يرى االختيار في غير ذل
   . فيتوّهم الغلط عليه لكّنه لتعارف األرواح وازدواج القلوب

ومن اآلفة عشق القيان على آثرة فضائلهن وسكون النفوس إليهنَّ وأنَّهنَّ يجمعن لإلنسان من واللذَّات آلُّها إنّما تكون بالحواّس 
   . والمأآول والمشروب حظٌّ لحاّسة الذَّوق ال يشرآها فيه غيرها

   . نسان المسك الذي هو حظُّ األنف وجده بشعًا واستقذره إْذ آان دمًا جامدًافلو أآل اإل

   . ولو تنسَّم أرواح األطعمة الطَّيبة آالفواآه وما أشبهها عند انقطاع الشهوة أو ألحَّ بالنَّظر إلى شيٍء من ذلك عاد ضررًا

   . ولو أدنى من سمعه آل طيِّب وطيب لم يجد له لذَّة

   . اب القيان اشترك فيه ثالثة من الحواسِّ وصار القلب لها رابعًافإذا جاء ب

 فللعين النَّظر إلى القينة الحسناء والمشهِّية إْذ آان الحذق والجمال ال يكادان يجتمعان لمستمتع ومرتع وللسَّمع منها حظُّ الذي ال
   . مؤونة عليه وال تطرب آلته إال إليه
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   . ن إلى الباهوللَّمس فيها الشَّهوة والحني

   . والحواسُّ آلُّها رواد للقلب وشهوٌد عنده

وإذا رفعت القينة عقيرة حلقها تغنِّي حدَّق إليها الطَّْرف وأصغى نحوها السَّمع وألقى القلب إليها الملك فاستبق الّسمع والبصر 
فُيفرغان ما وعياه فيتولَّد منه مع السُّرور حاسَّة اللمس أيُّهما يؤدِّي إلى القلب ما أفاد منها قبل صاحبه فيتوافيان عند حبَّة القلب 

   . فيجتمع له في وقٍت واحد ثالث لذات ال تجتمع له في شيء قّط ولم تؤدِّ إليه الحواسُّ مثلها

   .  " إياآم والنَّظرة فإّنها تْزرع في القلب الشَّهوة   "   : فيكون في مجالسته للقينة أعظم الفتنة ألنه روى في األثر

   . وآفى بها لصاحبها فتنًة فكيف بالنَّظر والشهوة إذا صاحبهما السَّماع وتكانفتهما المغازلة

إنَّ القينة ال تكاد ُتخالص في عشقها وال ُتناصح في ودِّها ألنها مكتسبة ومجبولٌة على نصب الحبالة والشَّرك للمتربِّطين 
مته باللَّحظ وداعبْته بالتبسُّم وغازلته في أشعار الغناء ولهجت باقتراحاته ونشطت ليقتحموا في ُأنشوطتها فإذا شاهدنا المشاهد را

   . للشُّرب عند شربه وأظهرت الشَّوق إلى طول مكثه والصَّبابة لسرعة عودته والحزن لفراقه

أوهمته أنَّ الذي بها أآثر مما به فإذا أحسَّت بأنَّ سحرها قد نفذ فيه وأّنه قد تعّقل في الشَّرك تزّيدت فيما آانت قد شرعت فيه و
منها ثم آاتبته تشكو إليه هواه وتقسم له أنَّها مدَّت الدواة بدْمعتها وبلَّت السِّحاءة بريقها وأنه شجبها وشْجوها في فكرتها 

لماله بل لنفسه ثم  وضميرها في ليلها ونهارها وأنَّها ال تريد سواه وال تْؤثر أحدًا على هواه وال تنوي انحرافًا عنه وال تريده
   . جعلت الكتاب في ُسْدِس طومار وختمْته بزعفران وشدَّته بقطعة زير وأظهرت ستره عن مواليها ليكون المغرور أوثق بها

وصحيفٍة   : وألحَّت في اقتضاء جوابه فإن أجيبت عنه اّدعت أنها قد صيَّرت الجواب سلوتها وأقامت الكتاب مقام رؤيته وأنشدت
مي ر مليحٍة نغماُتها جاءت وقد قرح الفؤا د لطول ما استْبطاُتها فضحكت حين رأيُتها وبكيت حين قراُتها أظلوم تحكي الضَّ

باب آتاب الحبيب ندماني محدِّثي تارًة وريحاني أضحكني في الكتاب أّوُله ثم   : حياُتها ووفاُتها ثم تغنت حينئذ  : نفسي في يدي ك
ليه الذُّنوب وتغايرْت على أهله وحمْته النظر إلى صواحباتها وسقْته أنصاف أقداحها وجمَّشته تمادى به فأبكاني ثم تجّنْت ع

بعضوض تفاحها وتحيٍَّة من ريحانها وزّودته عند انصرافه ُخْصلًة من شعرها وقطعًة من مرطها وشظيًَّة من مضرابها وأهدت 
  : تّفاحة ونقشت على خاتمها اسمه وأبدت عند العثرة اسمه وغنَّته إذا رأتهإليه في النَّيروز تكًَّة وُسكَّرًا وفي المهرجان خاتمًا و

 -  نظر المحبِّ إلى الحبيب نعيُم وصدوده خطٌر عليك عظيُم ثم أخبرته أّنها ال تنام شوقًا إليه وال تتهنَّأ بالطعام وجدًا به وال تملُّ
سمه إّال ارتاعت وأنَّها قد جمعت قنِّينًة من دموعها من البكاء عليه الدُّموع فيه وال ذآرْته إال تنغَّصت وال هتفت با - إذا غاب

دعا   : أهوى من األسماء ما وافق اسمها وأشبهه أو آان منه ُمدانيا وعند الدُّعاء به قوله  : وتنشد عند موافاة اسمه بيت المجنون
تمويه إلى التصحيح وربَّما شارآت صاحبها في باسم ليلى غيرها فكأّنما أطار بليلى طائرًا آان في صدري وربما قادها ال

البلوى حتَّى تأتي إلى بيته فتمكِّنه من القبلة فما فوقها وُتفرشه نفسها إن استحلَّ ذلك منها وربَّما جحدت الصناعة لترحض عليه 
فاقًا أن يجتاحه آثرة ثمنها وأظهرت العّلة والتاثت على الموالي واستباعت من السادة وادَّعت الحرّية احتياًال ألن يملكها وإش
   . وال سيّما إذا صادْفته حلو الشمائل رشيق اإلشارة عذب اللَّفظ دقيق الفهم لطيف الحّس خفيف الرُّوح

   . فإن آان يقول الشعر ويتمثَّل به أو يترنَّم آان أحظى له عندها

   . ه المربوط واالنتقال عنهوأآثر أمرها قّلة المناصحة واستعمال الغدر والحيلة في استنطاف ما يحوي

ورّبما اجتمع عندها من مربوطيها ثالثة أو أربعة على أنَّهم يتحامون من االجتماع ويتغايرون عند االلتقاء فتبكي لواحٍد بعين 
ظهر وتضحك لآلخر باألخرى وتغمز هذا بذاك وتعطي وأحدًا سرَّها واآلخر عالنيتها وتوهمه أنَّها له دون اآلخر وأنَّ الذي ُت

   . خالف ضميرها

   . وتكتب إليهم عند االنصراف آتبًا على نسخة واحدة تذآر لكلِّ واحٍد منهم تبرُّمها بالباقين وحرصها على الخلوة به دونهم

   . فلو لم يكن إلبليس شرك يقتل به وال علم يدعو إليه وال فتنٌة يستهوي بها إّال القيان لكفاه
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   . ه من فرط المدحوليس هذا بذمٍّ لهنَّ ولكنَّ

   .  " خير نسائكم السَّواحر الخالَّبات   "   : وقد جاء في األثر

   . وليس ُيحسن هاروت وماروت وعصا موسى وسحرة فرعون إالَّ دون ما ُيحسنه القيان

   . ثم إذا منعهنَّ الزِّنى غلبه عليهنَّ مخارج بيوت الكشاخنة ترميهنَّ في ُحجور الزُّناة

   . ثم هنَّ أمَّهات أوالد من قد بلغ بالحبِّ أْن غفروا لهنَّ آلَّ ذنب وأغضوا منهنَّ على آلِّ عيب

   . وإذا آنَّ في منزل رجٍل من السُّوقة عذرتهنَّ وإذا انتقلن إلى منازل الملوك زال الُعْذر

   . والسبب فيه واحد والعّلة سواء

ن تكون عفيفًة وإنّما تكتسب األهواء وتتعلَّم األلسن واألخالق بالمنشأ وهي تنشأ من لدن وآيف تسلم القينة من الفتنة أو يمكنها أ
مولدها إلى أوان وفاتها بما يصدُّ عن ذآر اهللا من لهو الحديث وصنوف اللعب واألخانيث وبين الخلعاء والمجَّان ومن ال يسمع 

   . روَّةمنه آلمة جدٍّ وال ُيرجع منه إلى ثقٍة وال دين وال صيانة م

وتروي الحاذقة منهن أربعة آالف صوٍت فصاعدًا يكون الصَّوت فيما بين البيتين إلى أربعة أبيات عدد ما يدخل في ذلك من 
الشِّعر إذا ُضرب بعضه ببعض عشرة آالف بيٍت ليس فيها ذآر اهللا عن غفلة وال ترهيب من عقاب وال ترغيٌب في ثواب وإنما 

نى ثم ال تنفكُّ من الدراسة لصناعتها منكبًَّة عليها تأخذ من المطارحين الذين طرحهم آلُّه تجميٌش ُبنيت آلُّها على ذآر الزِّ
   . وإنشادهم مراودة

   . وهي مضطرٌَّة إلى ذلك في صناعتها ألنَّها إن جفْتها تفلَّتت وإْن أهملْتها نقصْت وإن لم تستفد منها وقفْت

   . وآلُّ واقف فإلى نقصاٍن أقرب

   . نَّما فرق بين أصحاب الصناعات وبين من ال ُيحسنها التزيُُّد فيها والمواظبة عليهاوإ

فهي لو أرادت الُهدى لم تعرفه ولو بغت الغفلة لم تقدر عليها وإْن ثبَّتت ُحّجة أبي الُهذيل فيما يجب على المتفكِّر زالت عنها 
خاّصته ألّن فكرها وقلبها ولسانها وبدنها مشاغيل بما هي فيه وعلى حسب ما اجتمع عليها من ذلك في نفسها لمن يلي 

   . مجالستها عليه وعليها

فضائل الرجال مّنا أّن الناس يقصدونه في رحله بالرَّغبة آما ُيقصد بها للخلفاء والعظماء فُيزار وال ُيكلَّف الزيارة ومن 
وُيوصل وال ُيحمل على الصِّلة وُيهدى له وال ُتقتضى منه الهديَّة وتبيت العيون ساهرًة والعيون ساجمة والقلوب واجفة واألآباد 

على ما يحويه ملكه وتضمُّه يده مما ليس في جميع ما يباع وُيشترى ويستفاد وُيقتنى بعد الُعقد متصدِّعة واألماني واقفة 
   . النَّفيسة

   . فمن يبلغ شيئًا من الثمن ما بلغت حبشّية جارية عْون مائُة ألف دينار وعشرون ألف دينار

ا حصلوا على النظر فالذي يقاسيه الناس من عيلة ويرسلون إلى بيت مالكها بصنوف الهدايا من األطعمة واألشربة فإذا جاءو
ال يهتمُّ بغالء الدقيق وال عوز السَّويق   : العيال ويفكِّرون فيه من آثرة عددهم وعظيم مؤونتهم وصعوبة خدمتهم هو عنه بمعزٍل

   . انكسروال عزَّة الزيت وال فساد النبيذ قد ُآفي حسرته إذا نزر والمصيبة فيه إذا حمض والفجيعة به إذا 

ف ثم يستقرض إذا أعسر وال ُيردُّ ويسأل الحوائج فال ُيمنع وُيلقي أبدًا باإلعظام ويكنَّى إذا نودي وُيفدَّى إذا ُدعي وُيحيَّا بطرائ
   . األخبار وُيطلع على مكنون األسرار ويتغاير الرُّبطاء عليه ويتبادرون في برِّه ويتشاحُّون في وّده ويتفاخرون بإيثاره
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   . ُيعَطون فوق ما يأخذون وُتحصَّل بهم الرغائب ويدرك منهم الغنى  : نعلم هذه الصِّفة إالَّ للخلفاء وال

   . والمقيِّن يأخذ الجوهر ويعطي العرض ويفوز بالعين ويعطي األثر ويبيع الرّيح الهابة بالذهب الجامد وفلذ اللجين والعسجد

قداد ألن صاحب القيان لو لم يترك إعطاء المربوط سأله عفًة ونزاهة لترآه حذقًا وبين المرابطين وبين ما يريدون منه خرط ال
واختيارًا وشحًا على صناعته ودفعًا عن حريم ضيعته ألن العاشق متى ظفر بالمعشوق مرًة واحدة نقص تسعة أعشار عشقه 

   . ونقص من برِّه ورفده بقدر ما نقص من عشقه

   . يهبك جاريته ويكسر وجهه ويصرف الرغبة عنهفما الذي يحمل المقيِّن على أن 

ولوال أنه مثٌل في هذه الصناعة الكريمة الشريفة لم يسقط الغيرة عن جواريه ويعنى بأخبار الرقباء ويأخذ أجرة المبيت ويتنادم 
يوم الزِّيارة وال  قبل العشاء ويعرض عن الغمزة ويغفر القبلة ويتغافل عن اإلشارة ويتعامى عن المكاتبة ويتناسى الجارية

ُيعاتبها على المبيت وال يفضُّ ختام سّرها وال يسألها عن خبرها في ليلها وال يعبأ بأن ُتقفل األبواب وُيشدَّد الحجاب وُيعّد لكّل 
   . مربوٍط ُعدًَّة على حدة ويعرف ما يصلح لكلِّ واحٍد منهم آما يمّيز التاجر أصناف تجارته فيسعِّرها على مقاديرها

   . يعرف صاحب الضياع أراضيه لمزارع الخضر والحنطة والشعيرو

   . فمن آان ذا جاٍه من الرُّبطاء اعتمد على جاهه وسأله الحوائج

   . ومن آان ذا ماٍل وال جاه له استقرض منه بال عينة

سَّرانّي مثل سلمة الُفقَّاعي ومن آان من السُّلطان بسبٍب ُآفيت به عادية الشُّرط واألعون وُأعلنت في زيارته الطبول وال
   . وَحْمدون الصِّحنائي وعلّي الفامّي وحجر التَّور وفْقحة وابن دجاجة وحْفصويه وأحمد شْعرة وابن المجوسّي وإبراهيم الغالم

   .  ! فأيُّ صناعة في األرض أشرف منها

خ أهلها ألّنه قد يجوز أن تباع الجارية من الملئ ولو يعلم هؤالء المسمَّون فرق ما بين الحالل والحرام لم ينسبوا إلى الكْش
   . فيصيُب منها وهو في ذلك ثقٌة ثم يرتجعها بأقلَّ مما باعها به فيحصل له الرِّبح أو ُتزوَّج ممن يثق به ويكون قصده للمتعة

بزناء قطُّ في اإلسالم على هذه  فهل على مزوَّجة من حرج وهل يفرُّ أحٌد من سعة الحالل إالَّ الحائن الجاهل وهل قامت الشهادة
   . الجهة

   . هذه الرسالة التي آتبناها من الرواة منسوبة إلى من سمَّيناها في صدرها

   . فإن آانت صحيحًة فقد أّدينا منها حقَّ الرواية والذين آتبوها أولى بما قد تقلَّدوا من الحّجة منها

نوا قد أقاموا الحّجة في اطِّراح الحشمة والمرتبطين ليسهِّلوا على المقيِّنين ما صنعه وإن آانت منحولة فمن قبل الطُّفيليِّين إْذ آا
   . المقترفون

   . إنَّ لها في آل صنٍف من هذه الثالثة األصناف حظًا وسببًا فقد صدق  : فإن قال قائل

   . وباهللا سبحانه التوفيق

   . تمت الرسالة في القيان من آالم أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ بعون اهللا تعالى ومّنه وتوفيقه وتأييده ومشيئته

   . واهللا سبحانه المسئول في التجاوز عن الخطأ واللغو في نقل ذلك والمرتجى عفوه ومغفرته برحمته
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   . أيضًا واهللا الموفِّق للصوابآتاب ذّم أخالق الُكتَّاب من آالمه   : يتلوه إن شاء اهللا

 والحمد هللا أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين 

 لرسالة الخامسة عشرة آتاب ذّم أخالق الكتَّاب 

   . بسم اهللا الرحمن الرحيم حفظك اهللا وأبقاك وأمتع بك

   . قد قرأت آتابك ومدحتك أخالق الكّتاب وأفعالهم ووْصفك فضائلهم وأّيامهم وفهمته

ومتى وقع الوصف من القائل تقصِّيًا والنَّعت من الواصف تألُّفًا قلَّ شهداؤه وآثر خصماؤه وخفَّت المؤونة على مجاوبيه في 
   . دعواه وُسهلت مناسبة األْدنياء له في معناه

   . ن ما ُعرض على المشهود فأزاله وتصفَّحه المعقول فأحالهألنَّ أغلظ المح

   . وأضعف العلل ما الُتمس بعد المعلول ونصبت له علمًا على الموجود بعد الوجود

   . وإذا تقدَّم المعلول علَّته والمخبر عنه خبره اسُتغنى عن الحاآم وظهر ُعوار الشَّاهد

الناس وحكمت بفضيلة هذه الطبقة من الَخْلق فعلمت أّن فرط اإلعجاب من القائل متى  فقد رأيتك أطنبت بإحماد هذا الصِّنف من
وافق صناعة المادح رسخ في الترآيب هواه ورسبْت في القلوب أوتاده واشتدَّ على المناظر إفهامه وعلى المخاصم بالحّق 

وتنبيهك على النكتة من غلطك في االعتالل  توقيفه وآان حكمه في ولست أدُع مع ذلك توقيفك على موضع زللك في االحتجاج
   . بما ال يمكن السامع إنكاره وال ينساغ له إبطاله

أنِّي لم أقل إّال بعد   : وأبيِّن مع ذلك رداءة مذاهب الكّتاب وأفعالهم ولؤم طبائعهم وأخالقهم بما تعلم أنت والناظر في آتابي هذا
أستشهد مع ذلك األضداد تبيانًا وأجمع عليه األعداء إنصافًا إذ آان في ذلك من التبيان  الحّجة ولم أحتجَّ إّال مع ظهور العلَّة ثم

   . ما يبهرهم ومن القول ما يسكتهم

ما ظنُّك بقوم منهم أّول مرتدٍّ آان في اإلسالم آتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخالف في آتابه إمالءه فأنزل اهللا   : ثم أقول
   . رآن نهى فيه عن اتخاذه آاتبًا فهرب حّتى مات بجزيرة العرب آافرًا وهو عبد اهللا بن سعد بن أبي سْرحفيه آيات من الق

ثم استكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده معاوية بن أبي سفيان فكان أّول من غدر في اإلسالم بإمامه وحاول نقض 
   . ُعرى اإليمان بأثامه

فلم يمْت حتى أّداه عرق الكتابة إلى  -مع طهارة أخالقه وفضائل أّيامه  - بكر رضوان اهللا عليهما  وآتب عثمان بن عّفان ألبي
   . ذمِّ من ذمَّه من أوليائه

ثم آتب لعمر بن الخّطاب رضي اهللا عنه زياد بن أبيه فانعكس شرَّ ناشٍئ في اإلسالم ُنقضت بدعوته السُّّنة وظهرت في أّيامه 
   . ريةواليته بالعراق الجْب

   . ثم آتب لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه مروان بن الحكم فخافه في خاتمه وأشعل الرَّعّية حربًا عليه في ُملكه

   . ثم أفضى األمر إلى علي بن أبي طالب رضوان اهللا عنه فتبّين من البصيرة في الكّتاب ما لم ير التنويه بذآر آاتٍب حّتى مات

والخطُّ فضيلة آان أحقَّ الخْلق بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآان أولى الناس ببلوغ الغاية فيها  ولو آانت الكتابة شريفًة
   . ساداتهم وذوو القدر والشرف فيهم
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   . ولكنَّ اهللا منع نبيَّه صلى اهللا عليه وسلم ذلك وجعل الخطَّ فيه دنيَّة وصدَّ الِعْلم به عن النبوَّة

   . كه والشَّريف في قومه يتبجَّج برداءة الخط وينبل بشنج الكتابثم صيَّر الملك في مل

فيكلِّفه  - وإن آان ماهرًا وآان ذلك عليه سهًال  -وإنَّ بعضهم آان يقصد لتقبيح خطَّه وإْن آكان حلوًا ويرتفع عن الكتاب بيده 
   . تابعه ويحتشم من تقليده الخطير من جلسائه

   . وددت واهللا أنِّي آتبت مثله وأنِّي ُمغرٌَّم ألف ألف  : وآتب أحمد بن يوسف يومًا بين يدي المأمون خّطًا أعجبه فقال

   . ال تأَس عليه يا أمير المؤمنين فإنَّه لو آان حّظًا ما ُحرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فقال له أحمد بن يوسف

   . ُبني على أّنه ال يتقلَّدها إّال تابع وال يتوالها إّال من هو في معنى الخادمومع ذلك إنَّ سنخ الكتابة 

   . ولم نر عظيمًا قطُّ تولَّى آفاية نفسه أو شارك آاتبه في عمله

   . وآلُّ آاتب فمحكوٌم عليه بالوفاء ومطلوٌب منه الصَّبر على الألواء

   . وتلك شروٌط متنّوعة عليه ومحنٌة مستكملة لديه

   . وليس للكاتب اشتراط شيء من ذلك بل يناله االستبطاء عند أول الزَّلَّة وإن أآدي وُيدرآه العْذل بأوَّل هفوٍة وإن لم يرض

   . يجب للعبد استزادة السِّيد بالشكوى واالستبدال به إذا اشتهى

   . وليس للكاتب تقاضي فائته إذا أبطأ وال التحوُّل عن صاحبه إذا التوى

   . امه أحكام األرّقاء ومحلُّه من الخدمة محل األغبياءفأحك

   . ثم هو مع ذلك في الذِّروة القصوى من الصَّلف والسَّنام األعلى من البذخ وفي البحر الطامي من التِّيه والسَّرف

هه أنَّه المتبوع ليس يتوهَّم الواحد منهم إذا عرَّض جبَّته وطّول ذيله وعقص على خدِّه ُصدغه وتحذف الشابورتين على وج
   . التابع والمليك فوق المالك

ثم الناشئ فيهم إذا وطئ مقعد الرياسة وتورَّك مشورة الخالفة وُحجزت السَّلَُّة دونه وصارت الدواة أمامه وحفظ من الكالم 
مقفَّع أدبه وصيَّر آتاب َمْزَدك فتيقه ومن العلم ُملحه وروى لُبزْرجمْهر أمثاله وألردشير َعْهده ولعبد الحميد رسائله والبن ال

معدن علمه ودفتر آليلة ودمنة آْنز حكمته ظنَّ أنَّه الفاروق األآبر في التدبير وابن عّباٍس في العلم بالتأويل وُمعاذ بن جبٍل في 
ء والطَّفرة وإبراهيم العلم بالحالل والحرام وعليُّ بن أبي طالب في الجرأة على القضاء واألحكام وأبو الهذيل العالَّف في الُجْز

بن سيار النظَّام في المكامنات والمجانسات وحسيٌن النَّجَّار في العبارات والقول باإلثبات واألصمعيُّ وأبو عبيدة في معرفة 
   . اللغات والعلم باألنساب

   . فيكون أّول بْدوه الطعن على القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه

   . األخبار وتهجين من نقل اآلثار ثم ُيظهر ظرفه بتكذيب

   . فإن استرجح أحٌد عنده أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم فتل عند ذآرهم شدقه ولوى عند محاسنه آشحه
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وإن ُذآر عنده ُشرّيح جرَّحه وإن ُنعت له الحسن استثقله وإن ُوصف له الشعبيُّ استحمقه وإن قيل له ابن ُجبير استجهله وإن 
   . ه النَّخعيُّ استصغرهقدَّم عند

   . ثم يقطع ذلك من مجلسه سياسة أردشير بابكان وتدبير أنوشروان واستقامة البالد آلل ساسان

فإْن حذر العيوْن وتفقَّده المسلمون رجع بذآر السُّنن إلى المعقول ومحكم القرآن إلى المنسوخ ونفي ما ال يدرك بالعيان وشبَّه 
   . بالشاهد الغائب

   . تضى من الكتب إالَّ المنطق وال يحمد إالَّ الواقف وال يستجيد منها إّال السَّائرال ير

ومن الدليل على ذلك أّنه لم ُير آاتٌب قطُّ جعل القرآن سميره وال علمه تفسيره وال التفقُّه في الدِّين شعاره وال الحفظ للسُّنن 
   . ذلك لم يكن لدوران فكَّيه به طالقة وال لمجيئه منه حالوةواآلثار عماده فإن ُوجد الواحد منهم ذاآرًا شيئًا من 

وإن آثر الفرد منهم السَّْعي في طلب الحديث والتشاغل بذآر آتب المتفقِّهين استثقله أقرانه واستوخمه ُأالَّفه وقضوا عليه 
   . باإلدبار في معيشته والحرفة في صناعته حين حاول ما ليس من طبعه ورام ما ليس من شكله

   . نعم  : أُيعجبك الحديث قال  : قال الزُّهرّي لرجل

   .  ! أما إّنه ال يعجب إالَّ الفحول من الرِّجال وال يبغضه إالَّ إناثهم  : قال

   . ولئن وافق هذا القول من الزُّهري فيهم مذهبًا إنَّ ذلك َلَبيٌِّن في شمائلهم مفهوم في إشاراتهم

يا أبا معن ما رأيت من معرفة هذا الّرجل وبلوت من   : وسئل ُثمامة بن أشرس يومًا وقد خرج من عند عمرو بن مْسعدة فقيل له
فصار العلم سبب  - ما رأيت قومًا نفرْت طبائعهم عن قبول العلوم وصغرت هممهم عن احتمال لطائف التمييز   : فْهمه فقال

   . أآثر من الكتَّاب -ص والنظر قائد غيِّهم والحكمة مْعدن شبههم جهلهم والبيان علم ضاللتهم والفْح

   . ما رأيت شيئًا إالَّ وقليله أخفُّ من آثيره إالَّ العلم فإّنه آلَّما آثر خفَّ محمله  : وذآر أبو بكٍر األصمُّ ابن المقفَّع فقال

   .  " آمثل الحمار يْحمل أْسفارًا   "   : ولقد رأيت عبد اهللا بن المقفَّع هذا في غزارة علمه وآثرة روايته آما قال اهللا عّز ذآره

   . قد أوهنه علمه وأذهله علمه وأذهله حلمه وأعمته حكمته وحيَّرْته بصيرته

العالَّف في جماعٍة من المعتزلة وأصحاب الكالم فتذاآروا وآنا في مجلس بشر بن المعتمر يومًا وعنده الُمْردار وثمامة و
العوامَّ واستحواذ الفتنة عليهم في التقليد واستغالق قلوبهم بكثيٍر مما ليس في طبعهم فتعظِّمهم وتقضي لكلِّ من ُنبل منهم 

   . بالصَّواب في قوله وإْن لم يعلموا

   . ال يدينون بالحقيقة وال يحمدون إال ظاهر الحْلية

ومن الدليل على نذالة طبعهم والعلم بفسالة رأيهم تقديمهم بالفضل لمن ال يفهمونه وقضاؤهم بالعلم لمنال يعرفونه حتَّى إنهم 
   . يضربون بالكاتب فيما بينهم المثل ويحكمون له بالبصيرة في األدب على غير ُمعاشرٍة جرْت بينهم وال محّبة ظهرت له منهم

آيف ال يأمن   : صغرت عنهم وامتألت قلوبهم منهم فصار المحفوظ من أقوالهم والذي يدينون به من مذاهبهمليس إّال أنَّ هممهم 
   . فالٌن الخطأ مع جاللته وآيف ينساغ ألحٍد تجهيله مع نبله

فيه وإن جهلناها وفضيلٍة  لم ُينصب هذا بموضعه إالَّ لخاصٍَّة  : فإْن ُوقفوا على تمييزه هابوه وإن ُدعوا إلى تفهُّمه أآبروه وقالوا
   . موسومة وإن قصر علمنا عنهم
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ولعلَّه ُعمر بن فرٍج في السَّفه والمباهتة وإبراهيم بن العبَّاس في الشَّره والرَّقاعة ونجاح بن سلمة في الطَّيش والسخافة وأحمد 
ي الذُّلِّ والفاقة وموسى بن عبد الملك في الوخم بن الخصيب في اللُّؤم والجهالة وآل وهب في النَّهم والنَّذالة ويحيى بن خاقان ف

   . والبالدة وابن المدبِّر في الخبِّ والمكابرة والفْضل بن مروان في الفدامة مقصورة

ال تطلب الخير من بني فرج ال بارك اهللا في بني فرِج والعْن إذا ما لقيته ُعمرًا لعنًا يقينًا   : وفي عمر بن فرج يقول الشاعر
لهرِج فلعنٌة إْن لعْنتها ُعمرًا تعِدل مقبولًة من الحجِج ليس على المفتري على ُعمٍر من ضْرب حدٍّ ُيْخشى وال حرِج بأعظم ا

وُخبِّْرت أنَّ أبا العتاهية أتى يحيى بن خاقان يومًا ليسلِّم عليه فلم يأذْن له حاجُبه فانصرف وأتاه يومًا آخر فصادفه حين نزل 
أراك ُتراُع حين ترى خيالي فما   : إلى منزله ولم يأذْن له فكتب إليه أبو العتاهية من ساعته ُرْقعًة فيهافسلَّم عليه ودخل يحيى 

هذا يروُعك من خيالي لعلك خائف منِّي سؤاًال أال فلك األمان من السُّؤال آفيُتك إنَّ حالك لم تمل بي ألطلب مثلها بدًال بحالي 
هما ُمنيت فما ُأبالي فلما قرأ يحيى بن خاقان ُرْقعته ووثق بأمانه من السُّؤال أذن له فخرج وإنَّ الُعْسر مثل اليسر عندي بأيِّ

   . الحاجب فوجده قد انصرف ولم َيُعْد إليه وال التقيا بعد ذلك

أهل العلم خلٌق حلوة وشمائل معشوقة وتظرُّف أهل الفهم ووقار   : وجلس الجاحظ يومًا في بعض الدواوين فتأمَّل الكتَّاب فقال
فإن ألقيت عليهم اإلخالص وجدتهم آالزَّبد يْذهب ُجفاًء وآْنبتة الربيع ُيحرقها الهْيف من الرياح ال يستندون من العلم إلى وثيقٍة 
   . وال يدينون بحقيقٍة أخفر الخلق ألماناتهم وأشراهم بالثمن الخسيس لعهودهم الويل لهم مما آتبت أيديهم وويٌل لهم مما يكسبون

ال أعلم أهل صناعة إال   : م وصف أصحاب الصناعات وذآر تعاطف أهلها على نظرائهم وتعصُّب رجالها على غيرهم فقالث
وهم يْجرون في ذلك إلى غاية محمودة ويأتون منه آيًة مذآورة إال الُكتَّاب فإنَّ أحدهم يتحاذق عند نظرائه باالستقصاء على 

   . رجٍل من أهل صناعتهمثله ويسترجح رأيه إذا بلغ في نكاية 

هم آالهرمة من الكالب في مرابضها يمرُّ بها أصناف الناس فال تحرَُّك وإن مرَّ آلٌب مثلها   : ثم ضرب لهم في ذلك مثًال ثم قال
   . نهضت إليه بأجمعها حّتى تقتله

عة من الكتاب فذآر ما هم عليه وحّدثني ُعمر بن سيف أنه حضر مجلس أبي عّباد ثابت بن يحيى يومًا في منزله وعنده جما
ووصف تقاطعهم عند االحتياج وعدم تعاطفهم عند االختالل وُزهدهم في المواصلة   : من مالئم األخالق ومدانس األفعال قال

   . معاشر الكتاب ما أعلم أهل صناعة أمأل لقلوب العامَّة منكم وال النعم على قوٍم أظهر منها عليكم  : فقال

   . غاية التقاطع عند االحتياج وفي ذروة الزُّهد في التعاطف عند االختاللثم إنَّكم في 

وإنَّه ليبلغني أنَّ رجًال من القصابين يكون في ُسوقه فيتلف ما في يديه فيخلَّى له القصَّابون ُسوقهم يومًا ويجعلون له أرباحهم 
   . ون منه آسرهفيكون بربحها منفردًا وبالبيع ُمفردا فيسدُّون بذلك خلَّته ويجبر

وإنكم لتناآرون عند االجتماع والتعارف تناآر الضباب والسَّالحف ثم مع استحواذآم على صناعتكم وقلة مالبسة أهل 
الصناعات لها معكم لم أر صناعة من الصناعات إّال وقد يجمع أهلها غيرها إليها فيعانونها جميعًا وينزلون لضرٍب من 

هذه فإنَّ المتعاطى لها منكم والمتسمِّي بها من نظرائكم ال يليق به مالبسُة سواها وال ينساغ له التجارات معًا إّال صناعتكم 
   . التَّشاغل بغيرها

   . ثم آأنكم أوالد عالٍَّت وضرائر ُأمهات في عداوة بعضكم بعضا وحنق بعضكم على بعض

   .  ! ُأفٍّ لكم وألخالقكم

م يكن سائر أهل التجارات والمكاسب بنظرائهم بررًة ومن ورائهم لهم حفظة وأنتم ألشكالكم إنَّ للكّتاب طبائع لئيمة ولوال ذلك ل
   . ُمذلُّون وألهل صنائعكم قالون

   . قبح اهللا الذي يقول قضينا في األمور باألغلب
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   . وعرفنا علل الناس في مكاسبهم وتعاُملهم فمن آانت علَُّته أآرم آان آرم فعاله أعمَّ

   . علًَّة في مكتسٍب أنبل عند الخاصَّة من مكسبكم ولست أعلم

آتب سالٌم لهشام ابن عبد الملك وآان أشدَّ الناس غلطًا وأضعفهم رأيًا وآان   : ثم وصف من سلف من هذه الطَّبقة يومًا فقال
   . هشاٌم ُيحضره فيسمع من ضعفه ويستميحه الرأي يهزأ به

   . ت ضْعفة المؤدِّبين فيهثم آتب لهم مْسعدة وآان مؤدِّبًا وآان

   . ثم آتب لهم عبُد الحميد وآان معلِّمًا وبتحامله على نصر بن سيار انتقضت خراسان وزال ملك بنى َمْروان

   . ثم آتب لبني العباس عبد اهللا بن المقفَّع فأغرى بهم عبد اهللا بن علي فُفطن له وُقتل وهدم البيت على صاحبه

   . فروة وآان زنديقًا فطلب فاختفى بالكوفة والنِّيل حتَّى هلك ثم آتب لهم يونس بن أبي

   . واستكتب الرشيد أزدانقاذار على ديوان الخراج وآان ثنوّيًا

ثم لم ينوِّهوا بذآر آاتٍب حّتى ولى المأمون فقدم معه ابن أبى العباس الطُّوسى فبه انتشرت واستكتب أبا عّباد وآان بالرَّى 
   . مؤدِّبًا وآان سخيفًا حديدًا ولم يزل بمكانه في ديوانه قيّما البن أبي خالد األحول واالسم له

   . أغشمهم واستخلف حفصويه على ديوان الخراج وآان رآيكًا لسعايتهثم آتب له رجاء بن أبي الضحَّاك وآان أظلمهم و

   . ثم آتب لهم ابن يزداد وآان أشقاهم حّتى هلك

   . وآتب لهم عمرو بن مسعدة وآان رسائليًا فقط

يوسف واسترجح المأمون وهو بخراسان قبل مقدمه من آتاب العراق على غير بلوى إبراهيم بن إسماعيل بن داود وأحمد بن 
   . فلما قدم امتحنهما فتعنَّتا فاستنهضهما في األعمال ففشال فلم يعمال على شيء حّتى هلكا

   . وآان إبراهيم ُشعوبيا وآان يتهم بالثَّنويَّة

   . فإن آان ذلك صحيحًا فقد آانت صبابته بها على جهة التقليد فيها ال على جهة التفتيش واالحتجاج فيها

   . ن سائر الكّتابوهذه علة المرتّد م

إنَّ محض العمى التقليد في الزندقة ألنَّها إذا رسخت في قلب امرئ تقليدًا أطالت جرأته واستغلق على أهل   : وقد قال أهل الفطن
   . الجدل إفهامه

   . وآان أحمد بن يوسف مأفونا وهو أول من ُقرف باآلفة المخالفة لطبع الكتَّاب

   . والجند إبراهيم الحاسب والحسن بن أبى المشرفواستقضى على ديوان الخراج 

فلقن إبراهيم من سائر اآلداب والعلوم علم الحساب فقط ولم ُيفزع إليه في قضيٍة وال رأى حّتى هلك فكان الذي وضعه وأدناه 
   . شرُهه وهي علٌَّة قائمة في آّتاب الجند خاصة
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يا حسن احتجنا إلى رجٍل   "   : ل الفضل مروان له وهو على الوزارةواستضعف والة الدواوين الحسن بن أبى المشرف عند قو
جزٍل في رأيه متوّفر ألمانته متصرِّف في األمور بتجربته مستقدٍر على األعمال بعلمه تصف لنا مكانه وتشير علينا به فنقلِّده 

   .  " جسيمًا من عملنا 

   . آذلك -أصلحك اهللا  - وجدته لك   : فأجابه سريعًا قال

   . أنا  : من هو قال  : قال

وحسبك بقوٍم أنبلهم   ! هذا من غيرك فيك أحسن منك بلسانك لك نعود وننظر إن شاء اهللا  : وألح في قوله فتبسم الفضل وقال
   . عقًالأخسُّهم في الرِّزق مرتبة وأعظمهم غناًء أقلُّهم عند السُّلطان 

   . العشر من رزق صاحب الخراج -وبلسانه يخاطب الخلق  - ُيرزق صاحب ديوان الرسائل 

   . الُجزء من رزق صاحب النَّسخ في ديوان الخراج -وبخطِّه يكون جمال آتب الخليفة  -ويرزق المحرِّر 

   . ال يحضر آاتب الرسائل لنائبٍة وال ُيفزع إليه في حادثة

اء التدبير ووقفوا منها على التقدير طرحت إليه رقعٌة بمعانى األمر لينسِّق فيه القول فإذا فرغ من نظامه فإذا أبرم الوزر
واستوى له آالمه أحضر له محرِّره فجلس في أقرب المواطن من الخليفة وأمنع المنازل من المختلفة فإذا تقضَّى هذا وليست 

   . العواّم فأغزرهم علمًا أمهنهم وأقربهم من الخليفة أهونهمصناعتهما بفاشيٍة في الكتَّاب وال بموجودة في 

فكيف بكاتب الخراج الذي علمه ليس بمحظور وإشراك الناس فيه ليس بممنوع يصلح لموضعه آلُّ من عمل وُعمل عليه أحمد 
   . أحواله عند نفسه التعقُّد على الخصوم وأسعد أموره التي يرجو بها البلوغ الشَّره ومنع الحقوق

   . وأحذق ما يكون بصناعته عند نفسه حين يأخذ بإبطال السُّنن ويعمل بفلتات الدفوع

   . ال تفعل  : فقال  ! يا أبا عمرو الكتَّاب شرار خلق اهللا  : ولذلك ما ذآر أنَّ بعض رجال الشَّعبيِّ قال له

   . ولكنَّ الشعبيَّ آان لسلطانه ُمداريًا

عبد الكريم آان ُحميد بن عبد الحميد عند دخول المأمون مدينة السالم وبعد سكون الهْيج وخمود محمود بن   : ومن آتاب الجند
النَّائرة رفع إلى المأمون يذآر أن في الجند دغال آثيرًا ممن دخل فيهم بسبب تلك الحروب في أيام األجناد وهم قوٌم من غير 

والدُّّعار وممن ال يستحقُّ الدِّيوان وقوٌم من أهل خراسان صارت لهم أهل خراسان ممَّن تشبَّه بهم واّدعى إليهم من األعراب 
الخواصُّ السَّنيَّة ولم يكن لهم من الغناء ما يستحقُّون به مثلها وذآر أنَّ بيت المال ال يحتمل ذلك وسأل المأمون أن يولِّيه 

   . تصنيف الجند

شفقة على بيت مال المسلمين ولكنه تعصَّب على أبناء أهل خراسان ولم يكن مذهب ُحميٍد في ذلك التوفير على المأمون وال ال
واضطغن عليهم محاربتهم إياه أيَّام الحسن بن سهل مع ولد محمد بن أبي خالد وغيرهم وما آانوا قد انتحْوه به من تلك الوقائع 

   . والهزائم وما ذهب له من األموال بذلك السَّبب

د برزق شهرين فوّلى حميٌد العطاء والتصنيف محمود ابن عبد الكريم الكاتب وعرف فواله المأمون التصنيف وأمر للجن
محمود ما غزا حميد فتحامل على الناس واستعمل فيهم األحقاد والدمن فخفض األرزاق وأسقط الخواصَّ وبعث في الكور 

مكروه والتعّنت فامتنعت طائفة من وأنحى على أهل الشرف والبيوتات حسدًا لهم وإشفاًء لغليل صاحبه منهم فقصد لهم بال
   . الناس من التقدم إلى العطاء وترآوا أسماءهم وطائفة انتدبوا مع طاهر بن الحسين بخراسان فسقط بذلك السبب بشٌر آثير



 

65 
 

سها ثم إّن المأمون أمر للناس بتمام عطاياهم واآتسب محمود بن عبد الكريم المذمَّة وصار ملعنًة في محالِّ بغداد وفي مجال
   . وطرقها

   . زيد بن أيوب الكاتب عمل في ديوان الجند أربعين سنة ثم صار في آخر عمره قوادًا ليحيى بن أآثم القاضى  : ومنهم

وذلك أن المأمون أمر له بفرض فّصير يحيى بن أآثم أمر ذلك الفرض إلى زيد بن أيوب وأمره أال يفرض إال ألمرد بارع 
   . الجمال حسن القد والصورة

فكان آمر ذلك يا زيد يا آاتب فرض الفراش أآلُّ هذا طلٌب للمعاش مالي أرى فرضك حمالنهم يثبت في القرنين قبل الكباش 
نه لم يبلغني أنه آان في والة ديوان الجند وال في آتابهم مثل المعّلى بن أيوب في نبله وارتفاع همته وآرم وعلى ذلك فإ

   . صحبته وعفافه وجميل مذهبه وشدة محاماته عمن صحبه وتحرَّم به

   . فكان المأمون يعرف له ذلك ومن بعده من الخلفاء فثبتت وطأته ودامت واليته وحمد أثره

على بعض ما أردنا فيما له قصدنا ولم نستعمل االنتزاعات فيما ذآرنا وأعرضنا عن التأويالت فيما وصفنا وقصدنا قد أتينا 
إلى المأثور فحكيناه وإلى المذآور في األزمنة فأجريناه لئال يجد الطاعن فيما وصفنا مقاال والمنكر لذّم ما ذممنا مساغا وعلمنا 

   . وأنكر آائنا مذآورًاأن من عاند مع ذلك فقد دفع عيانا 

   . وفي ذلك دليٌل باهر على اضمحالله وشاهٌد عدٌل ألضداده

ولو حكينا آّل ما في هذا الجنس من األقوال وما يدخله من المقايسات واألشكال لطال الكتاب ولمله الناظر المعجاب فاآتفينا 
آان فطنًا أقنعه القليل فقضى وإن آان بليدًا جهوال لم يزده بالجزء من الكتاب والبعض دون التمام وعلمنا أنَّ الناظر فيه إن 

   . اإلآثار إال عّيًا ومن العلم بما له قصدنا إال بعدا

   . وباهللا الكفاية والتوفيق

   . بعون اهللا ومنِّه ومشيئته وتوفيقه واهللا تعالى الموفق للصواب  " ذم أخالق الكتاب   " تمَّ آتاب 

   . ًا وصلواته على سيدنا محمد نبيه وأصحابه الطيبين الطاهرين وسالمه وهو حسبنا ونعم الوآيلوالحمد هللا أوال وآخر

  الرسالة السادسة عشرة آتاب البغال  

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا وعلى اسم اهللا وال حول وال قوة إال باهللا وصلى اهللا على سيدنا محمد خاصة وعلى أنبيائه 
   . عامة

آان وجه التدبير في جملة القول في البغال أن يكون مضموما إلى جملة القول في الحافر آله فيصير الجميع مصحفًا تاما 
   .  " آتاب الحيوان   " آسائر مصاحف 

   . واهللا المقدر والكافى

وما خالط اللسان من وقد منع من ذلك ما حدث من الهم الشاغل وعرض من الزماتة ومن تخاذل األعضاء وفساد األخالط 
   . سوء التبيان والعجز عن اإلفصاح ولن تجتمع هذه العلل في إنساٍن واحد فيسلم معها العقل سالمًة تامًة

وإذا اجتمع على الناسخ سوء إفهام المملى مع سوء تفهم المستملى آان ترك التكلف لتأليف ذلك الكتاب أسلم لصاحبه من تكلف 
   . استفراغ آلِّ القوىنظمه على جمع آلِّ البال و
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   . فأما الهّمة وتشعب الخواطر المانعة من صحة الفكر واجتماع البال فهذا ما البدَّ من وقوعه

   . فليكن العذر منك على حسب الحال والخيرة فيما صنع اهللا

   . وقد علمنا أن الخيرة مقرونة بالكره وباهللا التوفيق

هللا بما وصف األشراف من شأن البغلة في ُحسن سيرتها وتمام خلقها واألمور الدالَّة على عناية األشراف بالبغال نبدأ إن شاء ا
السّر الذي في جوهرها وعلى وجوه االرتفاق بها وعلى تصرُّفها في منافعها وعلى خّفة مئونتها في التنّقل في أمكنتها وأزمنتها 

م آثروها على ما هو أدوم طهارة ُخُلٍق منها وآيف ظهر ولم آلف األشراف بارتباطها مع آثرة ما يزعمون من عيوبها ول
فضلها مع النقص الذي هو فيها وآيف اغتفروا مكروه ما فيها لما وجدوا من خصال المحبوب فيها حتى صار الرجل منهم 

عْبت منه خصلًة فهجْرُتُه دعْتني إليه  أٌخ لي آأيَّام الحياة إخاؤه تلوَّن أْلوانًا عليَّ ُخطوُبها إذا  : ُينشد الُعّذال فيها آقول السَّعدّي
  " ب   : ولقَّبوا آخر  " روَّاض البغال   " خْصلٌة ال أعيُبها ولقد آلف بارتباطها األشراف حتى ُلقِّب بعضهم من أجل استهتاره بها ب 

ر الحجَّاج ففُحش عليه حتى وهجاه أيضًا الفرْزدق بأم  : هذا مع طيب مغارسهم وآرم نصابهم ولذلك قال الشاعر  " عاشق البغل 
ما زْلت في الْحلبات أْسبق ثانيًا حتَّى   : وأْفلت روَّاض البغال ولْم تدْع له الْخْيُل مْن أْحراح زوجْيه مْعشرا وقال لشريف آخر  : قال

اد والشاعر رجٌل من رائٌض آان ببغد  : ُرميت بعاشق البغِل لو آان شاور ما عبْأت به يوم الرِّهاِن وساعة الحْفِل وشاور هذا
أنه جاء ثانى اثنين وإنما ذهب إلى أنه جاء متمهًِّال وقد ثنى من   :  " ما زلت في الحلبات أسبق ثانيا   " بني هاشم ولم يْعِن بقوله 

   . عنانه

لُعنق سْوُطها عنانها أبغنى بغلًة حصَّاء الذَّنب عظيمة المْحزم طويلة ا  "   : وآتب رْوح بن عبد الملك بن مروان إلى وآيٍل له
   .  " وهواها أمامها 

   .  " ما رآب الناس مثل بغلٍة قصيرة العذار طويلة العنان   "   : وآان َمْسلمة بن عبد الملك يقول

ك وهذا مال  "   : وقال صفوان بن عبد اهللا بن األْهتم لعبد الرحمن بن عّباس بن ربيعة بن الحارث بن الُمطَّلب وآان رآَّابًا للبغلة
إنها نزلت عن ُخيالء الخيل وارتفعت عن ِذّلة الَعْير وخير   "   : قال  " المرآب الذي ال ُتْدرك عليه الثار وال ُينجيك يوم الفرار 

   .  " األمور أوساطها 

لحذقه برآوبها ولشغفه بها وُحسن   " ال روَّاض البغ  "   : وهو الذي آان ُيلقَّب  ! إّنا ُنعلِّمكم فإذا علمتم تعلَّمنا منكم  "   : فقال صفوان
   . قيامه عليها

أريدها واسعة الُجفرة ُمْندحَّة السُّرَّة شديدة العْكوة بعيدة الخطوة ليِّنة الظهر ُمْكَرَبة الرُّْسغ سْفواء جْرداء عنْقاء   "   : وآان يقول
   .  " طويلة األنقاء 

إذا اشتريت بغلة فاشترها طويلة الُعنق نْجدًة في نجائها ُمشرفة الهادى نْجدًة في طباعها   "   : سمعت رجًال يقول  : وقال ابن ُآناسة
   .  " ضخمة الجْوف نجدًة في صبرها 

   . والعرب تصف الفرس بسعة الجوف

   . لم يسبق الْحلبة قطُّ أهضم  : غشْمشٌم َيْعلو الشَّجْر ببْطنه يْعدو الذَّآْر قال األصمعّي  : قال الراجز

جواٌد ُمجرٌَّب ضليٌع ومْن خير   : فإن صدقوا قالوا  : فأنشدت ُرؤبة قوله  : آان نابعة الجْعديُّ أوصف النَّاس لفرس قال  : وقال يونس
   . ما آنت أظنُّ المْرهف منها إال أسرع  : الجياد ضليعها فقال

   . ولم يكن رؤبة وأبوه صاحبْي خيل  : قالوا
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أصلح اهللا األمير أال ُأخبرك عن المطايا   : ما هذا يا أبا صفوان قال  : وقال سليمان بن علّي لخالد بن صفوان ورآه على حمار
   . بلى  : قال

  " وحمار ُيسمَّى   " ُدْلُدل   " وآانت للنبّي صلى اهللا عليه وآله وسلم بغلة تسمَّى   : اإلبل للحمل والزَّْمل والبغال لألسفار قالوا  "   : قال
   .  " والقْصواء   "   " العْضباء   "   : وله ناقتان  " السَّْكب   " وفرس ُيسمَّى   " يعْفور 

   . وآان علّي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه ُيكثر رآوب بغلة عبد اهللا بن وْهب الشهباء التي غنمها يوم النَّْهروان  : قالوا

رهم فينكرون أن يكون علّي آرم اهللا وجهه يرى أن يغنم شيئًا من أموال أهل الصالة آما لم يغنم هذا في قول الشيعة وأما غي
   . من أموال أصحاب الْجمل

رأيتك على فرس آريم ثم رأيتك على   : لقى رجٌل بكر بن عبد اهللا الُمزنّي فقال له  : قال الُبْقُطرّي وُيكنى أبا عثمان واسمه فهدان
   . البغال أعدل وسيُرها أقصد  : قال  ! يتك قد أْدمنت رآوب هذه البغلةعْيٍر لئيم ثم رأ

حدثني حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم عن   : حدَّثني أبي إسحاق قال  : حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم قال  : علّي بن المدينّي قال
لة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشهباء في شْعب آأني أنظر إلى علّي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه على بغ  : ُأمه قالت
   .  " األنصار 

   . رأيت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه على بغلة بيضاء يضْفر لحيته  : وبروى عن عبد الرحمن بن سْعد قال

فخضَّهم   : ا الحديثآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وفي هذ  : ومن حديث الزُّْهري وغيره عن آثير بن العبَّاس عن أبيه قال
   .  " اآلن حمى الوطيس   "   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

آّل الصيد في   "   : وآذلك قوله  " مات حْتف أنْفه   "   : وهذه آلمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يسبْقه إليها أحد وآذلك قوله
   .  " ال ُيلسع المؤمن من ُجحٍر مرَّتين   "   : وآذلك قوله  " ى دخن ُهْدنٌة عل  "   : وآذلك قوله  " جْوف الفرا 

   . فصارت آلها أمثاًال

   . وآان ابن أبي عتيق يرآب البغال وآذلك ابن أبي ربيعة  : قالوا

   . وآان هشام بن عبد الملك أآثر الناس رآوبًا لها

لو بعثتم إلى أّم المؤمنين رضي اهللا عنها   "   :  عنه محصورقال قوم وعثمان رضي اهللا  : وعن أبي األشهب عن الحسن قال
   .  " فرآبت فلعّلهم أن يكّفوا 

   . فأرسلوا إلى أّم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رْملة فجاءت على بغلة شهباء في محفَّة

   . أّم المؤمنين أّم حبيبة  : من هذه قالوا  : قالوا

   . ل فردُّوهاال تدخ -واهللا  -ال   : قالوا

إلى   : وقع بين حيَّْين من قريش منازعة فخرجت عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها على بغلة فلقيها ابن أبي عتيق فقال  : وقالوا
   . ُأصلح بين هذين الحييَّن  : أين ُجعْلت فداك قالت

   . فضحكْت وانصرفت  ! يوم البغل  : واهللا ما غسلنا رءوسنا من يوم الجمل فكيف إذا قيل  : قال
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حديٌث مصنوع ومن توليد الرَّوافض فظنَّ الذي وّلد هذا الحديث أنه إذا أضافه إلى ابن أبي عتيق وجعله  - حفظك اهللا  -هذا 
   . نادرًة وُملحة أنه سيشيع ويجري عند الناس مْجرى الخبر عن أّم حبيبة وصفّية

   . لما طمع في جواز هذا عنه -رضي اهللا عنها  - شة ولو عرف الذي اخترع هذا الحديث طاعة الناس لعائ

ُمنيت بأشجع الناس يعني الزُّبْير وأجود الناس يعني طْلحة وأنّض   : ُمنيُت بأربعة  "   : -آرم اهللا وجهه  -وقال علّي بن أبي طالب 
   .  " الناس يعني يْعلى بن ُمْنية وأطوع الناس في الناس يعني عائشة 

رسوًال فال ُيسارع أو تأمره فال ُيطيع  -رضي اهللا عنها  - يُّ رئيس قبيٍل من قبائل قريش آانت تبعث إليه عائشة ومن بعد هذا فأ
حتى احتاجت أن ترآب بنفسها وأّي شيء آان قبل الرآوب من المراسلة والمراوضة والُمدافعة والتقديم والتأخير حتى 

رضي  - يكون بين حيَّْين من أحياء قريش تفاقم فيه األمر حتى احتاجت عائشة اضطرَّها األمر إلى الرُّآوب بنفسها وإّن شّرًا 
إلى الرآوب فيه لعظيم الخطر ُمستفيض الذِّآر فمن هذا القبيالن ومن أّي ضْرٍب آان هذا الشّر وفي أّي شيٍء آان  -اهللا عنها 

ئشة فيه إلى الرآوب ولقد ضربوا قواديم وما سببه ومن نطق من جميع رجاالت قريش فعصوه وردُّوا قوله حتى احتاجت عا
   .  " ُأمَّكم   ! ُأمَّكم  "   : الجمل فلما برك ومال الهودج صاح الفريقان

فأمر عائشة أعظم وشأنها أجّل عند من يعرف أقدار الرجال والنساء من أن ُيَجوِّز مثل هذا الحديث المولَّد والشّر المجهول 
   . والقبيلتين اللتين ال ُتعرفان

بيلين ثم والحديث ليس له إسناد وآيف وابن أبي عتيق شاهٌد بالمدينة ولم يعلم برآوبها وال بهذا الشّر المتفاقم بين هذين الق
رآبت وحدها ولو رآبت عاثشة لما بقي ُمهاجرّي وال أنصارّي وال أمير وال قاٍض إّال رآب فما ظنُّك بالسُّوقة والُحْشوة 

   . وبالدَّْهماء والعاّمة

يط الُمحاربّي أو شْوآٌر رواة األخبار وما هو إّال أن وّلد أبو مْخنف حديثًا أو الشَّْرقيُّ بن الُقطامّي أو الكلبّي أو ابن الكلبّي أو لق
ال أو عطاٌء الملط أو ابن دْأب أو أبو الحسن المدائنّي ثم صوَّره في آتاٍب وألقاه في الورَّاقين إّال رواه من ال يحصِّل وال يثبِّت و

   . يتوقف

   . وهؤالء آّلهم يتشيَّعون

   .  !  " يا عجبا للناس آيف يكتبون عن حّماد وهو يصحِّف ويكذب ويلحن ويكسر   "   : وآان يونس بن حبيب يقول

ومن أراد األخبار فليأخْذها عن مثل قتادة وأبي عمرو بن العالء وابنُجْعدبة ويونس بن حبيب وأبي ُعبْيدة ومْسلمة بن ُمحارب 
وهو ابن عائشة األآبر وُعبْيد اهللا بن محمد  -ير وخالَّد بن يزيد األرقط ومحمد بن حفص وأبي عاصم النَّبيل وأبي ُعمر الضَّر

   . وهو ابن عائشة األصغر ويأخذها عن أبي اليْقظان ُسحْيم بن قادم -

   . فإنَّ هؤالء وأشباههم مأمونون وأصحاب توقٍّ وخْوف من الزوائد وصْون لما في أيديهم وإشفاق على عدالتهم

ة إلى البغال ولما خرج قطر قطرّي بن الُفجاءة أحبَّ أن يجمع إلى رأيه رأي غيره فدسَّ إلى األْحنف بن قْيس رُجًال الحاج
   . لُيجرى ذآره في مجلسه ويحفظ عنه ما يقول

   .  " حوا بأرٍض طال أمرهم أما إّنهم إْن جنبوا بنات الصَّهَّال ورآبوا بنات النَّهَّاق وأمسْوا بأرٍض وأصب  "   : فلما فعل قال األحنف

فال نرى صاحب الحرب يستغني عن البغال آما ال نرى صاحب السِّْلم يستغني عنها ونرى صاحب السَّفر فيها آصاحب   : قالوا
   . الحضر

ياد في سكَّتنا مّر بنا ز  : قال -واسمه لمازة بن زبَّار  -قال األصمعّي عن جرير بن حازم عن الزُّبير بن الخرِّيت عن أبي لبيد 
   . هذه وهو على بغلٍة قد لوى رسنها على ُعنقها تحت اللِّجام ومعه رُجل أو رجالن
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   . هذا وزياد على العراق أجمع

   . وتهيَّأ الناس لخالد بن عبد اهللا مْقدمه من الشام ورآب ابن ُهبْيرة بغلته ووقف له في المضيق  : قال

آيف أنت يا أبا الهيثم وليت منَّا   : ته غمزًة فإذا ابن هبيرة بينه وبين الذي آان ُيسايره فقالفلما طلع خالد غمز ابن ُهبْيرة بغل
فانتهى   ! حين نْمت عن نوم األمة  : فقال عمر  ! فرْرت منّي فرار العبد  : فقال له خالد  ! أمرًا تولَّى اهللا أحسنه ولك منا المكافأة

   .  !  "  قاتله اهللا  "   : الخبر إلى هشام فقال

والهدايا النفيسة والطُّرف العجيبة والكرامات الثمينة التي أهدْتها بْلقيس بنت ذي شْرح إلى سليمان بن   : حمل البغال للهدايا قالوا
   .  " بل أنتم بهديَّتكم تفرحون   "   : أنه قال -عليهما السالم  -داود هي الهدايا التي أخبر اهللا عن سليمان بن داود 

وهي إلى سليمان وسليمان هو الذي أعطاه اهللا ُملكًا ال ينبغي ألحٍد من بعده إالَّ وهي هدايا  - لم تكن الملكة تبتهج بتلك الهدايا و
   . شريفة

   . فهذه الهدايا الشريفة إّنما آانت على البغال الشُّْهب  : قالوا

   . ألْشعث وعبد الرحمن بن محمد بن األشعثإيثار البغال في الرآوب وآان ممن يرآبها آثيرًا إسماعيل بن ا

دْعني أهيَّج عليك عمَّك أبا الفضل إسماعيل بن   : وقال حْوشب بن يزيد بن ُروْيم لعبد الرحمن بن محمد بن األشعث  : قال
   . األشعث

   . ال تعرِّْضني له فإنه ضعيف فأشفْق عليه  : قال

   . بغلتك جالَّلة يا أبا الفضل إّن ابن أخيك زعم أّن  : فقال

ما آان أغنانا عمَّا أظهرت لنا   : قال عبد الرحمن  ! لكّن بغلته لو أفلتت ما ترآْت بيت زانية وال بيت خّمار إّال وقفْت عليه  : قال
 من ولمَّا وفدت عائشة بنت طْلحة على عبد الملك بن مروان وأرادت الحّج حملها وأحشامها على ستِّين بغًال  ! من ضْعف شيخنا

يا َعْيش يا ذات البغال السِّتِّيْن أآلَّ عاٍم هكذا تحجِّيْن وآان مروان أبو السِّمط يرآب بغلًة له   : بغال الملوك فقال ُعروة بن الزُّبْير
   . بالبصرة ال يكاد ُيفارقها

فجاء مروان على بْغلٍة فأنشد الشِّْعر فأْطفأ  الحريق بباب ُعثمان وسوق الرَّقيْق  : اْجتمع النَّاس وصاحوا  : فقال الجمَّاز وهو يهجوه
   . الحريق يرمي شعره بالبْرد

   . لم ُيصْب شاعٌر قطُّ ما أصاب أبو السِّْمط وال أصاب حجَّاٌم ما أصاب أبو حرملة  : وآان حسده حين سمع قائًال يقول

ما فعلْت   : يْذهب الحرَّ ويهْنينا الشَّراُب وقال ابن سيرين لرجٍلآْن لنا منها ُمجيرًا لك في ذاك ثواُب بُشعْيٍر   : وقد هجاه أيضًا فقال
   . بْعُتها  : بغلُتك قال

   . لمؤونتها  : ولم قال  : قال

   . بال بغلي فتنحَّْيُت  : أفتراها خلَّفت رزقها عندك وذآر يوسف بن خالد السَّْمتيُّ عن ُمجالد فيما أحسُب قال  : قال

   . ا عليك لو أصابكم  : فقال الّشْعبّي

   . بغلة لخاّصة نفسه وبغلة للعاريَّة  : وآانت البن سيرين بغلتان  : قال
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   . إنَّ بغلتي قد عجزت فإن رأيت أن تأمر لي بدابة فافعل  : وآتب سليمان بن هشام إلى أبيه

   . فتفقَّْدها وأْحسن القيام عليها قد فهمت آتابك وما ذآرت من ضعف بغلتك وما ذاك إّال لقلة تعهُّدك  "   : فكتب إليه

   .  " ويرى أمير المؤمنين في ذلك رأيه 

  : ما يقول قال  : ادَّعى رجل على الَهْيثم بن ُمطهَّر الفأفاء أنه سرق بغال فقال له الوالي  : نوادر وأخبار في البغال ومن النوادر قال
   . أصلحك اهللا إنه سكران فاستنْكهه  : قال  : ما أعرف مما يقول شيئًا

  : فاج بْغلته ُشّحًا على الحبِّ من لْقط العصافير وهذا شبيه بقول الشاعريا حابس الرَّْوث في أْع  : ألّي وقال آخر يهجو رجًال  : قال
من رأْيت الُخْبز عزَّ لديك حتَّى حسبت الخبز في جوِّ السَّحاِب وما روَّْحتنا لتُذبَّ عنَّا ولكْن ِخْفت مْرزئة الذُّباِب وهذا ليس 

   . الهجاء الموجع وإنما الهجاء ما يكون في الناس ُمْثلة

آنت أرجو أن يكسد فيخسر فإذا هو قد   ! والهفاه  : علمت أن بْرذون صاحب الحْبس نفق قال  : الوا لحمدان أبي َسْهل اللِّْحيانّيق
   . باع وربح

   . قد نفق من نفاق السِّلعة  : فظنَّ أنَّ قوله

ئي يقولون مْرحبًا فلمَّا رأْوني ُمْعدمًا مات وآان أخالَّ  : ومثل هذا وليس من ذآر البغال في شيء ما سمع رجٌل رجال ُينشد قوله
ونظر أبو الحارث ُجمَّْين إلى أتاِن وْحش ُيْنزى عليها حماٌر   ! َمْرحٌب لم يمت قتله علي بن أبي طالب عليه السالم  : َمْرحُب فقال
هذا لو هْملج لم يصْبه   : ٍن ُيْستقى عليه الماء فأنشدلو بأباْنين جاء يْخُطُبها ُرمِّل ما أْنف خاطٍب بدِم ونظر إلى بْرذْو  : أهليٌّ فأنشد
   . ما أصابه

وآان ألبي الحارث بغٌل قطوف فلما أعياه استقى عليه الماء فرآه يومًا في الطريق وعليه مزداة ثقيلة وهو يمشي تحتها   : قالوا
أحبَّ إليه من الرَّاوية ربح هو الكرامة وربحت لو مشى تحت الخفيف آما يمشي تحت الثقيل وآان اإلنسان   : مشيًا وطيئًا فقال

   . ونظر أعرابيٌّ إلى بغل سقَّاٍء وقد تفاجَّ ليبول فاستحثَّه بالمْقرعة وقطع عليه البول  : قال  ! أنا الوطاءة

   .  ! إّنها إحدى الغوائل قطع اهللا منك الوتين  : فقال األعرابي

صل سكَّة بريد وبقرب السكَّة مسجد وُمستراٌح للمسافر وفي تلك السكَّة بغل ال ُيرام آان في طريق المْو  : قال إبراهيم بن داحة
وال يمانع وآان إذا انقلت من قْيده وسْلسلته وقد عاين بْرذْونًا أو بغًال أو فرسًا اغتصبه نفسه واقتسره اقتسارا فال ينزع عنه 

صرعه وربما قتله حتى جاء شيٌخ أعرابّي على فرس له أعرابّي  حتى يكومه وربما قتله لعظم ُجْردانه وإن آان عليه راآُبه
أعجف بادي الحراقيف حتى نزل عن فرسه على ُدّآان ذلك المسجد وعّلق المْخالة في رأسه وحّل حزامه وترك عليه سْرجه 

ل وعلى حجاج عينيه وأخذ ِمْخالته وجاء البغل قد أدلى ُيريد أن يرآب فرس األعرابّي فجمع رجلْيه فواتر على جبهة البغ
فرمحه خمس رمحاٍت أو سّتًا متواليات آلَّها يقع حافرا رجليه معًا فنكص البغل شيئًا يسيرًا ثم عاوده فنثر على وجهه وحجاج 
عينيه مثل ذلك العدد في أسرع من اللَّحظ وفرس األعرابّي في ذلك آلِّه واقٌف ال يتحلحل واألعرابي قد ضحك حتى استلقى 

يريد السكَّة فشّد عليه فرس األعرابي من بين يديه فلحقه الفرس فعضَّضه وآامه الفرس ورجع الفرس إلى موضعه  فوّلى البغل
   . ودخل البغل السكَّة فكبَّروا عليه ونثروا عليه الّروث اليابس وشمت به جميع الّساسة وافتّروا عليه فترك البغل ذلك الُخلق

ظنْنت ُفرْيس الّشْيخ يا بْغل نهْزًة فجْئت ُمدًال آالهزْبر تطاولْه فولَّْيت مْفلوًال وطابْقت ُمْذعنًا   : وقال األعرابّي وآأنه يخاطب البغل
وآان من مجانين  -ألبي السَّرايا   : وقدَّموا إلى سليمان بن عبد الملك جْديًا سمينًا فقال  : آما طابقْت للبغل يومًا حالئلْه قال

   . فإنه يزيد في الدِّماغآْل مْن شحم آليته  - األعراب 

   .  ! لو آان األآل من ُآلى الجدي يزيد في الدِّماغ آان رأس األمير أعظم من رأس البغل  : قال

   . وإنما قال األمير ألن سليمان آان يومئٍذ ولّي عهد
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  "   : وقد غلط من زعم أنهم آانوا وضعوا قّدام سليمان جديا وإنما آان يأآل ملوآهم الحمالن ألنها هناك أطيب ويسّمونها
   .  " العماريس 

يا وتفاخر ناس بكبر األيور وشيٌخ جالٌس   : فهال جعلتموه عمروسًا قالوا  : ولما قدم عبد الملك بالكوفة وضعوا بين يديه جديًا قال
وشهد مزبِّد المديني عند قاضي   ! لو آان آبر األيور مجدًا آان البغل من بني هاشم  : يخوض معهم فلما أآثروا قال الشيخال 

جرَّا   ! أعليَّ تجترئ وعندي تشهد  : المدينة بشهادة وآان ذلك القاضي مفرط الحدة شديد البطش سريع الطيرة فقال له القاضي
   . أصلحك اهللا آيف خلقها فضحك وخّلى سبيله  : فلما أمعنا به نحو البغلة التفت إلى القاضي فقال  ! برجليه وألقياه تحت البغلة

ما أفرهها من بغلة   ! سبحان اهللا  : وآان نميلة بن عكاشة النميري متكايسًا فدخل دار بالل بن أبي بردة فرأى ثورًا مجلًال فقال
الطائف باليل شخصًا عظيما قد اخنس عنه فشّد نحوه فإذا حمدوية المخنَّث قد جلس ورأى   : قالوا  ! لوال أّن حوافرها مشقوقة

   . خرجت أخرأ  : أنت أيَّ شيء تصنع ها هنا هذه الساعة قال  : آأنه يخرأ ولم يكن خراء وآان قد جلس على روث فقال له

نظر جحا إلى   : قال أبو الحسن  ! ل إنسان يخرأ ما يشاءهذا زيادة عليكم آ  : مالك صرت بغًال قال  : فنظروا فإذا تحته روثة قالوا
رأيت حر بغلتك فإذا   : ما يدريك أني حمصّي قال  : فقال الرجل  ! الطريق يا حمصّي  : رجل بين يديه يسير على بغلة فقال للرجل

   . ال تقولوا هكذا  : قال  ! كبارك اهللا ل  : وابتاع عّباديٌّ بغًال فّمر بالحّي فقالوا  : هو يشبه الحاء ورأيت قالوا

  : قالوا  ! قولوا آما أقول لكم  : أيقول هذا أحٌد ألحٍد له فيه رأي قال  ! سبحان اهللا  : قالوا  ! ال بارك اهللا لك فيه  : قولوا  : فكيف نقول قال
وهذا يشبه حديث سندية الطحانة   ! نا أعرتكموه أبدًاإن أ  : نعم قال  : قالوا  ! وأعّضك ببظر أمك  : وقولوا  : قال  ! ال بارك اهللا لك فيه

اذهبي يا شهدة أنت حرة لوجه   : وآانت تطحن بالنهار وتؤدي الغّلة وتخدم أهلهاباليل فانكسفت الشمس يومًا فقالت لها موالتها
من قال لي زانية فهي زانية   : قولثم عدت من بين يديها فقامت على باب الدار رافعًة صوتها ت  ! أليس قد صرت حرة  : قالت  ! اهللا

   . من قال لي لصة فهي لصة من قال لي قّوادة فهي قّوادة

وقف الهيثم بن مطهر الفأفاء على باب الخيزران ينتظر   : وأخبرني أبو الزبير آاتب محمد بن حسان قال  ! هاتي اآلن رحى لك
أن نجعل ظهور دوابنا مجالس فانزل عن ظهر دابتك فاألرض  قد نهينا  : رجال يخرج من عندها فبعث إليه عمر الكلوذانّي

   . أحمل لثقلك

   . أن انزل عن دابتك فإذا خرج صاحبك فارآب والحق به  : إني أنتظر رجال قد حان خروجه فبعث إليه  : فقال للرسول

   . سبقًا بعيدًا فال ألحقه أعلمه أني أعرج وأنا مع هذا رجل مثقل باللحم وال آمن أن يسبقني الرجل  : فقال للرسول

   . إْن أنت نزلت وإّال أنزلناك صاغرًا  : يقول لك  : فرد الرسول فقال

  : إن آنت إّنما تنظر للبغل فهو حبيٌس في سبيل اهللا إْن أنزلتني عنه إْن أقضمته حبَّة شعيٍر شهرًا فسْله اآلن  : ُقْل له  : فقال الهْيثم
   . دعوه في لعنة اهللا  ! هذا شيطان  ! وْيلكم  : فلما جاءته الرسالة قال  ! له ساعًة أو حْرمان الشعير شهرًارآوبي   : أيُّما أحبُّ إليه

ونظر إليه جعفر والفضل ابنا يحيى وهو واقف في ظّل قصر من قصور الشَّمَّاسيَّة فنظر إلى شيخ عجيب الخْلقة وإذا   : قال
يا شيخ لوال تعالج بغلك هذا حّتى يعود سمينًا فارهًا في أيَّاٍم يسيرة بأيسر   : ا فقاال لهتحته بغٌل أعجف يكاد يسقط ُهزاًال وضعف

   . تأخذ عشرة أْمناء مْسك وعْنبر وتعجنها بعشرة أْمناٍء من بان الغالية وتْطليه به طليًة واحدة  : بأيِّ شيء ُأعالجه قال  : مئونة قال

هذا لكما على الصِّفة ولو قد أنجع الدَّواء   : ما هذا قال  : ضرط ضرطًة ُصْلبة قاال فتجافي عن سرجه فولَّى وجوههما ظهره ثم
   .  ! خرينا عليكم

أبا أميَّة إنَّ بغلتك   : آان رجٌل عّياب فأبصر بغلًة تحت شريح فقال  : وحدَّثونا عن هشام بن حّسان عن محّمد بن سيرين قال
   . ْم حتى ُتْبعثإنها إذا ربضْت لم تق  : قال  ! لفارهة

   .  ! ال خير فيها إذْن  : قال
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آان هشاُم بن عبد الملك يومًا على باب يزيد بن عبد الملك ينظر إلى بغاٍل ُتْعرض فنظر إلى بغٍل منها لم يَر   : قال أبو الحسن
ن بهذه الدوابِّ آلِّها لو أن رجًال ما يصنع أمير المؤمني  : الناس مثله في تمام خْلق وطهارة ُخُلق ولين سيرة وُحْسن صورة فقال

   . اجتزأ بهذا البغل وحده لكان مكتفيًا

وأنا على الرأي األول ولكن تأتينا   : فلّما ولى هشام اتَّخذ البراذين الُبخارّية والبغال الُفْرهة فأْذآره رجٌل ذلك الكالم فقال  : قال
   . أشياء نحسد الناس عليها

جاءت به   : وآان عند محمد بن سليمان رجل ُمغفَّل فأنشد رجٌل رجزًا قيل في ُعمر بن ُهبْيرة  : ل قالما قيل من الشعر في البغا
ألنه ظزَّ حين   ! بأبي هو وأمّي صلى اهللا عليه وسلم  : ُمْعتجرًا ببرُْده سفواُء تْردي بنسيج وحِدِه تْقَدُح َقْيٌس ُآلُّها بزْنِدِه فقال الشيخ

   . بغلة أنه النبّي صلى اهللا عليه وسلمسمع بذآر الُبْرد وال

  : تحِمُلُه النَّاُقة األْدَماُء ُمْعتجرًا باُلْرِد آالَبْدر َجلَّى ليلة الظَُّلِم ومثل قول ابن الَمْولى لجعفر بن سليمان  : وإنما هذا آقول أبي َدْهبل
قاٍض ببغداد وإنما ضرب به  لمَّا غدا تحْمُلُه َبْغلٌة ُمْعتجرًا آالقمر األْزهِر ولّما قال المدينّي وهو بالحجاز وذآر أبا البْخترّي وهو

لو ُآْنَت َتْطُلُب شْأَو الكرام فَعْلت فعال أبي الَبْختري تتبَّع   : المثل ولم تكن قصيدته موجَّهة إليه فلما سمع قوله أبو الَبْخَترّي
   . ون ثوبًا وبغلة ناجيةيا غالم عليَّ بأربعمائة درهم وتْخٍت فيه أربع  : إخوانه في البالِد فأْغنى الُمقلَّ عن الُمْكثِر قال

   . فأعطاه أو فبعث بها إليه

ِمْن   : أُتراني أُقوُل يْومًا من الدَّْهِر ِلبْعِض التِّجاِر أْفَسْدَت مالي أو ُتراني أقوُل  : وقال بعض الُمحارفين الفقراء أو الطِّياب الشعراء
يا قْهرماني ْل غالمي ُموفَّقًا عْن ِبغالي أو ُتراني أُمرُّ فْوق رواٍق لي عاٍل   : أْيَن َجاَءْت لدوابي بذا الشَّعيِر ِجمالي أْو ُتراني أُقوُل

انْزعوا السُُّروَج بدالي هذيانًا آما ترى وفضوًال دائم النُّوك ِمْن عظيم   : في َمْجلٍس لي عالي أْسِرجوا لي َفُيْسرُجون دوابي فأُقوُل
عدسا وقال رجل من بني   : اْجَدْم وقائل  :  َبْغلًة وال فرسا اهللا بْيني وبْين آلِّ أٍخ يقولالمحاِل أخيَّ قْد أوَّب الحجيج وما أْملُك ال

ُبدِّْلُت َبْعَد نجائبي ورآائبي أْعواد سرج ُمقصٍَّص   : شيبان واقترض فندم بعد أن رآب البغال المقصَّصة بدًال من النجائب والخيل
عاِج واهللا لوال أْن ُأضيَّع غْزوتي لرجْعُت ُمْنقلبًا لها أْدراجي وقال   : ًا لقْولي للّنجائبهْمالِج ووقْعت في عدٍس آأّني لم أزْل شنق

غنيُت بمْرآب البْرذوِن حتَّى أطاح الكيس إْغالُء الشَّعيِر فُحْلُت إلى البغال فأْعوزْتني وحْلُت من البغاِل إلى   : الحسن بن هانئ
ي ُأزجِّي المْشي آالرَّجِل الكسيِر وما بي والحميد اهللا آْسٌر ولكْن فْقُد ُحمالِن األميِر وقال الحميِر فأْعيْتني الحميُر فصْرُت أْمش

آلَّ ذا أحمُل وحدي أْين مْن ُأمِّي فراري ُأمَّتا هذا وربِّي ْحمل بْرذْوٍن ُبخاري ُأمَّتا لْست ببْرذو ٍن وال بٍغل ُمكاري   : ربيعة الرَّقِّيُّ
مرْرت على بغٍل تُزفُّك آأنَّك ديٌك مائل الرَّْأِس أْعوُر تخايلت في جنِّيٍَّة لتروعنا وأْنت إلى وْجٍه يزينك   : وقال الحكم بن عْبدٍل

تخّيْرت الملوك فُحطَّ رْحلي إلى سْلٍم ولْم ُيْخط اختياري يقولون اْعتذْر مْن ُحبِّ سلمى إذْن ال يقبُل   : أْفقر وقال حنظلة بن عرادة
مرَّت بجسرآم بغالي فقوموا فانظروا في شْأن داري وقوموا ظالمين فهدُِّموها وألقوا مْن صحيفتكم صغاري  اهللا اعتذاري إذا

وخرج أبو هْرمة الفرارّي من   : ذا عيوٍب فكتب إليه - زعم  - وحمل أبو ُدفافة بن سعيد بن سْلم دْعبًال الشاعر على بغل فوجده 
خرْجت ببْغلٍة من عْند أْهلي فجْئت بها وقْد   : احتاج فبادل بالبغلة حمارًة وقالمنزله على بغلٍة فارهة فشرب بكّل ما معه و

صارْت حمارْة فمْن يُك سائًال عنِّي فإنِّي أنا الغاوي خليُع بني فزارة وبادل محمد بن الحارث قْينًة ببرذون فألفاه صديٌق له 
يا فْتُح لو   : القْينة ُتلجْم قْينٌة آانْت ُتغنِّي ُمسخْت بْرذْونًا ادهْم وقال اآلخر ُعْجُت بالسَّاباِط يومًا فإذا  : صالة الغداة وقد رآبه فقال

نا أنَّنا آْنت ذاخزٍّ ُأجرِّره تْحتي سليم الشَّظا مْن نْسل حّالِب أو آنت ذا بْغلٍة سْفواء ناجيٍة وشاآريَّين لم ُأحبْس عن الباِب أْزري ب
ُأْخت بني شيْبان مرَّْت بنا مْمشوطًة   : وأحْساِب وقال أبو العتاهية في عبد اهللا بن مْعن بن زائدة قلَّْت دراهمنا والفقُر ُيْزري بآداٍب

آْورًا أبا بْغِل ُتْكنى أبا الفْضِل فيا من رأى جاريًة ُتكنى أبا الفضِل وأشعار ذآروا فيها البغال بالتهجين ولم يقصدوا إلى 
تأمَّلُت أْسواق العراق فلْم أجْد دآاآينها   : ياز رآوبها قال بعضهم في هجاء المواليأعضائها بشيء ومنها ما أرادوا بها من تح

ما إْن يزاُل   : إّال عليها المواليا جلوسًا عليها ينفضون لحاهم آما نفضت ُعْجُف البغاِل المخاليا وقال طارق بن ُأثال الطائي
اهللا أمواًال ومْنزلًة من الملوك بال عْقٍل وال ديِن ما ِشئت مْن بْغلٍة سفواء  ببغداٍد ُيزاحمنا على البراذين أمْثال البراذيِن أعطاهم

وهيََّج صْوت النَّاعجات   : ناجيٍة ومْن ثياٍب وقْوٍل غْير موزوٍن وقال بعضهم في تشبيه الشيء بالشيء وهذا شعر ينبغي أن ُيحفظ
وف حواسرًا ُيظاهْرن بالسَّوءات ُهدل المشافِر بكى الشَّْجو ما دون اللَّهى عشيًَّة نوائح أمثال البغاِل النَّافِر يمخِّْطَن أطراف األُن

من ُحُلوقها ولْم يْبِك شْجوًا ما وراء الحناجِر وما سمعنا في صفة النوائح المستأجرات وفي اللواتي ينتحلن الحزن وهنَّ خليَّات 
   . باٍل بأحسن من هذا الشعر
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ال يحْفُل الُبرُد مْن أْبلى حواشيُه وال ُتبالي على من   : فْضله آما ال ُتبالي ُمْهرٌة مْن يقودها وقال آخرأال ال ُيبالي الُبْرُد مْن جرَّ 
وإنِّي ألرثي للكريم إذا   : أهينوا مطاياآْم فإنِّي رأْيُتُه يهون على البْرذْون مْوت الفتى النَّْدِب وقال آخر  : راحت اإلبُل وقال آخر
للَّئيم ُيطالُبْه وأْرثي له مْن مْجلٍس عند بابه آمْرثيتي للطِّْرِف والْعلُج راآبْه وقال ُمسلم بن الوليد في برذون غدا إلى طمٍع عنَد ا

ال تكن جازعًا ال يْرجع البرذون باللَّيِت طْأمن مْن جْأشك فقدانه وآنت فيه عالي الصَّْوِت وآنت ال   : قْل البِن ُأميٍّ  : ابن أبي ُأميَّة
ظْهره ولو من الحشِّ إلى البيِت ما مات مْن ُسقٍم ولكنَّه مات من الشَّوق إلى الموِت وآان لنا حمولة آلِّ زقٍّ وآان  تْنزل عن

رآب صْخر بن عثمان بغًال ليبكِّر عليه في حاجة فقال له عثمان بن الحكم   : لكلِّ سكبان مؤدِّي طبائع البغال وما قيل فيها قال
   . إن آنت ترآبه على أنه عدوٌّ فارآبه وإال فدْعه  : وهو سيِّد ثقيف في عصره

واسمه الحارث وهو الذي يقال له مؤمن آل فرعون -وقال أبو الحسْين الّنخَّاس  إنما يجمح البرذون ليصرع راآبه فقط أال  - 
بعد أن ألقاه يكدمه ويرمحه  تراه إذا سقط عنه أو رمى بنفسه عن ظهره وقف البرذون إّال برذونًا واحدًا فأّتى رأيته شدَّ عليه

   . وآان الناس ُيشدُّون عليه فيتنّحى عنه ويُشّد عليهم فإذا أجفلوا من بين يديه رجع إليه يكدمه ويرمحه

   . البغل آثير التلوُّن به ُيضرب المثل وهو مع هذا قتَّاٌل لصاحبه  : وقال من يذّم البغال

تدو م على الموّدة للرِّجاِل ُمتبرِّمًا أبدًا بمْن آخْيت ُودُّك في سفاِل ُخلق جديٌد آلَّ بْو ٍم مْثُل ما لي رأْيتك ال   : قال ابن حازم الباهلّي
يزيد تْزري به عْندي سجيَُّتُه آالبْغِل ال شاعٌر فْحٌل   : أخالق البغاِل ومتى سبْرت أبا العالء وجْدته متلوِّنًا آتلوُّن البغِل قال آخر

فما رأيت وال سمعت بُخلق رديٍّ   : آان عندنا في الحّي فتًى ولدْتُه امرأة مذآَّرة لرجل مؤنَّث  : الحكم وال راوي وقال عثمان بن
   . من أخالق البغال إّال وقد رأيته فيه

رفلِّ قْد حذر  الشُّْؤُم مْنها في ذوات الحْجِل وُغرٍَّة تْصدُع جمَع الشَّْمِل وهو خالُف الفرِس الهبلِّ وآلِّ طْرٍف ذائٍل  : وقال آخر
الناس أذاه قْبلي وعّددوا آّل قتيل بغِل من ناشٍئ غرٍّ وآْهٍل جْزِل وسائٍس ورائٍض ُمدلِّ وآلُّهْم قال بقْوٍل عْدِل وليس ُيحصى 

لُمْستْملي سعيد عيبه ذو عقِل إالَّ اّلذي يْعلم عدَّ الرَّمِل منهم أبو الفضل أخي وشكلي ُمجرَُّح الوْجِه آسير الرِّجِل ومْزيٌد وجابر ا
أما واهللا   : بن عبد الرحمن بن عتَّاب فخرج من عنده يومًا على بغل فصرعه وآسر سرجه فرآبه ُعْريًا وانصرف إلى أهله فقال
   . يا بن أبي سعيد جزاك اهللا شّرًا مْن عميِد فلو في دار طْلحة ُدقَّ سْرجي ألدَّاني على سْرٍج جديِد فبعث إليه طلحة بسرٍج

   . ربيعة بن أبي الصَّْلت فقتله بغٌل على باب عبد اهللا بن عبَّاسوأما 

   . ومن ولده آلدة بن ربيعة وآان شريفًا شاعرًا

هذا يوم الجمعة لئن لم ُأجمِّع مع   : وممَّن قتلْته بغلته خالد بن عثمان بن عّفان رضي اهللا عنه وذاك أن خالدًا آان بالسُّْقيا فقال
فخرَّ ميِّتًا ونجت   : فرآب بغلًة له ال ُتساير فسار سبعين ميًال فأتى المدينة في وقت الصالة  ! للسَّْوءة السُّوءىأمير المؤمنين إنها 

   . البغلة

 وممن قتلته البغال الُمْنذر بن الزُّبير وآان ُيكنى أبا عثمان حمل على أهل الشام وهو على بغلٍة وْردٍة بعد أن ألحَّ عليه عبد اهللا
بير يْذُمره فلما سمعت البغلة قْعقعة السِّالح نفرت فتوقَّلْت به في الجبل حتى أخرجْته من حدود أصحابه فاتَّبعه أهل الشام بن الزُّ

   . فعثرت البغلة ولحقه أهُل الشام فقتلوه  ! انُج أبا عثمان فداك أبي وأمِّي  : فناداه عبد اهللا

ة يْذُمُر مْنذرًا أولى بغاية آلِّ يْوِم دفاِع وأحقُّ بالصَّْبِر الجميِل من اْمرٍئ آزٍّ أنامله ولذلك قال يزيد بن ُمفرِّغ البن الزُّبير غدا
وأردف عبَّاسًا المشوق الشاعر بعض الفتيان خلفه على بغلة له ووعده أن يهب له ويكسوه وحرن البغل فسقط   : قصير الباِع قال

سى برْجلْيك برجلي وبكفِّي ليس للبْغلة ذْنٌب إنمَّا الّذْنُب لُحْرفي وممن صرعته ليت ما أْم  : الرجل فاندقَّت فخذاه فقال المشوق
  : من هذا الهاجي قالوا  : البْردخت الشاعر واسمه علّي بن خالد وهو الذي آان هجا بن جرير بن عطيَّة فقال جرير  : بغلته

   . البردخت

   . ست أّول من صيَّر لهذا ُشغًالفل  : الفارغ قال  : وأّي شيٍء البردخت قالوا  : قال
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أقول للبغل لمَّا آاد يْقتلني ال بارك اهللا في زْيٍد وما وهبا   : وآان زْيٌد الضّبّي هو الذي حمله على ذلك البغل الذي صرعه فقال
ى وأتاه وهو أمير في أعطاني الحْتف لّما جْئت سائله وأمسك الفضَّة البيضاء والذَّهبا وهو الذي آان هجا زيدًا بأنه حديث الغن

إي   : ولْسُت ُمسلِّمًا ما ُدْمُت حّيًا على زْيٍد بتْسليِم األميِر أتْذُآُر إْذ لحاُفك جْلُد شاٍة وإْذ نْعالك مْن جْلِد البعيِر قال  : يوم حفله فقال
   . فخرج وعليه فضل  ! نعم سبحانه  : فسبحان الذي أعطاك ملكًا وعلمك الجلوس على السرير قال زيد  : قال  ! واهللا

   . ونفر بغٌل آان تحت محمد بن هارون أخي سهل بن هارون البليغ الكاتب الشاعر  : قالوا

   . وإنما آان البغل ارتد فزعًا فقطع من جوفه بعض العالئق فمات على ظهره في وسط مربعة باب عثمان نهارًا  : قالوا

   . وقد تصدم الدابة فيموت الراآبان والمرآوبان

الوقوع على البغال وخبرني سعيد بن أبي مالك أن غالمًا آان لبعض أهل القطيعة ينيك بغلًة لمواله وأنها في بعض األيام وقد 
   . أدعم فيها فاستزادته فتأخرت وتأخَّر حتى أسندْته إلى زاوية من اإلْصطبل فضغطته حتى مات

لقًا فنادى باسم الغالم فلم ُيجْبه فقلع الباب فإذا الغالم ُمسند إلى ودخل بعض الغلمان لبعض الحوائج فرأى الباب عليهما ُمغ
إنها تفضح السائس الذي يكوُمها ألنها تتلمَّظ إذا عايْنته وال تفعل ذلك بغيره فهي إّما   : الزاوية وقد مات وهي تضغطه ويقولون

   . أن تقتل وإّما أن تفضح

ُنبِّْئُت بْغلتك الَّتي أْتلْدتها ال تْستقرُّ لديك ما لْم ُتْسفِد   : ة حين رماه بنْيك بغلته قالوأنشدوا لقيس بن يزيد في هجائه ابن أبي سْبر
ولما أخذ فْتياٌن من فتيان بني ُآلْيٍب الفرزدق وأتوه بأتاٍن   : تْدنو بمْؤخرها إليك إذا رأْت أْن قْد علْوت لها جدار المْذوِد قالوا

إن آان فهاتوا الصخرة التي آان يقوم عليها إذا   : قال  ! آما رميت بذلك عطيَّة بن الخطفي أو لنقتلنَّك واهللا لتنُزونَّ عليها  : وقالوا
   . فضحكوا جميعًا من ظْرفه وخلَّْوا سبيله  ! ناآها حتى أنا لها

   . زيد بن ُحْلٍق الرَّائض وولد ُحْلق معروفون عندنا بالبصرة  : من قتلته البغال وممن قتلته البغال

   . محمد بن سعيد بن حازم المازنّي وعمرو بن هّداب أحد عمومته قتله بغٌل بُتْستر  : وممن قتلت البغال

   . ومات المهلَّب بن أبي ُصفرة على ظهر دابته بالطَّالقان

   . ولم يمْت على ظهر حماٍر آريٌم

صرع البغال وآانت بغلة أْعين المتطبِّب ُتْصرع وآان أعين ُيصرع فُصر عامرًَّة معًا ُقبالة دور بني السَّْمهري فقام رجاٌل منهم 
إنما أنت في   : فأدخلوه الدار فنوَّموه على فراش ووآَّلوا بالبغلة من أدخلها اإلصطبل فلمَّا أفاق وفتح عينيه أنكر موضعه فقالوا

   . ْمهرّي وهم اخوتك وأهلكدار بني السَّ

إذا أتى أحدآم الغائط فليمتسح بشقق القصب فإّنه   : آيف أشكرآم وأنتم أعدُّ وأيسر ولكن ُأعلِّمكم بعض ما ال غنى بكم عنه  : فقال
م يستعمل إن آان هناك شيء من هذه األورام حلقه واستأصله على األيام وإن لم يكن هناك شيء لم تعرض له هذه العلَّة ما دا

   . القصب

وإن خرجْت على أحٍد منكم بْثرة فال يحكَّها وإن دْغدغته ووجد فيها ُأآاًال فإنَّ ذلك الحكَّ رّبما أنفر ذلك المكان وجذب إلى 
   . مكانه من الفساد ما يصير به بثرة فإْن حّك البثرة فربما صارت ُخراجًا

   . نحن ال تعترينا البواسير لطول قعودنا على القصب والبواري  : وقال لي آْم شئت من أصحاب القصب والبواري

   . في الجاهلّية واإلسالم وتعرُّف حقائق األخبار وأّنها آلة من آالت السلطان عظيمة وال بدَّ للسلطان والملوك من تعرُّف األخبار
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   . ما زال ملكهم قائما حتى عميْت عليهم األخبار  : لك بني مروان قالما أذهب ُم  : قيل لشيخ ذي تجربة

   . وذلك أن نْصر بن سّيار آان صاحب خراسان قبل خروج أبي ُمسلم وقوَّة أمره إلى أن قوي عليه حتى هرب منه

العراق ال يقدر على عزله وذلك أنه وإن آان واليًا ألربعة خلفاء فإنه آان مأمورًا بمكاتبة صاحب العراق وإن آان صاحب 
وقد آان يزيد بن ُعمر يخاف أن ُيولَّى مكانه نصر بن سّيار أو مْسور بن عمرو بن عباد فاحتال لمْسور ولم تمكنه الحيلة في 
نصر فكان إذا آتب إليه بالرأي الذي يحسم به من أسباب قّوة المسوِّدة آتب بذلك إلى يزيد فكان يزيد ال يرفع خبره وال يمّده 
بالرجال طمعًا في أن ُيهْزم أو ُيقتل ونسى يزيد أن غلبة أبي ُمسلم على خراسان سبٌب لغلبته على الجبال وإذا استحكم له ذلك 

   . لم يكن له هّمة إال صاحب العراق

   . فلما طوى أخبار نصر سدَّ وجه الرأي والتدبير على مروان حتى آان الذي آان

   . ٌط من حال البريد وّجه ُثمامة بن أشرس ليتعرَّف له ذلكولما بلغ المأمون اختال  : قالوا

وما من ومررت بسّكة ُأخرى فإذا   "   : يا أمير المؤمنين ترآت بغًال على ِمْعلف آذا وآذا وهو يقرأ  : فلما رجع إليه وسأله قال
  ! اطرح الطيلسان  : البغل فصْحت بالرجلبغٌل قد عدا على رجل عليه طْيلساٌن أخضر يظّنه ُحْزمة علف فعدا الرجل وعدا خلفه 

   . فلما طرحه وقف البغل يشّمه

ولقْد أبيت على الطَّوى وأظلُُّه حتَّى أنال به آريم المأآِل ما قيل في   : ومررت بسكَّة أخرى وإذا على المْعلف بغٌل وإذا هو يغنِّي
إنَّ ابن شاهك قْد ولَّيته عمًال أضحى وحقَّك عنه وهو   : ميَّةالبريد وبغاله ومما قالوا في شأن البريد وأصحابه قول ابن أبي ُأ

مْشغوُل بسكٍَّة أحدثت ليسْت بشارعٍة من دونها غْيضٌة في وسطها غيُل ترى فرانقها في الرَّآض ُمْندفعا تْجري خريطته والبغل 
ي اإلمام رسالًة رسالة ناٍء عْن جنابك شاحِط بأنَّ أال أْبلغا عنِّ  : مْشكوُل وقال دْعبٌل في بعض رجال العسكر ممن آان ولي البريد

وقال  اْبَن زْيٍد حين يشحُج شاحٌج ُيمرُّ على القْرطاس أْقالم غالِط ولوال أمير المؤمنين ألْصبحْت ُأٌيوٌر بغال الُبْرِد حْشو الخرائِط
ناُح الُمْسلمين الَّذي قْد قصَّه بوْليك الحاَآْة أضحْت بغاُل البْرِد من ُمْبلٌغ عنِّي إمام الُهدى قافيًة للعْرِض هتَّاَآْة لهذا ج  : دْعبٌل أيضًا

لتْبك وآيعًا خْيٍل ُمغيرٌة تساقي المنايا   : منظومًة إلى ابن زيٍد تحمل النَّاَآْة وذآر الفرزدق في مرثية وآيع بن أبي ُسود الُبرَد فقال
ٍة دعْوها وآيعًا والجياد بهم تجري وبين الَّذي يدعو وآيعًا وبينه مسيرة شْهٍر بالرُّ دْينيَِّة السُّْمر لقوا مْثلهم فاْستهزموهم بدعو

دهْتك بعلَِّة الْحمَّاِم فوٌز ومال بها الرَّسول   : للُمقصَّصة الُبْتِر وقال ابن الُمعذَّل في جاريٍة لبعض ولد سعيد بن سْلم وقد ولى البريد
  : ليت أخبار البريد ولّما فّخم ابن غسطة عظيم الروم شأن ُملكه ثم قال للرسولإلى سعيِد أرى أخْبار دارك عنك تْخفى فكْيف و

   . هل عندآم بعض ما ُتعارضوني يعني بغال البريد

   . قال هذا وحال الُبُرد على غير هذه الحال ولم يعرفوا توجيه الخرائط في الماء وعلى أيدي الرجال

منع ابن غسطة رْأَسُه بخراجه ولقد يكون وما   : يدته التي مدح فيها الرَّشيد قالوابن غسطة هو الذي ذآره سْلم الخاسر في قص
أبلغ يزيد وخْيُر القْول   : ولّما رأى نصٌر أّن يزيد بن ُعمر ُيميت أخباره ليموت ذآره عند الخليفة آتب إليه  : عليه خراُج قالوا

تحت الرَّماد وميض ناٍر فيوشك أْن يكون لها ضراُم فإّن النَّار أرى   : أصدقه وقد علمت بأْن ال خْير في الكذِب وآنب إليه
آان يزيد   : يا ليت شْعري أأيقاٌظ ُأميَُّة أْم نياُم حدثني علّي بن المديني قال  : بالُعودْين ُتْذآى وإنَّ الحرب أوَّلها الكالُم فقلُت تعجُّبًا

طارت بفتياه البغال   ! هيهات  : ي آيف عُظم شأنه بعد خموله قالبن ُزرْيع إذا سمع أصحاب الحديث يخوضون في أبي حنيفة وف
   .  ! الشُّْهب

ووجَّه معاوية لما آّلموه في يزيد بن ربيعة بن مفرِّغ رجال مجرَّدًا إلخراجه من السجن فخرج حتى أتى سجْستان   : قالوا
لعبَّاٍد علْيك إمارٌة نجْوت وهذا تحْملين طليُق طليُق الَّذي فأخرجه فبلغ ذلك عبَّاد بن زياد فأرسل إلى حْمحام فلما رأى عَدْس ما 

  " فزعم ناس أن   " عدس ما لعّباد عليك إمارة   "   : عدس قوله  : نجَّى من الكْرِب بعد ما تالحم في دْرٍب عليك مضيُق قولهم للبغلة
ى عدْس على التي بين الحمار والفرْس فما ُأبالي من إذا حملت بزَّتي عل  : اسم لكّل بغلة آمن وذهبوا إلى قول الشاعر  " عدس 

واهللا ما منهم إّال ناسُج   "   : على مثل قول خالد بن صفوان حين فاخر اليمانية وقال  " عدس   " وإنما قوله   : غزا ومن جلْس قالوا
   .  " م ُهْدُهد ُبرد أو سائس قرد أو دابغ جلد أو راآُب عرد غرَّقْتهم فأرة وملكتهم امرأة ودلَّ عليه
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   . للناقة  " حل   " للجمل و   " حا   " للحمار و   " سأسأ   "   : للبغلة مثل قولهم  " عدس   "   : قولهم  : وقال آخرون

إال ترون أن   : يقول للنَّاقة قوًال للجمل يقول حا ثمَّ يثنِّيه بحْل قالوا  : أال تراه حين سخر األعرابّي من صاحبه وحين جهَّله قال
قال   ! نحِّ بغلتك جدَّ اهللا ساقْيك  : الفرزدق لما خلع لجام بغلته وأشرعها في ثغاب مسجد بني ُأسيِّد قال له جرْنفٌش المجنون

   . ألنك زاني الكمرة آذوب اللسان  : ولم عافاك اهللا قال  : الفرزدق

   .  " وْح   "   : وللثور  " اجدم   " عدس آما يقال للفرس   : فلما سمع ذلك منه رآب بغلته وقال

ونادمت قْيصر في ملكه فأْوجهني ورآْبت البريدا إذا ما اْزدحمنا على سكٍَّة   : أشعار في البريد وقد ذآر امرؤ القيس البريد فقال
ُأْسقى المداما إْذ أتاني البريُد  طال لْيلي وبتُّ  : سبقت الفرانق سْبقًا بعيدا ومما قالوا في البريد قول الوليد بن يزيد بن عبد الملك

إذا ما مات أسماء   : ينعي هشاما وأتاني بُحلٍَّة وقضيٍب وأتاني بخاتٍم ثمَّ قاما وذآر البريد الُكمْيت في مديح أسماء بن خارجة فقال
رآبت   : ن ُخريٍم األسدّيبن حصٍن فال مطرْت على األرض السَّماُء فيوٌم مْنك خيٌرمن رجاٍل يروح عليهم نعٌم وشاُء وقال أيمن ب

إذا ما بريد   : من المقطَّم في جمادى إلى بشِر بن مروان البريدا فلو أعطاك بشٌر ألف ألٍف رأى حقًَّا عليه أْن يزيدا وقال آخر
البغال الشام أقبل نحونا ببعض دواهي الدهر سار فأسرعا فإن آان شّرًا سار يومًا وليلة وإن آان خيرًا قصد السير أربعا رؤيا 

اذآر   : وتأويلها سمعت أبا شعبة األعمى المعبر ونحن بالنهروان سنة قدم الحسن بن سهل وهو يقول لمويس بن عمران
   . إلخوانك هؤالء رؤياك وتعبيري لها

قلت فسألتك عن العّلة تحمُّ يومين وُثُلثي يوم فكان آما   : رأيت فيما يرى النائم آأنِّي على بغل بريٍد فقلت لي  : نعم قلُت لك  : قال
   . ألن تشريف ذنب البغلة تشريفتان وثلثا تشريفة  : فقلت

أرسل الحّجاج إلى الجْرمّي المعبِّر يسأله عن رجل رأى آأّنه على بغلة وآأّنه على شرف وآأنه يستفُّ ُترابًا   : وقال األصمعّي
   . يا وأما التُّراُب ففْيٌء تْأآلهأما البغل فطول ُعُمر وأما الشرف فشرٌف من شرف الدن  : فقال له

   . رأيت آأّن معي درهمًا بغْلّيًا  : وسأل بعض المصريِّين الفّراء المعّبر فقال  : وقالوا

   . لست تُمسي حتى تأآل شيئًا طّيبًا  : قال

   . فكان آذلك

   . رأيت فيما يرى النائم آأنَّ معي درهمًا بخّيًا  : ثم أتاه بعد أّيام فقال

   . فكان آذلك  ! لست ُتمسي حتى ُتضرب ضربًا وجيعًا  : قال

   .  " آْل طيِّبًا   "   : ترجمة هذه الكلمة  " ُخْش بُخْر   "   : الدرهم البغلّي مكتوب عليه بالفارسّية  : فسأله عن العّلة فقال

   .  " ُضرب هذا الدرهم   "   : والدَّرهم البخّي مكتوب عليه

   . وهما مختلفان

أْغَفْيُت قْبل الصُّبح نوم ُمسهٍَّد في ساعٍة ما ُآنت   : وأنشد الحكم بن عْبدٍل أسماء بن خارجة شعرًا ذآر فيه أنه رآه في المنام فقال
فدعوت ربيِّ  قبُل أناُمها فرأيت أنَّك ُرعتني بوليدٍة مغنوجٍة حسٍن عليَّ قياُمها وببْدرٍة ُحملْت إليَّ وبغلٍة شهباء ناجيٍة يصلُّ لجاُمها

  ! آّل ما رأيته في النوم فهو عندنا آما رأيت إّال البغلة فإنَّها دهماء  : أْن يثيبك جنًَّة عوضًا ُيصيبك بْردها وسالُمها قال أسماء
   .  " الدرهم البغلّي   "   : أعتق ما استطراد لغوي يتعلق بالبغال ومما اشتقَّ من اسم البغل  : قال
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   . وهو رئيس من رؤسائهم وهو الذي آان إبراهيم بن هانئ الخليع ُنسب إليه  " رأس البغل   " وفي بني تْغلب 

   .  " رأس البغل   "   : وإذا آان اإلنسان عظيم الرأس لقَّبوه

ولهنَّ أبدان ووثارة   " البغلة   "   : جواٍر من رقيق مصر نتاج ما بين الصَّقالبة وجنس آخر والواحدة منهنَّ يقال لها  : والبغالت
   . وحدارة

عندي جارية   : آنت عند قاضي مصر وهو يقول لبعض ُجلسائه  : معنى البغلة عند المصريين وُيروى عن بعض العراقيِّين قال
   . أطُؤها منذ حين وقد اعتراني شبق وأنا على أن أشتري بغلة

   . نهاأطؤها وُأصيُب م  : وما تصنع ببغلة قال  : قلت

عافاك اهللا ما   : ثم حكيت ذلك عند رجل من أهل مصر فقال  ! هذا أْمجن الناس وأحمقهم يتكلم بهذا وهو قاٍض  : فقلت في نفسي
   . فتعجَّبت فلما رأى إنكاري ذلك فسَّر لي معنى البغلة عندهم  ! مّنا من أحٍد إّال وعنده بغالت ينيكهّن

وما رْأس فالن إالَّ رأس بغل   " ما هي إالّّ بغلة   "   : وإذا عظمت المرأة وعظم بطنها قالوا  : واما قيل من األمثال في البغال قال
   . وما أيره إالَّ أير بغل وما ُخُلقه إالَّ من أخالق البغال

ورأس   "   " اعوس ورأس الف  "   " ورأس الجالوت   "   " آأنه جاء برأس خاقان   "   : بعض ما أضيف إلى الرأس والمثل السائر
   .  " الكتيبة والقبيلة 

تراه يطوِّف   : برْأٍس مْن بني جشم بن بكٍر نُدقُّ به السُُّهولة والحُزونا وقال أبو المهوِّش األسدّي  : فلذلك قال عمرو بن ُآلثوم
   . اآلفاق حْرصًا ليأآل رأس لْقمان بن عاِد ورأس بن أبي الرأس القائد مشهوٌر معروف

   .  " هذا على رأس الثُّمام   "   : ونويقول

. يت رْأِس وبيت رأس بالشام مثلُمجاجة آرمٍة من ب  : تباع فيه الخمر ولذلك قال الشاعر  " بيت رأٍس   "   : وبالشَّام موضع يقال له  

   . أبيات وبيت لهْيا

   . فالن رأس من الرءوس  : ويقال

  : وإذا ترقَّصت المفاوز غادرت ربذًا يبغِّل خْلفها تبغيال والبغْيلة  : قال الراعي  " التبغيل   "   : التبغيل ومن سير اإلبل سيٌر ُيسمَّى
أضرَّ بأْخفاِف البغْيلة أنَّها حذار ابن رْبعّي بهنَّ تحوُم ولذلك قال الرَّقاشّي في صفة   : اسم ناقٍة آانت لجميل بن مْعمر ولذلك قال

لعْمرك ما البغْيلة حين تْغدو وصْيدح حين تْسرح في الرِّحاِب آسْروة حين تْذرع عْرض خْرٍق بعيِد   :  " سْروة   " ناقٍة له تسّمى 
ثمَّ جاء البريُد   : اآلل ُمشتبه الظِّراِب مما قالوا في البريد قال رجل من األنصار عند والية ُعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه

لتْوفيقا من سكوٍن وُأْلفٍة واجتماٍع لم يفارْق منهم فريٌق فريقا قلَّدوا األمر سيِّد النَّاس آلِّ النَّاِس ُيْخبُر أنَّ القوم طّرًا لم ُيحرموا ا
ن ومن آان جدُُّه الفاروقا أتانا البريد التَّغلبيُّ فراعنا له خبٌر شفَّ الفؤاد  - نفسًا وُأسرًة وعروقا من أبوه عبد العزيز بن مروا

جاء البريُد بقْرطاٍس   :  آب راآٌب بموت أبي حفٍص أخبَّ وأْرسما وذآر يزيد بن معاوية البريد فقالفأنعما بموت أبي حفٍص فال
الخليفُة أمسى ُمدنفًا وجعا فمادت األرض أو   : لك الويل ماذا في صحيفتكم قالوا  : يُخبُّ به فأْوجس القلُب من قْرطاسه فزعا قلنا

نقلعا ضروب من البغال وقد آان أيضًا بالكوفة نتاٌج بين الُخراسانية والهندّيات وآان أملح آادت تميد بنا آأنَّ أغبر من أرآانها ا
   . وأحسن قدودًا من البغالت اللواتي بمصر وآانت ألوانهّن تجيء ذهبّية لها حالوة الهندية وروعة الخراسانية

 الواحدة بعد الواحدة وإنَّما الثمينات المرتفعات جواري الكوفة والبصرة وآذلك ُمطهِّمات جواري الكوفة ُزرقًا تجدهنَّ إّال
جارية إبراهيم بن   : جارية المراآبّي وشارية  : والغوالي الخطيرات بصرّياٌت مثل عجوز ُعمير ومتيَّم وبذل وعريب وبْذل
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ن فْرغانة الُقْصيا إلى السُّوس جارية األحدب أخبار في البريد وُبُرد ُآتب الملوك آانت ما بي  : المْهدي وزْرياب الكْبرى وعساليج
   . األقصى وآانت الُبُرد منظومة إلى آسرى من أقصى بالد اليمن إلى بابه أيام وهرز وأيام ُقتل مسروٌق عظيم الحبشة

   . وآذلك آان عظيم الروم

ت الفرانق سبقًا بعيدا وآذلك ونادمت قيصر في ملكه فأْوجهني ورآْبت البريدا إذا ما ازدحمنا على سكٍَّة سبق  : قال امرؤ القيس
   . إلى النعمان وإلى آبائه  : آانت ُبُرد آسرى إلى الحيرة

إلى الُمكعبر مرزبان الزَّارة وإلى مشكاب وإلى الُمْنذر بن ساوى وآذلك آانت ُبرده إلى ُعمان   : وآذلك آانت ُبُرده إلى البحرْين
   . إلى الُجلندي ابن المستكبر

وحاضرتها مغمورتين بُبُرده إّال ما آان من ناحية الشام فإنَّ تلك الناحية من مملكة خثعم وغسَّان إلى الروم فكانت بادية العرب 
   . إّال أّيام غلبت فارس على الروم

   . ولذلك صرنا نرى النواويس بالشَّامات إلى ُقسطنطينية

ليمن وإلى المكعبر مرزبان الزارة وإلى النُّعمان بالحيرة إّال وهل آانت ُبُرد آسرى إلى وهرز وباذام وفيروز بن الدَّْيلمّي وإلى ا
جعل ابن حْزٍم حاجبين   : البغال وهل وجدوا شيئًا لذلك أصلح منها ومما ذآروا به شأن البغال في الشعر وغيره قول الشاعر

ر أعجُب وقال أعشى همدان في لبابه سبحان من جعل ابن حْزٍم ُيحجُب وعجبت أْن رآب ابن حْزٍم بغلٍة ورآوبه فوق المناب
ُتمنِّيني إمارتها تميٌم وما أمِّي بأمِّ بني تميِم   : خالد بن عتَّاب بن ورقاء وآنية خالد أبو سليمان اآتنى بكنية خالد بن الوليد فقال

أتذآرنا ومرَّة إْذ غزونا وأنت على  وآان أبو سليماٍن خليلي ولكنَّ الشِّراك من األديِم أتينا أْصبهان فهزَّلتنا وُآنَّا قبل ذلك في نعيِم
لة ُبغْيلك ذي الوشوِم ويرآب رأسه في آلِّ وْهٍد ويعُثُر في الطَّريق المستقيِم وليس عليك إالَّ طيلساٌن نصيبيٌّ وإالَّ سحُق نيِم بغ

ط لْم أَر شْيئًا بين شْيئين مْثله ُيعجب ببغلة عنده وآان على ُشر  " الفّياض   " عكرمة وآان عكرمة بن ربعّي التَّيمي الذي يقال له 
فكيف بأطرافي   : أشدَّ انتزاعًا للتَّشابه في األْصِل تقسَّمه أطراُفُه فاستزالها بقسمة عدٍل من يدي حكٍم عدِل وأنشد أبو زيٍد النحوي

ًا من الحيوان ُرآِّب بين شيئين ال نعلم شيئ  : إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين ُصُلوُح شبه البغل بوالديه وقال أصحاب البغال
نزع إليهما نزعًا سواًء ال يغادر شيئًا غير البغل فإّن شبه أبويْه عليه بقسمة عْدل وقد ذآر ذلك محمد بن يسير في شعره الذي 

اعات اضمم عليَّ مآربا قد أْصبحت شتَّى بداد شتيتة األوطاِن بزفوف س  : طلب فيه من ُمويس بن عمران بغلًة لرحلٍة فقال
ا تْنمي الكالل دليقٍة سفواء أبدع خْلقها أبواِن لْم يعتدل في المنصبين آالهما عند التَّناسب منهما الجْنساِن إالَّ تكن ألٍب أغرَّ فإنَّه

 إلى خاٍل أغرَّ هجاِن نزعْت عن الخْيل العتاق نجاءها منها وعتق سوالٍف ولباِن قال ذلك ألن حافر العير أْوقح الحوافر فأعطاه
   . أبوه من الخْصلة التي بان بها من سائر الحوافر

لم يأخذ من   : وليس في جميع الخلق المرآَّب مثل الراعبّي الذي هو من نتاج ما بين الورشان والحمام  : الخلق المرآب قالوا
   . هداية ُأّمه شيئًا ولم ُيْعطه أبوه من طول عمره شيئًا

   . السِّْمع والعسبار  : ومن المرآَّب

   . وآما تحكي الفالسفة والمجرِّبون عن الكْوسج واللُّْخم

   . والدَّجاج الخالسّي من بين النَّبطّي والهْندي

   . وإذا آان مثل ذلك بين البيضاء والحبشّي فهو خالسّي فإذا آان بين البيضاء والسِّْندي فهو بْيسريٌّ

   . وآذلك الخالسيُّ من الكالب الذي بين الكْردّي وبين السَُّلوقّي

   . ومثل الجمَّازات التي تجيء بين فوالج الُبْخت وقالص العراب ومثل البْرذون الشِّهرّي من الرَّمكة والفرس العتيق
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   . فليس يعتدل في شيٍء من ذلك الشَّبه آما يعتدل في البغل  : قالوا

تساهم فيه الخاُل والعمُّ مثلما تساهم في البغل الحمارة والطِّْرُف فزعم   : عر السَّّواق وهو إبراهيم مولى المهالبةولذلك قال الشا
   . في هذا الشعر أّن هذا البغل أبوه فرس وُأّمه أتاٌن

   . وهذا خالف ما رواه أبو ُعبْيدة

إذا آانت األم رمكًة خرج   : في البغل عْيرًا حُجورها ألنهم يقولونوشارآها في خيمها وهو راغٌم آما شارآْت   : وأنشد أبو عبيدة
   . البغل وثيجًا قويًا عريضًا وإذا آانت األم حْجرًا خرج البغل ُمسلَّكًا طويل العنق وفيه دقَّة

   .  " نا فرس ُأمُّ  : من أبوآم قالوا  : عجبُت لقوم إذا قيل لهم  "   : وذآر عن بعض الناس أّنه شتم بعض األشراف فقال

   . رجع إلى ذآر بغلة عكرمة ثم رجع القول بنا إلى ذآر بغلة عكرمة بن رْبعّي

فلما ألحَّ عْكرمة في رآوب ذلك البغل إلى باب الحجَّاج آتب إليه بعض بني عمِّه يردُّ عليه امتداحه البغل باستواء الشَّبه   : قالوا
   . الخبر أنَّ صاحب أشراطه يأتي بابه في ُفرسان أهل العراق والشام ووجوههم على بغل فيه وُيخوِّفه بالحجَّاج إن ارتفع إليه في

ورْأٍس يجوُز الخاَل والعمَّ بعد ما تحوَّل شحَّاجًا خالفًا على األصِل وليس شحيج البغل من عزف ناهٍق وقد   : وقال في آلمٍة له
يرآب بغلًة ويترك طْرفًا ذا تماٍم وذا ُنْبِل عذيري من الحجَّاج إْن ذاآٌر نعى باعد اهللا الشَّحيج من الصَّْهِل متى آان ذو األشراِط 

 عليك ُرآوب البغل في ساعة الحفِل فما لك تْجتاب الُهوْيني ُمهْملجًا إلى باب حجَّاٍج على المْرآِب الرَّْذِل ُأعيُذك بالرَّحمن من
ى جاراتِه وبناتِه وعْرٍس له عْرجاء بارزِة الرَّحِل إذا زارُه منهم شقيٌّ لحاجٍة زيِّ تاجٍر شقيٍّ لئيم الكْسِب ذي ُخُلٍق نْذِل بغيٍض إل

ابهم توثَّق من باب الخزانة والقْفِل وأْنت امرٌؤ تندى بنانك باللُّهى إذا ساء ظنُّ النَّاس في الزَّمن المْحِل بقيَّة أشياٍخ آسْوك ثي
في الشعر ولّما قال الحكم بن قْنبر في قصيدته في البغل وفيما يصلح له وُيْرتفق  وأنت وليُّ القوِم في البأِس والبْذِل صفة البغال

وفي الرِّداغ فإنَّ الوحل مْزلقٌة وفي الطَّحين وفي الحاجات والرِّحِل وقال ُمسلم بن الوليد األنصاري والحكم   : به منه وفيها يقول
ى آان يصلِّي على جنائزهم فلما لجَّ في رأي الشُّعوبيَّة وقال في ذلك بن قنبر مازنّي وآان الحكم قد عُظم شأنه في بني تميم حت

يدُعو تميمًا وتميٌم تضرُبْه   : فقال أعرابّي  ! يا آل تميم  : األشعار ضربته بنو مازٍن وهم مواليه فلما ألحُّوا عليه في الضرب نادى
اِت الخيِل والخيُل معقٌل وأصبحت في وصف البغال الكوادِن حنْنَت ترْآت صف  : تلُطمُه طورًا وطورًا ترآْبْه وقال ُمسلم بن الوليد

فهبيها لْيلًة أْدلجْتها فكلي   : إلْيها رْغبًة في ُأيورها فدونك أير البغل يا عْبد مازِن وبغلته ودابتَّه قال بعض الشُّعراء ُيخاطب دابتَّه
بتُّ ظْمآن وباتت بغلتي تشتكي الخلوة في   : ى واْصبري وقال آخرإن شئت تبنًا أو ذري قد أتى موالك ُخبٌز يابٌس فتغذَّى وتعزَّ

وأْبُذُلُه للُمْستعيرين ال أرى له علًَّة ما دام ينقاد   : بيِت ُعمْر ُصمت يا بغلة من غير ُتقًى اْبشري بالصَّْوِم في شهِر صفْر وقال آخر
أتيت ابن عمران في حاجٍة ُهويِّنة   : م يكرْم عليك جوادي وقال دْعبلأيا ُمنزلي مالي عليك آرامٌة إذا أنت ل  : في الحْبِل وقال آخر

  : الخطب فالتاثها تظلُّ جيادي على بابه تروُث وتأآل أْرواثها غوارث تشكو إليَّ الخال أطال ابن عمران إغراثها وقال ابن حازم
ُبعثت وأنا صبيٌّ إلى جاٍر لنا أستعير منه بغًال   : رونوخلَّْيت بْرذوني يلوك شكيمه خليطاه نْعٌف دارٌس وُطُلوُل وقال سهل بن ها

ليس في   : ُنبِّئت بغلك مبطونًا فزْعت له فهْل تماثل أو نأتيه ُعوَّادا قال أهل التجربة  : فزعم أنه مبطون فغبْرت أيَّامًا ثم آتبت إليه
لعصفور وظنُّوا أّن ذلك لكثرة سفاد العصفور جميع الحيوان الذي ُيعايش الناس أطول عمرًا من البغل وال أقصر عمرًا من ا

   . وقّلة ذلك من البغل

   . ولذلك وجدنا طول األعمار في الرُّهبان وأصحاب الصَّوامع خاصَّة وفي الخصيان عامَّة  : قالوا

   . له وأسمنُأحبُّ أْن أْصطاد ضّبًا سْحبال وخربًا يرعى ربيعًا أرمال فجعله أرمل ليكون أقوى   : ولذلك قال الراجز

   . ما رأيا رجًال قطُّ يستكثر من الجماع إّال رأيت ذلك في ُمنَّته  : وقال معاوية  : قالوا

   . آّل خصال الشباب قد آان فيَّ إّال أنِّي لم أآن ُنكحًة وال ُصرعة وال ُطلعة وال ُضحكة ولم أك سّبًا  : وقال معاوية

   . ن الحيوان ممَّا ُيعاش الناس في ُدورهموالبغل أطول عمرًا من آّل شيء م  : قالوا
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وآّل شيء ُينتج ويولد ويتربَّى في منازل الناس من طائر وسبع وبهيمة إذا تحوَّل صاحب الدار لم يتحوَّل معه منها شيء   : قالوا
   . هوآثرت األوطان على صاحب الدار إالَّ الكلب فإنه يؤثره على وطنه ويموت دونه ويصبر على جفائه وإقصائ

الذي يعايش الناس وأنشد إبراهيم بن داحة لرجل ذهب عنِّي اسمه قصيدًة وصف فيها أعمار الحيوان التي تعايش الناس فقال 
عزْمت على ذمِّ البعير موفِّقًا وأْن ليس في المْرآوب أجمع من بغِل وأنَّ اْقتناء اإلبل موٌق وُحْرفٌة يبيت على ُيْسٍر ويْغدو   : ألخيه

وبين المنايا والبراذين ُنسبٌة وُآلُّ نتاج النَّاس خيٌر من اإلْبِل وقلت وشاهدت البغال وغيرها فأحمدتها في العمر والهرم  على ثْكِل
 ر في المؤناِتالُمْبلي وليس لها بْذُخ الخيول وآْبُرها وال ِذلَُّة العْير الضَّعيف عن الرَّْحِل ومْؤنته في الصَّْيِف والشَّْتو واحٌد وال خْي

من حامل الكلِّ وال ُترآب األرماك والحْجُر دونها لدى المْصر والبغالت تْرآُب آالبغِل وقد فرَّق الرَّحمن بين شكولها آما بين 
عْيِر الوحش واآلخر األْهلي وفي البْغِل في آلِّ األمور مرافق ومْرآب قاٍض أو شيوٍخ ذوي فضِل فيْرآبها والخيُل ُمحدقٌة به 

باهاة والحفِل يفوت هماليج البراذين سْيُرها على قحة األْعيار من شبه النَّْجِل رآوب البغلة والطمع في القضاء ويؤثرها يوم الم
   . ونحن بالبصرة إذا رأينا الرجل يطلب الرأي ويرآب بغال ويردف خلفه غالمًا قضينا بأنه يطمع في القضاء

الذِّْئب ُأمَّ غزاِل   ك الَّذي يْبغي القضاء بسْمتهْيلًة وناظر أْهَل الرَّأي عند هالِل فداإذا رآب الشَّْيُخ الشَّريُف ُبغ  : قال ابن الممزَّق
بن فإْن أْردف العْبد الصَّغير وراءه فويٌل أليتاٍم وإْرث رجاِل وإْن رآب البْرذْون واشتدَّ خْلفُه فصاحب أشراٍط وحْمِل إالِل وقال ا

با موسى يُغرُّ بسْمته ويقسم في الجيران ُآرَّ طعاِم ويْخدعهْم واهللا غالب أمره بقدٍّ آقدِّ رأيت أ  : ُمناذر في واحٍد من هذا الشكل
لين المشرفيِّ ُحساِم ُيريد قضاء المْصر والمْصر ُمْنكٌر لكلِّ ُمراٍء ُمْهتٍر بغالِم ببْشٍر وسمٍت واآتئاٍب وخْشعٍة وآثرِة تْسبيٍح و

ًا سما للرَّأي غير مساِم سواٌء لذي الرَّأي الشَّريف وغيُرُه إذا ُآنت ذا حفٍظ فلْج بسالِم آالِم يريد هالًال ال ُيحاول غيره وقْدم
   . يصير فقيهًا في ُشُهور يسيرٍة فيالك حْفظًا لم ُيشْب بغراِم ولو آان خْيرًا آدَّ

ورهط هشاِم وياسًا وياسًا والغالبيَّ بعده ُأالك األولى  آما آدَّ ذا اآلثاِر ُبْعُد مراِم وما ضرَّ سْلمانًا وآْعبًا وبْعدُه ُشرْيحًا وسوَّارًا
  . م ظالِم وما عرفوا النُّْعمانآانوا ُنُجو

ويشبِّهون   : وال ُزفر المْستقيَّ صوَب غماِم لقد تاب ممَّا أحدث القْوم توبًة لساعة إْخالٍص ووقت حماِم تشبيه األسد بالبغل قالوا
   . الْخلق األسد بالبغل إذا آان األسد تامَّ

وما سبق الحوادث لْيث غاٍب يُجرُّ لعرسه جزر الرِّفاِق آمْيٌت تْعجُز الُخلعاُء عْنُه آبْغل السَّْرج حطَّ من   : قال نْهشل بن حرِّّي
  : ًا رائحين عشيًَّة فقالواآأنَّ اهتزام الرَّْعِد خيط بجْوفه إذا ُجرَّ فيه الخْيزراُن الُمعتُِّر فأبصر رآب  : الوثاِق وقال أبو ُزبْيٍد الطائّي

التي ذآر أبْغٌل مائُل الرِّْجل أشقُر أم اللَّْيث فاْستنجوا وأين نجاؤآم فهذا وربِّ الرَّاقصاِت الُمزْعفُر وألبي ُزبيٍد مثلها في قصيدته 
قى لدى ُثلِل األْطواِء داهيًة أْسرت فجال أْآدُر ُمشتاًال آعادته حتَّى إذا آان بين البئر والعطِن ال  : فيها شأن آلبه وشأن األسد فقال

وأْآدر تحت اللَّْيِل في قرِن إلى ُمقابل خْطو السَّاعدْين له فوق السَّراة آذْفرى الفالج الغضِن رئبال غاٍب فال قْحٌم وال ضرٌع 
ظم حمير الوحش آالبغل حطَّ من المحلين في شطِن الحمير األخدرية وزعم ناٌس من العلماء أّن الحمير األْخدرية وهي أع

   . وأتمُّها زعموا أنَّ أصل ذلك النِّتاج أن خيًال لكسرى توحَّشت وضربت في العانات فكان نتاجها هذه الحمير التي لها هذا التمام

   . األخدرّية هي الُحمُر التي تكون بكاظمة ونواحيها فهي آأنها برّية بحرّية  : وقال آخرون

وال يجيء فيما بين الخيل والحمير إالَّ البغال وليس للبغل نْسل يعيش وال نجل يبقى فكيف لقحت هذه اُألُتن من تلك الخيل   : قالوا
وآان الملك من األآاسرة إذا اصطاد عْيرا وسمه باسمه وبيومه الذي   : حميرًا ثم طبَّقت تلك الصحارى بالحمُر الخالصة وقالوا

ه فإْن تهيَّأ أن يصطاد ذلك العير بعينه ملٌك من بعده وسمه مع وسم الملك الذي قبله بمثل تلك السِّمة وخالَّه اصطاده فيه وأطلق
   . يذهب فكان هذا الصنيع بعض ما آانوا يعرفون به حمير الوحش

ء في هذا عمًال ليس يخفى فعسى أن تكون هذه الحمير أو بعضها صار في ذلك الصُّقع الذي هذا صفته فإنَّ للماء والتربة والهوا
   . على أهل التجربة

   . وآلُّ عربّي تراه بخراسان أصهب السِّبال أحمر اللون مفطوح القفا فإّن األعرابّي الذي انتقل إلى ما هناك آان على ضّد ذلك

   . أثر البيئة في الحيوان وقد رأينا بالد التُّْرك فرأينا آلَّ شيء فيها ترآّيًا
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   . ومن رأى دوابِّهم وإبلهم علم أّنها ترآّية

   . وحرَّة بني ُسلْيم التي جميع طيرها وسباعها وهواّمها وأهلها آّلهم ُسود

   . وهذا آثير جّدًا

أبيض   : أسود ونراه في رأس الشيخ األبيض الشعر  : وقد نرى جراد البقل وديدانه ُخْضرًا ونرى قمل رأس الشاّب األسود الشعر
   . أحمر  : راه في رأس الخاضب بالحمرةون

   . نعم حتى إّنك لترى في القملة ُشكْلًة إذا آان خضاب الشيخ ناصًال

   . وهكذا طبع اهللا األشياء

أْيُر حماٍر في حرامِّ شْعري وأْير بْغٍل في ِحرامِّ قدري لو آنت ذا ماٍل دعاني   : ضربهم المثل في أير البغل قال أبو ُشراعة
أْيُر حماٍر في ِحِرامِّ عْدنان وأْيُر بغٍل في حرامِّ قْحطاْن ما النَّاس إالَّ نبٌط وخوزان آكْهمٍس أو ُعمر   : ْدري وقال أبو فرعونالسِّ

وما   : وُعظُم أير البغل في رهز فرْس وطول دحِس جمٍل إذا دحْس وأنشد  : بن مْهراْن ضاق جرابي عن رغيف سْلماْن وأنشد
الُمذآِّي وال آْوُم الذُّباِب آكوِم بشِر والعصفور وإن آان آثير عدد الّسفاد فإن اإلنسان أآثر منه إذا ُحصِّلت الخنزير والورل 

   . األمور ألنَّ اإلنسان إذا آان يهيج الليل والنهار والصَّيف والشتاء فليس ذلك لشيٍء غيره ويطأ الحبالي ويريدها وتريده

   . ال والذي في السماء بيته ما لها ذنب تشتال به ال أتيتها إّال وهي ضبعة  "   : بلى فقالامرأتك ُح  : وقيل لشيٍخ أعرابّي

متى دخلت بامرأتك ومتى حبلت وإنما آان هذا   ! وْيحك  : قيل ألبي القماقم بن بحٍر السَّقَّاء  : ومن النوادر في غير هذا قال مسعدة
   .  " آان اإلناء ضاريًا   "   : قال  ! أمس

جئُت من خراسان فسرت في بعض   : وقال ابن النُّوشجاني  ! شيء ليس بشيء  : بامرأتك حمل قال  : وقيل لحفص مولى البكرات
الصحارى في غّب مطر فكنت قد أرى في الطين الذي قد قبَّ آثار أرجل البهائم والسّباع الميل والميلين وآنت ال أزال أرى 

ل ذلك علّي سألت الجّمال أثر داّبٍة لها سّت أرجل فلما طا ويلك تعرف دابة لها ستُّ أرجل وأشرت بيدي   : فقلت - أو الُمكاري  -
   . إلى تلك اآلثار

إنَّ الخنزير طويل المكث في سفاده وربّما مكث على الخنزيرة طويًال وهي ترتع ويداه على آتفيها ورجاله خلف رجليها   : فقال
   . ن يقطع من األرض شيئًا آثيرًا فمن هناك ترى ستَّ قوائمفال يكاد أن يقضي وطره إالَّ بعد أ

يا عمر بن يزيٍد إنَّني رُجٌل   : وقال الفرزدق في هجائه ُعمر بن يزيد اُألسيِّدي وآان طلب منه وْقر بغٍل رطبًة فلم يفعل فقال
اِل في البساتيِن حتَّى تحبََّل منها ُآلُّ آْوسلٍة قْنفاَء أْآوى من المسِّ أْقفاء المجانيِن يا ليت رْطبتك الُمْهتزَّ ناضرها آانت أُيور بغ

عراد إن آنت ُتحبِّين الغزْل والنَّْيك حتَّى تْأجميه والُقبْل فإنَّ َعْمرًا قد أتاك أو أظلّْ يحمل   : خارجٍة مْن أوسِط الطِّيِن وقال آخر
   . ى أّنه إنما أراد الصالبةنر  : أْيرًا مثل جْردان الجمْل لو ُدسَّ في مْتن صفاٍة لدخْل قال

   . أير الثَّور أطول وأصلب  : وقالوا

ليس بأطول ولو آان أطول آانت البقرة ال تقف للثور وإنما يكومها وهي تعدو وهو ال يدخل قضيبه في   : قال صاحب البغل
   . حياء البقرة

   . والبغلة تقف للبغل وتطلب ذلك منه لسوٍس شديد وإرادة تامَّة
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إنَّ أصل ُغرمول البغل ال ينطبق على ظْبية البغلة آانطباق أير الرجل على فرج المرأة حتَّى ال يبقى منه   : صاحب الثور وقال
قليل وال آثير ويفضل من أير البغل نحٌو من نصفه وذلك أنَّ مقاديم أيور الحافر فيها االسترخاء وأصولها ال تصير إلى أجواف 

   . ب المتوتِّر مقدار نصفه فقطاإلناث وإنما يصل من الصُّل

   . والثور أوَّل قضيبه وآخره عصب ُمدمج وعقب ُمصمت وأنت ُتقّر أنها لو وقفت لخرقها

   . والبقرة في وقت َنْزو الثَّور عليها آأنها تكرهه

وهذا المفخر إنما هو  أليس قد أقررت أّنه وإْن آان في غاية الصَّالبة أنه إنما ُيدخل فيها بعض قضيبه  : قال صاحب البغل
   . لإلنسان

رأيت ثورًا نزًا على بقرة فأخطأ قضيبه المسلك فمرت البقرة من بين يديه ومّر قضيبه على ظهرها فما آان بين طرفه   : قال
   . وبين سناسنها إّال القليل

   . وفي رأسه ُعْجرة ودون ذلك تخصٌُّر قد دقَّ جدًا

وشكت امرأة مؤرِّج   : آأنَّه أْير بغٍل في تهكُّمه وفي الصَّرامة سيٌف صارٌم ذآُر قالوا  : بقال بعض الشعراء وهجا معلِّم آتا
   . ذآر وأْير  : يحمل أْيرًا مثل أير البغِل ويقال ألير اإلنسان  : األْزدي عظم أير زوجها إلى الوالي واسمها خوصاء فقالت

   . دين وغراميلجرا  : وُجردان الحمار والبغل وُغْرمولهما والجميع

   . نضّي الفرس ومْقلم البعير  : ويقال

   . الثَّْيل  : ووعاء ِمْقلمه يقال له

   . الُقْنب  : ووعاء الُجردان وجميع الحافر يقال له

   . قضيب التيس وقضيب الثور وُعْقدة الكلب  : ويقال

   . صرفت البقرة فهي صارف وسوست البغلة  : وتقول العرب

   . هي امرأة هْدمى وغلمة  : ويقال

   . ما يقال ُمْغتلمة  : وقال أآثر العلماء

   . وشاة حْرمى وناقة ضبعة وفرس وديق وآلبٌة ُمْجعل

   . حُر المرأة والفْرج وظبية الفرس وآذلك من الحافر  : ويقال

   . وحياء الشَّاة وآذلك من الُخّف آّله

   . آّلهاوثْفُر الكلبة وآذلك من الّسباع 

   . وتستعير الشعراء بعض هذه من بعض إذا احتاجت إلى إقامة الوزن

   . حامل والبقرة آذلك  : فإذا حملت الشاة فهي
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   . والفرس عقوق وآذلك الرَّمكة

   . واألتان جامٌع وبغلٌة جامع

   . وآلبة ُمجّح وآذلك الّسباع

إن أآبر األيور أير الفيل وأصغرها أير الظبي وليس في األرض حجم أيٍر ظاهٌر في ُآّل حال إّال أير اإلنسان والقْرد   : ويقال
   . والكلب

   . وأما الَبطُّ فقضيبه يظهر عند القْمط

   . وأطول أيور الناس ما آان ثالثة عشر إصبعا

   . قد آان والَّه المأمون طساسيج عّدة أنه خرج من الدنيا وما آام امرأة قطُّورووا عن ابٍن لجعفر بن يحيى آان صْيرفّيًا و

وتأويل الكّتاف أنه آان ينظر في األآتاف وهو إفريقي  -وخبَّروا عن أبي زيد الكتَّاف  وآان هْرثمة قدم به على الرشيد ُيعجِّبه  -
ل عمري ال أقدر على امرأٍة تحتمل ما عندي حتَّى ُدللت على غبرت طو  : من آبر خلقه وعظم بدنه فرأيت ناسًا زعموا أّنه قال

فلّما لم   ! هي وإن احتملت نصف الطُّول فإنها ال تحتمل الغلظ  : امرأة فلما دخلت بها أدخلت من أيري قدر نْصفه وقلت في نفسي
وقد دخل منه شيء   : دخاله وإخراجه قالتقد دخل آّله فتأذنين في إ  : أرها توجَّعت منه زدتها ثم زدتها حتى أدخلته ثم قلت لها

اْستمسكي فإني أريد أن   : سقطت بعوضٌة على نخلة وقالت للنخلة  : بلغني أّنها قالت له  : وقال أبو السَّرّي بكر بن األشقر  ! بعد
ال لحم وال لبن وال أدب وال   : وذّم رجل البغل فقال  : قال  ! واهللا ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك  : فقالت النخلة  ! أطير

   . لقن وال فْوت وال طلب إن آان فحًال قتل صاحبه وإن آانت ُأنثى لم تنسل

وآلُّ ُمرآَّب من جميع األجناس له نجٌل غيره آالُبْخت بين العراب والفوالج وآالراعبّي من بين الحمام والورشان وآاإلبل منها 
بوهما عربّي وأمُّهما ُبْختيَّة وهو من أقوى اإلبل على الحمل وأشدُّها سيرًا على ُقْبح خلقته الصَّرصرانّي والبْهونّي وهما اللذان أ

   . وسماجة في مقاديمه وآالشِّهرّي والهجين

   . وإذا صرت إلى البغال صرت إلى سوٍس في اُألنثى ال ُينادى وليده وإلى ُغلمة في الذَّآر ال ُتوصف ثم هي مع هذا ال تتالقح

هل التجربة أّن الكْوم الذي يخلق اهللا تعالى منه الولد من بين الرجل والمرأة أّن سبب التالُقح ما يحضرهما من إفراط وزعم أ
الشْهوة في ذلك الكْوم فإذا أفرطت الشَّهوة دنت الرحم وانفتح المهبل وهو فُم الرَّحم فتصير تلك النُّطفة أآثر وأحدَّ فيصير زْرق 

   . عد غايةاإلحليل ومجُّه لها أب

   . قّل ما تلقح منهن امرأة إالَّ لرجٍَّة  : وقال أهل التجربة

وقد   : والبغلة والبغل يعتريهما من الشَّبق ما ال يعتري إناث السنانير ثم هي مع ذلك ال تتالقح فإن وقال الشاعر في سوس البغلة
   . من عيوبها سوسْت حتَّى تقاصر دونها هياُج سنانير الُقرى في الصَّنابِر وذلك

   . ولم تأخذ صهيل األخوال وال نهيق األعمام وخرجت مقادير غراميلها عن غراميل أعمامها وأخوالها  : قالوا

فإن زعمتم أّن أعمارها أطول فعيوبها أآثر وأيام االنتفاع بها أقّل وباعتها أفجر والخصومة معهم أفحش وخسرانها يوفى على 
   . لخيرهاأضعاف ربحها وشرُّها غامٌر 

أنك إذا سرت على اإلبل والخيل والحمير والبقر في األسفار الطِّوال في سواد ليلك إلى   : ومما تخالف أخالق سائر المرآوبات
انتصاف نهارك ثم صارت إلى المنزل عند اإلعياء والكالل طلب جميع المرآوبات المراعي واألوارّي وأخرجت البغال بعقب 

   . رًا آجعاب القسّي تضرب بها بطونها وصدورها حتَّى آأنها تتعالج به من ألم السَّفرذلك التعب الطويل ُأيو
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   . وآلُّ دابة سواها إذا بلغت لم يكن لها هّمة إّال المراغة والرُّبوض واألآل والشُّرب

لحيوان إّال في الفْرط وهي مع ذلك من أغلم الدواّب وأبعدها من العتق ولم نجد عظم األيور في جميع الحيوان في أشراف ا
   . وذلك عاّم في الزنوج والحْبشان وتجده في الحمير والبغال

   . وأير الفيل آبير ولم يخرج من مقدار بدنه  : قالوا

ما الذي   : ضحك بشاٌر األعمى يومًا ونحن عنده بعد أْن أطال السكوت فقلنا  : قال محمد بن ُمناذر وأبو سعيد راوية بشَّار قاال
أضحكني أّنه ليس على ظهرها رجٌل إّال وبودِّه أن أيره أآبر ممَّا هو عليه وال على ظهرها امرأة إّال   : ك يا أبا ُمعاذ قالأضحك

   . وبودِّها أن حرها أضيق مّما هو عليه

فلو أعطى اهللا الرجال ُسولهم في العظم وأعطى النساء ُسولهنَّ في الضِّيق لوقع العجز وبطل التناآح وبطل ببطالن التناآح 
   . التالقح

   . وهذا ُلطٌف من ربِّك

   . ال  : أتدرون أيُّ الرجال يتمنَّون ضيق األحراح وأّيهم يتمنَّى سعتها قلنا  : وقال لنا يومًا ونحن جماعة  : قاال

   . إنّما يتمنَّى السَّعة آّل ردّي النَّْعظ ُمسترخي عصب األير وإنّما يتمنَّى الضِّيق آّل متوّتر العصب شديد النَّْعظ  : قال

عظيم الغرمول آبير الرأس عقيم الصُّلب قبيح الصوت بطيء الُحْضر مْهياف إلى الماء متلوِّن   : وذّم آخر البغل فقال  : قال
   . ير العلل فاجر البائع قّتال لراآبه شديد العداوة لرائضه حروٌن عند الحاجةاألخالق آث

   . والحران إليه أسرع ودواؤه أعسر

   . إن آان أغرَّ آان سمحًا وإن آان ُمحجًَّال آان مشومًا

   . ور عجزهولم يتواضع الملوك واألشراف برآوبه إالَّ إلفراط نذالته وال رآبه الرُّؤساء في الحرب إالَّ لظه

   . وفي األنبياء راآب البعير وراآب الحمار

وآلُّ ذي عزٍم منهم فرّآاب خيل وُمرتبط عتاق وليس فيهم راآب بغل وإنما آانت بغلة النبي صلى اهللا عليه وسلم هديَّة من 
   . الُمقوقس قبلها على التألُّف وعلى مثال ما آان ُيعطى المؤلَّفة قلوبهم

   . رًى وال تالدًا وال هديَّة سلمولم يجعلها اهللا ش

باب في مدح البغال وذمها ُيروى عن ابن عبَّاس عن النبّي صلى اهللا عليه وسلم أنه نهى أن ُيْنزى حماٌر على فرس ونهانا أن 
   . نأآل الصَّدقة وأمرنا أن ُنْسبغ الوضوء

   . ْنزى الحمار على فرسنهى النبّي صلى اهللا عليه وسلم أن ُي  : وعن علّي آّرم اهللا وجهه قال

شديدة السَّوس وذلك مّما ينْقض ُقواها وُيوهن أمرها وهي في ذلك أهيج من هّرة وإن آانت ال   : وقال اآلخر في عيب البغلة
   . تصيح صياحها وال تْضغو ُضغاءها وإنما ذلك ألّن الحافر في هذا الُخلق خالف الُبْرُثن

   . ذا ُضربا صاحا وآذلك األسد والنِّْمر والبْبر والثعلب والفْهد وابن آوى وعناق األرضأال ترى أّن الكلب والسِّنَّْور إ
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ولو أخْذت الحافر فقمْطته فرسًا آان أو برذونًا أو بغًال أو حمارًا ثم ضربته أنت بعصًا لم يصْح وإن آان يجُد فوق ما يجد 
   . غيره من األلم

   . ملها بالًء على صاحبها ألنَّها إن وضعْته لم يعْشوالبغلة مع ذلك تْلقح وال تْنسل فصار ح

وآّل حامل من جميع اإلناث من شاة أو بقرة أو ناقة أو أتان أو رمكة أو حْجر فإّن حْملها يكون زائدًا في ثمنها وال ُتَردُّ تلك 
   . الحوامل بعيب الحمل إالَّ المرأة والبغلة

   . حدث الموت من أجل مشقَّة الوالدة عليها من بين جميع الحيوان أسرع فأما المرأة فلشدَّة الوالدة عليها وألّن

   . وأّما البغلة فألنها إذا أقربْت عجزت عن عملها وإذا وضعت لم ُينتفع بولدها

   . والبغلة إذا آامها البْرذون لم يصبر عنها واشتّد حْرصه عليها

   .  !  " خْلوة البغلة   "   : فلقَّبناه  ! طيب خْلوةألنها أ  : فسألت أبا يزيد اإلْقليدسّي عن ذلك فقال

   . أآل لحوم الخيل وأْآل القديد في الضرورة رديٌّ للحافر آله وهو للبغلة أردأ

   . وأهل البحرْين يعلفون دوابَّهم الحشيش وقد استمّرت على ذلك

أآلنا ُلُحوم الخْيل رْطبًا ويابسًا وأآباُدنا مْن أآلنا الخيل تقرُح ومجلسنا حْول الطُّوانة ُجوَّعًا وليس   : وقال القعقاع بن ُخلْيٍد العْبسي
   . لنا حْول الطُّوانة مسرُح وليس ُتوافق لحوم الخيل ُأمًَّة من األمم آما توافق األتراك وآذلك اللَّحم صْرفًا

م إذا عزَّ اته هذا القمْر والشْمس واللَّيل وآياٌت ُأخْر إنَّا أتْيناك على ُبعد السَّفْر نقوُد خْيًال ُضمَّرًا فيها ضرْر ُنْطعُمها اللَّحهللا من آي
معارف شتى  وخْيلك بالبْحرين تعتلف النَّوى وللتَّْمُر خْيٌر من حشيٍش وأْنفُع  : الشَّجْر والخيُل في إطعامها اللَّْحم عسْر وقال اآلخر

   . أدهم وآذلك الفرس  : البرذون إذا آان أسود قالوا  : في ألوان الدواب وقال بعض من يمدح البغل

   . أسود  : والحمار إذا آان أسود قالوا

   . بْغٌل أدهم  : وألحقوا البغل بالخيل فقالوا

البغل يؤخَّر سرجه آما يؤخَّر سْرج الحمار وموضع اللَّبب من الخيل يكون ُقدَّام وإن رآب الغالم البغل ُعْربًا   : وقال بعضهم
   . رآب فيه على مرآب الحمار وهو مؤّخره فإن رآب الخيل رآب المقاديم

إن ابني فالنًا يتكلم بكالٍم ال نعرفه فُأحّب أن تجالسه فإن   : قال شيخ من الملوك لعبد اهللا بن الُمقفَّع  : حدَّثني بعض أهل العلم قال
   . آان آالمه هذا من غريب آالم العرب فهو على حاٍل لم تخرج من هذه اللغة وإن آان شيئًا يبتدعه عالجناه بالتقويم

   . يا غالمي أسرْج لي بْرذوني األسود  : فأتاه ابن المقفَّع فسمعه يقول

   . األسود  : البرذون األدهم وإيَّاك أن تقول  : اهللا قل أصلحك  : فقال

   . بلى هو أسود ولكن ال يقال له أسود  : ال أقول إّال األسود لم ألنه ليس بأسود قال  : قال

   . يا غالم أسرْج لي حماري األدهم  : فمكث ساعًة ثم قال  : قال

   . أسود  : أدهم إنما يقال له  : ال تقل للحمار  : قلت  : قال



 

86 
 

   . ألنه أسود  : لم يقال له أسود قلت  : فقال لي  : قال

   . برذوٌن أسود وهو أسود  : قد نهيتني أن أقول  : قال

   . هكذا تقول العرب  : قلت له  : قال

إن آان عندك عالج   : لهفرجعُت إلى أبيه فقلت   : قال  ! إّما أن تكون العرب أْموق الخْلق وإما أن تكونوا أنتم أآذب الخلق  : قال
   . بغلة أبي دالمة وما قال فيها من شعر قال أبو ُدالمة في بغلته  ! فدارْآه وما أظّن واهللا أنَّ ذلك عند الجالينوس

   . والمثل في البغال بغلة أبي ُدالمة

أبْعد الخْيل أرآُبها ورادًا   : يصف بغلتهفقال أبو ُدالمة   : وفي الحمير حمار العبادّي وفي الغنم شاة منيع وفي الكالب آلبة حومل
اليمين وُشْقرًا في الرَّعيل إلى القتاِل ُرزْقُت ُبغْيلة فيها وآاٌل وخْيُر خصالها فْرط الوآاِل تقوم فما تريُم إذا اْستحثَّْت وترمُح ب

اٍن نعوٍس يْوم حلٍّ واْرتحاِل فأدَّبها بأخالٍق وبالشِّم رياضة جاهٍل وعليج سْوٍء من األآراد أْحبن ذي ُسعاِل شتيم الوْجِه هْلباٍج هد
ئبًا آيف سماٍج جزاُه اهللا شّرًا عْن عيالي فلمَّا هدَّني ونفى ُرقادي وطال لذاك همِّي واْشتغالي أتْيت بها الُكناسة ُمستبيعًا ُأفكُِّر دا

ا فْكرتي في القْوم تْسري إذا ما ْسمُت ُأْرخُص أْم ُأغالي أتاني اْحتيالي لُعْهدة سلعٍة ُردَّْت قديمًا أُطمُّ بها على الدَّاء الُعضاِل فبْين
  : بأربعين فقال  : خائٌب حمٌق شقيٌّ قديٌم في الخسارة والضَّالِل وراوغني ليْخلو بي خداعًا وال يْدري الشَّقيُّ بمْن ُيخالي فقلُت

لبيع غْير الُمْستقاِل أخْذت بثوبه وبرْئُت ممَّا أعدُّ علْيك مْن شنِع أْحسْن فإّن البيع مرتخٌص وغاِل فلما ابتاعها منِّي وُبتَّْت له في ا
الخصاِل برْئُت إليك من مشٍش قديٍم ومْن جرٍذ وتخريِق الجالِل ومن عقد اللِّساِن ومْن بياٍض بناظرها ومْن حلِّ الحباِل وُعقَّاٍل 

ومْن شباٍب إذا ما همَّ صْحُبَك بالزِّياِل تقطُِّع جْلدها جربًا وحّكًا إذا  ُيالزمها شديٍد ومْن هْدِم المعالِف والرِّآاِل ومْن شدِّ العضاِض
 ُهزلْت وفي غير الُهزاِل وأقطُف من دبيب الذَّرِّمشيًا وتْنحط من ُمتابعة السُّعاِل وتكسر سرجها أبدًا شماسًا وتْسُقُط في الُوحوِل

هرها مسُّ الجالِل تظلُّ لرْآبٍة منها وقيذًا ُيخاُف عليك مْن ورم الطِّحاِل وفي الرِّماِل وُيهِزُلها الجماُم إذا خصبنا وُيْديُر ظ
وتْضرُط أْربعين إذا وقْفنا على أهِل المجالِس للسُّؤال فُتْخرُس منطقي وتحوُل بيني وبين آالمهْم ممَّا ُتوالي وقد أعيْت سياستها 

ُلحْضٍر جُموٌح حين تْعزُم للنِّزاِل وُتْصعُق مْن ُصقاع الدِّيِك شْهرًا وُتْذعر الُمكاري وبيطارًا ُيعقُِّل بالشِّكاِل حُروٌن حين تْرآبها 
ى القذاِل وتحفى في للصَّفير ولْلخياِل إذا اْستْعجْلتها عثرْت وبالْت وقامْت ساعًة عْند المباِل ومْثفاٌر ُتقدُِّم ُآلَّ سْرٍج ُتصيُِّر دفَّتْيه عل

ُل من الكالِل ولو جمَّْعت مْن هنَّا وهنَّا من األْتباِن أْمثاَل الجباِل فإنَّك لْست عالفها ثالثًا وعْندك الوقوف إذا أقْمنا آما تْحفى البغا
لخوالي مْنه ُعوٌد لْلخالِل وآانْت قارحًا أيَّام آسرى وتْذآُر ُتبَّعًا قبل الفصاِل وقْد قرحْت وُلْقماٌن فطيٌم وذو األآتاِف في الحجج ا

ٌن وقْرٌن وُأخِّر يْوُمها لهالك مالي فأِبدِلني بها يا ربِّ بغًال يزيُن جماُل مْرآبه جمالي آريمًا حين ُيْنسُب والدُه إلى وقْد ُأْبلى بها قْر
اٍج آرِم المناسِب في البغاِل أشعار أخرى في البغال َحمْدت إلهي إْذ رأْيُتك ُمْغرمًا بكلِّ آثير العيِب جمٍّ جرائُمْه على ُآلِّ شحَّ

غْير  صْوُتُه شحيج ُغراٍب فاحُم اللَّون قاتُمه ُيفزَُّع مْنُه ُآلُّ غاٍد لطيٍَّة ويْهرب منه في الرَّواِح ُخثارُمه وما لك منه مْرفٌق ُيضارُع
ُموقَّحًا فهمُّك أّنُه ُيقرِّب أرحام الُحُجور تفاقمه وأنَّك غالٌَّب لُكلِّ ُمخاصٍم ُتجادُلُه طْورًا وطْورًا ُتالطُمه لفْرط ُعُيوب البغل صْرت 
لِّ نخَّاٍس خْصٌم أو بذيٌّ ُتشاتُمه تكذِّبه في العْيب والعْيب ظاهٌر ويْعلم ُآلُّ النَّاس أنَّك ظالُمه فصار لنخَّاِس البغاِل فضيلٌة على ُآ

ق شريكه وتْنشقُّ مْن فْرط وخْصٍم ُيصادُمه فال زال فحَّاشًا وقاحًا ُملعَّنًا وآآل ُسْحٍت ال تجفُّ مالِغُمه ُيالطم في ظْهر الطَّري
أُآوٌل ألْرزاق العيال إذا شتا صُبوٌر على ُسوء الثَّناء وقاُح آأبي براقش ُآلَّ يْو ٍم لْونه يتبدَُّل   : الصِّياح غالِصُمه وهذا آقوله

إلى ُآلِّ صاحٍب بالك ومْثُل الشَّرِّ  ليْهنك ُبْغٌض في الصَّديق وظنٌَّة وتْحديُثك الشَّيء الَّذي أنت آاذبْه وأنَّك مْشُنوٌء  : ومثل قوله
فألّن البغال هي   " ُمْغرمًا بكّل آثير العيب   " ُيْكرُه جانبه وأنَّك ُمْهٍد لْلخنا نطُف النَّثا شديد السِّباب رافع الصَّوِت غالبه أما قوله 

   . المثل في آثرة العيوب وتلوُّن األخالق

   . ها وقْتالهافلصْرعا  " جمٍّ جرائمه   " وأما قوله 

   . فألن الشحيج صوت الُغراب  " على آل شحَّاج   " وأما قوله 

ُأبعْدت مْن بغلٍة ُمواآلٍة تْرمحني تارًة وتْقمُص بي تكاد عْند المسير تْقطعني   : وإنما عارض أبو ُدالمة أبا ُخنْيس ببغلته حيث قال
رها تْطِرُف منِّي العْينْيِن بالذَّنِب وعْند شدِّ الحزام تنهشني مانعًة للِّجام واللَّبِب راآُبها راآٌب على قتِب إْن ُقْمُت عْند اإلْسراج ُأثْف

 ليس لها سيرٌة سوى الوثبى آرْقص زْنٍج يْنزون للطَّرِب قْد أآلْت ُآلَّ ما اْشترْيت لها مْن رْزق شْعبان أْمس في رجِب تُمرُّ فيما
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القصِب وإنما هجاها بكثرة األآل فقدَّمها على آّل ُمعتلف بسوء الرأي فيها وبإفراط الشعراء تما لعْلفتها إْن لم ُتعلَّْل بالشَّْوك و
   . وزياداتهم وإنّما األآل الشديد في البراذين والرَّمك ثم التي معها أفالؤها

   . ْبرذوْنة رغوث  : أّي الدواّب آآل قال  : وقيل لرجل من العرب

   . نةبْرذْون وْبرذْو  : ألنهم يقولون

   . حْجر وحصان  : فرس لألنثى والذَّآر فإذا أرادوا الفرق والتفسير قالوا  : وال يقولون فرس وفرسة بل يقولون

تزْحزحي إليك يا بْرذْونة إنَّ البراذين إذا جريْنه   : أرْيتك إْن جالْت بك الخيُل جْولًة وأنت على برذونٍة غير طائِل وأنشدوا  : وأنشد
عًة أْعيينه والنِّعاج أيضًا قد ُتوصف بدوام األآل حتى زعم بعض الناس أّن النِّساء في الجملة آآل من الرجال ألن مع الجياد سا

   . أآل النساء يكون متفرقا من ُغْدوة إلى الليل والرجل أآله في الدَّفعة أآثر من هذا في الجملة

ل هي الشُّْقر والحمير هي الُخْضر والسنانير هي النُّْمر وإن آان الناس البغال هي الشُّْهب واإلبل هي الُحمر والخي  : وقال بعضهم
   . في الحمار األسود أرغب وآذلك هم في ألوان الثيران لمكان البغال

مراء الح  "   : وقالت بنت الُخّس  " هل لكم في النساء الزُّْهر والخيل الشُّْقر والنُّوق الحمر   "   : وقال بعض العرب لبعض الملوك
   .  " غْدرى والصَّهباء سْرعى والدَّْهماء بْهمى 

وإنما صار الناس يتَّخذون السنانير النُّْمر ألنها أصيد فهي السَّنانير الُخلص واأللوان اُألخر داخلة على هذه األلوان وآذلك 
ف فيها إال بالشيء اليسير والناس ألوان جميع ما ذآرنا وأصناف البهائم على ما ذآرنا وأما ألوان اُألسد فمتشابهة ال اختال

يختلفون في األلوان وآذلك الكالب والسنانير والخْيل والبغال والحمام والحّيات والطير فإما أنواع الطير ومغنياتها والُبزاة 
   . والصُّقور والشواهين فال اختالف بينها

ُتقلُِّبُه وهْل ُتْعطى على المْدِح الحجارة وقال سهم بن حْنظلة حجٌر   : باب ما جاء من الشعر في ذم البغل قال أبو دْهبٍل الُجمحّي
أْشبْهن آباءُهنَّ الحميرا وقال حّسان بن   : فإما آالٌب فمْثل الكال ِب ال ُيْحسن الكْلب إّال هريرا وأمَّا ُنمْيٌر فمْثل البغا ل  : الغنوّي
ولئن ناآْحتمونا لبما ناآحْت قْبلُكُم الخْيل   : الم العصافيِر وقال آخرال بْأس بالقوم مْن طوٍل ومن عرٍض جْسم البغال وأْح  : ثابت

تثْعلْبت لمَّا أْن أتْيت بالدهْم وفي أْرضنا أْنت الُهمام القلمَُّس ألْست   : الُحُمر وقال ابن الزَّبير األسدّي لعبد الرحمن بن ُأّم الحكم
سمين البْغِل مْن مال   : ُيْنخُس وقال خالد بن عبَّاد يهجو أبا بكر بن يزيد بن معاويةببْغٍل ُأمُّه عربيٌَّة أبوه حماٌر أْدبر الظَّْهِر 

تعّرض عْبس دون بدٍر سفاهة أال عجُب العْجباء من صهِل   : اليتامى رخيُّ البال مهُزوُل الصَّديق وقال سنان بن أبي حارثة
قالي فال تْذآْر أباك العْبد وافخْر بُأمٍّ لست تْكرُهها وخاِل فهْبها ُمْهرًة لقحْت البغِل أال أْبلْغ أبا الجْرباء عنِّي بآيات التَّباُغض والتَّ

آان الفرزدق عبث بأبي الحسناء وآان ُمكارى بغال ينزل في َمْقبرة بني هّزان   : لعْيٍر فكان جنينها شرَّ البغاِل قال أبو عبيدة
لبيك أبا الحْسناء بغٌل وبغلٌة ومْخالة سوٍء بان عْنها شعيُرها وقال   : ُيكرى إلى الكوفة أيام آانت الطريق على الظَّْهر فقال

وفد الُمغيرة بن عبد الرحمن   : تْمشي بها ُرْبُد النَّعا ِم تماشي اآلم الزَّوافْر واألْخدريُّ بعانتْيه خليط آجاٍل وباقْر قال  : الُكمْيت
   . نين ولِّني خراسانيا أمير المؤم  : الرِّياحّي على معاوية في وْفد فقال

   . فُشرط البصرة  : ما هجاُء ما ال هجاء له قال  : قال

   . انظر غير هذا  : قال

   . فاحملني على بغل وُمْر لي بقطيفة خّز  : قال

   .  ! أمَّا أنا فقد أخذت شيئًا  : فالمه أصحابه فقال
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ولما أقبل مسروق بن أبرهة األشرم بالحبشة فصافَّ جند وْهرز الفارسّي حين آان استجاش ابن ذي يزن بفارس فوجَّه   : قالوا
آسرى معه وْهرز األسوار في ثالث مائة آان أخرجهم من الحبس على أّنهم إن ظفروا آان الظَّفر له وإن ُقتلوا آان قد أراح 

   . الناس من شرِّهم

   . أُروني ملكهم  : ز شيخًا آبيرًا قد شدَّ حاجبه بعصابة فقالوآان وْهر

   . هو صاحب الفيل  : قالوا

   . وقد أطال الوقوف  ! آّفوا عنه فإنه على مرآٍب من مراآب الملوك  : قال

   . قد نزل عن الفيل ورآب فرسًا  : فنزل مسروق عن الفيل فرآب فرسًا فقيل له

قد   : وأطال الوقوف حتى ملَّ ظهر الفرس وأتوه ببغل فرآبه فقيل لوهرز  ! آب من مراآب الُفرساندعوه فإنه على مر  : فقال
   . نزل عن الفرس ورآب البغل

وآان على مسروق تاُجه وياقوتٌة معلَّقة بين عينيه   ! عن مراآب الملوك وعن معاقل الُفرسان ثم رآب البغل ابن الحمار  : قال
إني راميه فإْن رأيتموهم يجتمعون عليه وال ينفرجون عنه فقد قتلته فُشدُّوا عليهم شدًَّة واحدة وإن تفرَّقوا   : فقال وْهرز لمن حوله

   . فإنما هي رْمية

فرمى فأصاب نفس الياقوتة المعلقة بين حاجبْيه ففلقتها وغابت النُّشَّابة في رأسه فاجتمعوا عليه ولم يتفرَّقوا عنه فشدُّوا عليهم 
   . واحدة آانت إّياهاشدًَّة 

شخص أبو سفيان إلى معاوية بالشام في والية ُعمر رضي اهللا عنه ومعه ابناه ُعْتبة وعْنبسة   : وبلغني عن زيد بن ُجدعان قال
   . قد قدم عليك أبوك وأخواك فال تغذْم لهم فيْعزلك ُعمر  "   : فكتبْت إليه هند

احمل أباك على فرس وأْعطه ثالثة آالف دْرهم واحمل ُعتبة على بغل وأعطه ألْفي درهم واحمل عْنبسة على حمار وأعطه 
   .  " ألف درهم 

أشهد أّن هذا عن رأي هْند بصفة جوائز ملوك الشام وما لخلفاء الشام والدَّراهم ما يعرفون إالَّ   : فلما فعل ذلك بهم قال أبو سفيان
   .  ! رالدناني

وهْبنا لكْم ما فيه نْرجو صالحُكْم وسْوف ُنالقيه إذا البْغُل أْحبال ومن   : باب ما قالوا من الشعر في عقم البغل قال النابغة الجعدي
   . قبل المْهِل قد ُيْلقح البغلة غير البغِل لكنَّها تْعجل   : دون أْوالد البغال وحْملها إلى ذاك ما شاب الُغراُب وَرجَّال وقال الُعكْلّي

ا في ة مْشُغولٌة بالحمِل عْن مْرفق الطَّْحِن وحمل الرِّْجِل وثقل السَّْفر ومير األْهل وال ُتساوي حفنًة مْن زْبِل وآلُّ ُأنثى غْيره
ي األصِل من غير شْكٍل ُخلقت الحمِل تزداد في القيمة عْند السَّْحِل مْلُعونٌة بْنت لعيٍن نْذِل قتَّالٌة للفارس األبلِّ لْم يعتدْل منصُبها ف

وشْكِل في أدب الخنزير يوم الحْفِل وموقها موق رضيٍع طْفِل أو عْقُل أْفعى وهجفٍّ هْقِل أو ُحوت بحٍر ُقذفت في سهِل أو جْيأٍل 
ئِب قْفٍز ُمْجمٍع للخْتِل أو تتْفٍل يْكتُفها بحبٍل آلُّ ُحمْيميٍق وُآلُّ فْسِل وآلُّ غرٍّ جاهٍل وُغْفِل ليس لها في الكْيِس رْفُق النَّمِل أو ذ

راوغ آْلب الُمْشلي أو ُخزٍز وثَّب خْوف القْتِل أما تراها غايًة في الجهِل والشُّْؤُم منها في ذوات الحجِل وُغرٍَّة تْصدع جمع 
قتيل بغِل مْرآُب قاٍض وإماٍم عْدِل  الشَّمِل فْهي خالف الفرس الهبلِّ وُآلُّ طْرٍف ذائٍل رفلِّ قد حذر النَّاس أذاها قْبلي وعدَّدوا آلَّ

المشي وتاجٍر وسيٍِّد وآْهِل وهشميٍّ ذي بهًا وفْضِل تْصُلُح في الوْحِل وغْيِر الوْحِل والسَّْقي والطَّْحِن وحْمِل الرِّْجِل وْهي في 
قيل الُبْطِل تْقُدُم في ذلك عْير األْهِل وتحت الرَّْحِل أْوطا وأنجى مْن مطايا اإلْبِل وُآلُّ جمَّاٍز وذاِت رْحِل وُطول ُعمٍر غير 

ًء بْغلي فلْو والخيَل واإلبل وُآلُّ فْحِل قْد قتل العْصفوَر فْرط الجهِل ولو درى آان قليل الشُّْغِل بلذٍَّة ُتْسلُمُه للقتِل فدْع مديحي وهجا
أبو ُدلف وجعفر بن أبي ُزهْير وهما  ذممت القمر الُمجلِّي وجدت فيه بعض ما قد يْقلي ولما تعاور أبا الخطَّاب األعمى

آما شدَّ عْين البْغِل طحَّاُن قْريٍة ليْجمع بال البغِل للدَّور والطَّْحِن ولو أنَّ عْين البْغِل زال عصاُبها   : يتعصَّبان لمعدان األعمى فقال
ا تلك الُعُيوَن عن النَّظْر ولوال اْنطباق العْين ما لحاآى شهاب القْذِف في أثِر الجنِّي فسائل بغاِل الطَّْحِن إْن ُآنت جاهًال ولو حجبو
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وليس لمْكفوٍف خواطر ُمْبصٍر وذو العْين والتَّْمييز جمُّ   : آان طاحٌن وال آان مطحوٌن بصخر وال مدْر ألنَّ أبا ُدلف آان قال
هل الحْفظ إالَّ للصَّبيِّ وُذو النُّهى   : لالخواطِر ألن أبا الخطَّاب آان فخر عليهم بجودة حْفظ الُعميان وآان جعفر بن وْهب قد قا

درها ُيمارس أشغاًال ُتشرُِّد بالذِّآر فإن آان قْلب الُغْمِر للحفظ فارغًا تناول أقصاُه وإْن آان ال يْدري يُهذُّ ُأُمورًا ليس يعرف ق
لقلب مْجدًا ورفعًة ولكنَّ ُشغل القلب وليس فراغ ا  : وهل يعرف األقدار غير ذوي القْدِر وقال أبو ُدلف في بعض تلك المسابقات

   . واغلهلْلهمِّ دافُع وذو المْجد محموٌل على ُآلِّ آلٍة وُآلُّ قصير الهمِّ في الحيِّ وادُع فزعم أنَّ األعمى إّنما يحفظ لقّلة خواطره وش

   . وعلى قدر الشواغل والخواطر تنبعث الهمة وتصّح الرويَّة وتبُعد الغاية

ن الحمير والبغال والبقر واإلبل ال يجيء إالَّ مع تغطية عيونها ومنافع الطحن عظيمة جّدًا وطحن البغال أطيب طْح  : وقالوا
وأريع وآيل ما تطحن أآثر وطحين أرحاء الُقرى ال يكون له طيب ألنَّ أرحاء الماء التي هي أرحاء الُقرى تحدُق الدَّقيق 

   . وُتفسد الطَّعم

   . لبغال فيها ما ليس لغيرهافهذه المنفعة الكثيرة ل

   . ولو ُآلِّف البْرذون الطَّحن لهرج في ليلٍة واحدٍة

   . والبغل ال يصرد آما يصرد الحمار وال يهرج آما يهرج البرذون

عندهم في الصَّرد الحمار ال يْدفأ في السنة إالَّ يومًا واحدًا وذلك اليوم أيضًا ال يدفأ آأنهم قضوا بذلك إذ آان   : وفي أمثال العاّمة
أصرد من   " و   " أصرد من جرادة   "   : ووجدان البرد في مجرى العنز والحيَّة والجرادة وإن آان المثل قد سبق في غيره يقال

   .  " حيَّة 

في الحّر البغل ال يصرد آما يصرد الحمار وال يهرج آما تهرج الرَّمكة   : مقايسة بين الفيل والبغل وقال بعض من يحمد البغل
   . والبغل يطحن وهو فوق آّل طاحن

   . ولو طحن البرذون يومًا واحدًا في الصَّيف لسقط

   . أال ترى أن الثور يطحن والجاموس أقوى منه وهو ال يطحن وهو أيضًا مما يهرج

ّن أوالدها ال تعيش والفيل الشاّب ال ينبت الفيلة ال تلقح إالَّ في أماآنها والبغلة قد تلقح في جميع الُبلدان ولك  : وليس البغل آالفيلة
   . نابه عندنا

  : ولما سمع أبو الربيع الغنوّي أّن آسرى آان يعول تسعمائة فيل وينفق عليها وعلى ُسوَّاسها ويقوم بشأنها ومئونتها قال
نظروا آم آان يستهلك من األموال عندي يحتاج إلى أن ُيْحجر عليه ا - واهللا  - يزعمون أنه آان ُمْصلحًا وسائسًا مدبِّرًا آان 

   . عليها في غير رّد فإن آان يريد أن يباهي بها ويهوِّل بها في الحروب حبس منها بقدر ذلك

   .  " أمٌر جسيم وال منفعة فيه   "   : ولقد رأى رجل في المنام أّنه رآب فيال وقّص ْرؤياه على ابن سيرين فقال

   . ن آالحبشة والهْند فأمَّا ملوك العراق فإنما يّتخذون منها بقدر ما يقال إّن عندهم من آّل شيء شيئًاوالفيلة إنما يفتخر بها السُّودا

   . وأيضًا ألنَّ الفيل خْلٌق عجيب ومعتبر لمن فكَّر

   . وآّل شيء عجيٍب فهو أبعث على التَّفكير من غيره

حديث إنزاء الحمير على الخيل ولما روى المدائنّي والواقدّي وغيرهما أّن علّي بن أبي طالب عليه السالم لّما استأذن النبّي 
   .  " إنّما يفعل ذلك اللَّذين ال يْعلمون   "   : صلى اهللا عليه وسلم في إنزاء الحمير على الخيل قال
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  : ل ولم يُخّص العتاق دون البراذين ألّن اسم الخيل واقع عليهما جميعًا قال اهللا سبحانهجاء الحديث عاّمًا في ذآر الخي  : قال قوم
أفتظنُّون أنه ذآر إنعامه عليهم بما خوَّلهم من المراآب فذآر البغال والحمير وترك   " والخْيَل والبغاَل والْحمير لتْرآُبوها   " 

مختلٌف فيه وله أسانيد طوال ورجاٌل ليسوا بمشهورين من الفقهاء بحمل صحيح  هذا الحديث  : البراذين فأما أبو إسحاق فإنه قال
   . الحديث

   . ويجوز أن ينهى عن إنزاء الحمير على الحجور والرِّماك جميعًا فإن جلب جالب ذلك النِّتاج جاز بيعه وابتياعه ومْلكه وعتقه

   . وخصاؤه في األصل حرام

إلى النبّي صلى اهللا عليه وسلم خصيًَّا وآان هذا الخصّي أخا مارية أّم إبراهيم ابن النبّي صلى وقد أهدى الُمقوقس عظيم القْبط 
اهللا عليه وسلم فقبل هديَّته وأرسل إليه ببغلة من نتاج ما بين حْجر وعْير وليس في هذين الكالم إنما الكالم في اإلخصاء وحده 

   . مر بينهما فإن بيعهما وابتياعهما حاللواإلنزاء وحده في أصل العمل فإما إذا ما تّم األ

وال نترك قوًال عاّمًا قاله اهللا تعالى في آتابه ونصَّه لحديٍث ال ندري آيف هو وقد قال اهللا جّل وعّز وهو يريد إْذآار الناس   : قال
فمن أين جاز لنا أن نخصَّ شيئًا دون   " بوها والخيل والبغال والحمير لتْرآ  "   : نعمُه السابغة وأياديه المجلِّلة حين عدَّد عليهم فقال

   . شيء

ُجنادٌف الحٌق بالرَّأس مْنكُبُه آأنَّه آْودٌن ُيوشي بُكالَِّب وآّل غليٍظ بعيد من العنق فهو   : باب ما جاء في الكوادن قال الشاعر
ِر ورأْيت ْاإلماء آالجْعثن البا لي ُعُكوفًا على ُقرارة قْدِر يسٌر يْطعُم األرامل إْذ قلص درُّ اللِّقاح في الصِّنَّْب  : آودن قال ابن قميئة

رُّ خروٍس من األرانب بكِر وفي ذّم البغال  -ورأْيت الدُّخان آالكْودِن األْصحم يْنباُع مْن وراء السِّْتِر حاضٌر شرُّآم وخيرآم د 
وإنما قالت حميدة   : شوط المضامير وقال الفرزدق إنَّ المذرع ال تغني خئولته آالبغل يعجز عن  : يقول عرهم بن قيس األسدّي

وهل أنا إال مهرٌة عربيٌة سليلُة أفراٍس تجلَّلها بغل فإن نتجت مهرًا آريمًا   : بنت النعمان بن بشير لزوجها روح بن زنباع
   . فبالحرى وإن يُك إقراٌف فمن ِقَبِل الفحِل فوضعت البغل في موضعه

لفطيون بعًال وترغب في المناآح عن جذاِم يهوديٌّ له بضع الجواري فقبحًا للكهول وللغالِم وقال رضى األشياخ با  : فقال روح
وما آثرت بنو أسٍد فتخشى لكثرتهم وال طاب القليل قبيلٌة تذبذب في معدٍّ أنوفهم أذلُّ من المسيل تمنَّى أن تكون أخا   : اآلخر

وما   : ألم تَر أنَّ البغل يتبع إلفه آما عامٌر واللؤم مؤتلفان وقال الكميت  : مقريٍش شحيج البغل ملتمس الصهيل وقال زياٌد األعج
لما أهديت ابنة عبد اهللا بن جعفر   : حملوا الحمير على عتاٍق مطهَّمٍة فيلفوا مبغلينا باب ذآر رآوب نساء األشراف البغال قال

وشهبها مسيَّرًة في جوف قرٍّ مسيَّر مقابلٌة بين النبيِّ محمٍد وبين  جاءت بها دهم البغال  : إلى يزيد بن معاوية على بغلة قال يزيد
هي الشمس تسري بها بغلٌة وما   : عليٍّ والجواد ابن جعفر منافيٌة غراُء جادت بودها لعبد منافيٍّ أغرُّ مشهر وقال ابن أبي ربيعة

قبَّه زبيريٌة من بنات الذي أحل الحرام من الكعبه  مرت تزفُّ على بغلٍة وفوق رحالتها  : خلت شمسًا بليٍل تسير وقال اآلخر
يا ربَة   : تزفُّ إلى ملٍك ماجٍد فال بالرِّفا وبها الوجبه ولقي عمر بن ربيعة عائشة بنت طلحة وهي على بغلة فاستوقفها وأنشدها

  : فقد عنيتني حججا فقلت البغلة الشهباء هل لكم في عاشٍق دنٍف ال ترهقي حرجا قد آنت جرعتني غيظًا أعالجه وإن ترحني
قفي يا ربَة البغل أخبرك على رجل فبينا ذاك إذ نادى   : وال والذي حجَّ الحجيج له ما محَّ حبك من قلبي وما نهجا وقال اآلخر

وذا  مناٍد غير ما ختل فعجنا بامرٍئ ضخٍم على أهواج آالهقل وعجنا آلَّ مسوٍد ومميود القرا عبل وإذا لم تك ذا رأٍي وذا قوٍل
عقل وقالت أختها الصغرى رددناه إلى غفل ترى الفتيان آالنخل وما يدريك ما الدخل وليس الشأن في الوصل ولكن يعرف 

إّنا لباألبطح أيام الموسم إذ أقبل شيٌخ   : الفضل باب ذآر أخبار ومسائل شتى وحدث مصعٌب الزبيرّي عن بعض أشياخه وقال
ُموٍع آثيرة التَّْسكاِب فارُقوني وقد علْمت يقينًا ما لمن ذاق ميتًة مْن إياِب ثم ضرب دابته أبيض أسعديني بعْبرٍة أسراِب مْن ُد

   . وذهب فأدرآناه فإذا هو ُحنْيٌن النَّخعّي وآان نصرانّيًا مستهترًا بالغناء

    . قال آعب األحبار  : ومن حديث الُمغيرة بن عْنبسة عن بعض أشياخه قال

   . رأس واللحية أبيض الثياب على بغلة بيضاءفإذا هو شيخ أبيض ال

وذلك في أيام الرشيد -أوََّل يوم دخلت الرَّقة   : وحّدثني صديٌق لي قال إني   "   : استقبلني الشاعر اليمامّي المتكلم الذي يقول - 
سود وهو على بْرذون أدهم وقد فإذا هو أسود ولحيته سوداء وثيابه سود وعمامته سوداء وسرجه أسود وسمُّور سرجه أ  " تْيمّي 
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أهل ُخراسان الذين هم أهل الدَّْعوة ومْخرج الدولة ال يتكّلفون جميع هذه الخصال   ! أعوذ باهللا من هذا الزِّّي  : رآبه ُغباٌر فقلت
واهللا   : تبًة فقلُت لهوإذا هو يتعّرض لصاحب األخبار طمعًا في أن يرفع خبره فينال بذلك مر  ! آّلها ألنفسهم واآتفوا بسواد ثيابهم

واهللا أْن لو ُرفعت في الخبر الرتفعُت معك   ! إّن هذا الزّي لقبيح من أهل هذه الدولة فما ظنُّك بإنسان يمامّي مّرًة وتيمّي مّرة
   .  ! حتى ُأخبر عنك

ا إلى منزله في أيام دعوتهم إلى دعانا فالن الفالنّي وهم قوم ُيعرفون بالدَّعوة فدعان  : وحدَّثني عمرو القصافّي الشاعر قال
العرب فإذا هو قد ضرب خيمًة وإذا حوله ُغنيمات وإذا في الدار بعير أجرُب وريح الهناء والقطران فدعا بالطَّعام فإذا ُخبزة قد 

ُنقل فإذا بأقٍط ثرد نصفها في لبن وآسر بين أيدينا النصف اآلخر ثم دعا بالنبيذ فإذا هو في ُعسِّ خشب وإذا نبيُذ تمْر ثم دعا ب
ما   : وُمْقٍل وتنُّوم ثم دعا برْيحان فإذا ُخزامى وُعبْيثراٌن وشيح وإذا عنده شاٍد وهو يغنّي فتًى أمرُد أجرد أبيض فقال صاحبي
الء اجتمع هذا الذي رأينا في بيت هذا الفتى عند عقيل بن ُعلَّفة وال عند الزِّْبرقان بن بْدر وال عند عْوف بن القْعقاع فإن هؤ

   . آانوا مردة األعراب

   . أْخبْرني عن اسمك وبلك ونسبك وشهوتك

   . أّما اسمي ونسبي فأنا مْروان بن محمد مولى مروان بن محمد وأّما بلدي فالبصرة وأّما شهوتي فالنبيذ على اللحم السمين  : قال

عْيري الجْردُق الحاضُر مْع بْضعٍة مْن ماعٍز رْخٍص ومن ُمناي مْن ُدْنياي هاتي التي تْسلُح بالرِّزق على   : فقال أبو الشمقمق
َمْمكورٌة طْيِر وجرٌَّة تْهدر مآلنٌة تْحكي قراة القسِّ في الدَّْيِر وبغلٌة شهباء طيَّارٌة تْطوي لي البْلدان في السَّْير وَقينٌة حْسناء 

من ضْير ومْنزل في خْير ما جيرٍة قد عرفوا بالخْير والمْير  يصرعها الشَّوق إلى أْيري وبْدرٌة مْملوءٌة عْسجدًا ما بالَّذي أْذُآُر
وصاحب يلزمني دهره مثل لزوم الكيس للسَّْير مساعٌد يعجبني فهمه مرتفع الهمَّة في الخْير آم من فتًى ْتبصر ذا هْيئٍة أبلد في 

لكورة األهواِز حيث ال تنكر المعازف واللْهو ما ُأراني إالَّ سأترك بْغدا د وأْهوي   : المجلس من عير وذآر أيضًا البغال فقال
ميٌل من وشرب الفتى من التَّْقماِز وجواٍر آأنَّهنَّ نجوُم اللَّْيل ُزْهٌر مْثُل الظِّباِء الجوازي واضحاُت الخدود ُأْدٌم وبيٌض فاتناٌت 

ها الشَّياطين بالرَّْآِض لطول الشَّقاِء واإلْعواِز ُآلُّ شْيٍخ األْعجاِز لْم يحْكُه النَّسَّاُج يومًا لبيِع ال وال ُيشترى من البزَّاِز أخذت أهل
تخاله حين يبدو فوق برذْونه آشْخٍص حجازي وجميل الُفسْيُل أعنى ابن مْحفو ٍظ عُدوُّ النَّدى وسلم المخازي ألفْت اْسته الفياشل 

ْنه آدْستج المْنحاِز لْيُث غاٍب بدْبرِه حين َيلقى وجباٌن في الحرب حتَّى ما تشكَّى للطَّْعِن بالُعكَّاِز يأخذ األسود اّلذي يفرق الحوَّاء م
يوم البراِز بعدْت داره فال ردَُّه اُهللا والزال نائي الدَّاِر شازي ذاك شْخٌص به عليَّ هواٌن آهوان الُخصى على الخّباِز الخلق 

والُمْقرف والهجين وآالُبْخت والبهونّي والصَّرصرانّي المرآب أّما ما ذآرنا من أجناس الحيوان المرآَّبات آالبغل والشِّْهري 
   . والطير الوْرداني والحمام الراعبّي فقد عرفنا آيف تراآيب ذلك وعرفنا اختالف اآلباء واُألمَّهات

سج وفي الدُّْلفين وفيما فأمَّا السِّْمع والعسْبار والدَّْيسم والُعدار والّزرافة فهذا شيء وقد أآثر الناس في هذا وفي اللُّْخم وفي الكْو
يتراآب بين الثعلب والسِّنَّْور البّرّي فإّن هذا آله إنما نسمعه في األشعار في البيت بعد البيت ومن أفواه رجاٍل ال ُيعرفون 

   . بالتحصيل والتثبُّت وليسوا بأصحاب توٍق وتوُقف

من بين الزَّجر والُبّنّي وأنَّ من الدليل على ذلك أن الشّبوطة ال وإذا آان إياس بن معاوية القاضي يزعم أن الشَّبُّوطة إنما ُخلقت 
يوجد في جْوفها بيٌض أبدًا ألّنها آالبغلة فأنا رأيت في جوفها البْيض مرارًا ولكّنه بيٌض سْوٍء ال يؤآل ليس بالعظيم وال يستطيل 

   . في البْطن آما يستطيل بيض جميع أناث السمك

   . رانه أآثر فال يكاد إنساٌن يقّل أآله للشّبوط يرى بيض الشَّبُّوطوالشَّبُّوط جنس يكون ُذآ

   . فإذا آان إياٌس يغلظ هذا الغلظ فما ظنُّك بمن دونه

زواج اإلنس بالجن وقد يكون هذا الذي نسمعه من اليمانية والقْحطانّية ونقرأه في آتب السِّيرة قصَّ به القّصاص وسمروا به 
   . عند الملوك
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زعموا أن أمَّها جّنّية وأن   " ولها عْرٌش عظيٌم   "   : أّن بلقيس بنت ذي مشرح وهي ملكة سبأ ذآرها اهللا في القرآن فقال وزعموا
أباها إنسّي غير أن تلك الجّنّية ولدت إنسّيًة خالصًة صْرفًا بحتًا ليس فيها شْوب وال نزعها عْرق وال جذبها شبه وأنَّها آانت 

   . آإحدى نساء الملوك

فاحُسْب أّن التناآح يكون بين الجّن واإلنس من أين أوجبوا التالقح ونحن نجد األعرابّي والشابَّ الّشبق ينيكان الناقة والبقرة 
والعنز والنعجة وأجناسًا آثيرة فُيْفرغون ُنطفهم في أفواه أرحامها ولم نر وال سمعنا على طول الدهر وآثرة هذا العمل الذي 

   . اء ألقح منها شيٌء من هذه األجناس واألجناس على حالهم من لحم ودم ومن النُّطف ُخلقوايكون من السُّفه

   . وأصل اإلنسان من طين والجاّن ُخلق من نار السَّموم فشبه ما بين الجّن واإلنس أبعد من شبه ما بين اإلنسان والقْرد

   . وآان ينبغي للقردة أن يلقح من اإلنسان

الصرع واالستهواء ومن العجب أنَّهم يزعمون أنَّما ُتصرع المرأة ألن واحدًا من الجّن عشقها وأنه لم يأتها إّال على شهوة 
   . الّذآر لُألنثى أو شهوة اُألنثى للّذآر

الذين   "   : با حيث يقوللو لم يكن لما ضرب اهللا به المثل آلآل الرِّ  : أيكون أن يصرع شيطاٌن إنسانًا قال  : وقيل لعمرو بن ُعبيد
   .  " يأآلون الرِّبا ال يقومون إّال آما يقوم الذي يتخبَُّطُه الشَّيطان من المس 

   . فهذا شيء واضح

أّما هذا بعينه فال أدري أمن فساد   : أرأيت هذا الصَّْرع تزعم أنه من شيطانه قال  : ثم وقفنا على رجٍل مصروع فقلت له  : قال
وسمعته   : غٍم أم من شيطان وما ُأنكر أن يكون خْبط شيطاٍن وصرعه وآيف ال يجوز ذلك مع ما سمعنا في القرآن قالمرَّة وبْل

وسأله سائٌل عن رجٍل هام على وجهه مثل عمرو بن عدّي صاحب جذيمة الوضاح ومثل عمارة بن الوليد وطالب بن أبي 
   .  " ياطين في األرض آالذي استهوته الش  "   : قد قال اهللا  : طالب فقال

   . وأنا أعلم أنَّ في الناس من استهوته الشياطين ولست أقضي على الجميع بمثل ذلك

   . وقد قالوا في الغريض المغني وسعد بن عبادة وغيرهما وهذا عندنا قوٌل عدل

   . هم في والدة بلقيسرجع إلى زواج اإلنس بالجن وآّل ما قالوا من أحاديثهم في الخلق المرآب فهو أيسر من قول

يا قاتل اهللا بني السعالة عمرًا وقابوسًا شرار   : وهم يروون في رواياتهم في تزويج اإلنسان من الجن حتى جعلوا قول الشاعر
   . أنه الدليل على أن السعالة تلد الناس - الناس   : يريد - النات 

   .  " نسناسهم والنسانسا   "   : ولم يرَض الكميت بهذا حتى قال

   . على الناس والنسناس والنسانس  : فقسم األقسام على ثالثة

   . وتزعم أعراب بني مّرة أنَّ الجن إنما استهوت سنانًا لتستفحله إذ آان منجبًا وسناٌن إنما هام على وجهه

   .  " واهللا لقد آان سناٌن أحزم من فرخ العقاب   "   : وقال رجل من العرب

وإنِّي امْرٌؤ للخْيل عْندي   : آلبراذين من الخيل فأنشدني  : قلت ليونس بن حبيب  : وقال محمد بن سالم الجمحّيالبراذين والخيل 
   . إنما ذهب الشاعر من اسم الخيل إلى العتاق  : مزيٌَّة على فارس البْرذْوِن أو فارس البغِل وقالوا

   . فرس آريم وفرس جواد وفرس رائع  : يوان يقولونوإنما ُيوصف الفرس العتيق بصفة اإلنسان من بين جميع الح
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فإنَّما يريدون أن ُيْبُروه من الُهجنة واإلقراف وآيف يجعلون البرذون الحقًا بالعتيق وإْن دخل   " عتيق   " و   " آريم   " فأما قولهم 
حين أراد أن يعدِّد أصناف نعمه أفتراه ذآر   " والخيل والبغال والحمير   "   : الفرس من أعراق البراذين شيٌء هجَّنه وفي القرآن

نعمه في الحمار والبغل ويدع نْعمته في البراذين والبراذين أآثر من البغال ولعلَّها أآثر من الحمير األهلّية التي هي للرآوب 
   . ليست بمراآبوُحمر الوحش وإن آانت حميرًا ف  " والخيل والبغال والحمير لتْرآبوها   "   : ألّن اهللا تعالى قال

   . وفرسان العجم تختار في الحرب البراذين على العتاق ألنها أحسن ُمواتاة

والفحل والحصان من العتاق ربَّما شمَّ ريح الحّجر في جيش األعداء فتقحَّم بفارسه حتَّى يعطب ولذلك اختاروا البراذين 
   . ه أن يكون ُدربًة للحرب وتمرينًا وتأسيسًاللصَّوالجة والطَّْبطابات والمشاولة وإنما أرادوا بذلك آلَّ

   . فأآثر الحمير والبغال ُتّتخذ لغير الرآوب وليس في البراذين طّحانات وال نّقاالت وال ُتْكسح عليها األرض إال في الفْرط

رآوب البغال واختيارها فكيف يدع ذآر ما هو أعظم في المنفعة وأظهر في النِّعمة مع الجمال والوطاءة إلى ذآر ما ال يدانيه 
ومّما يهجِّن شأن البغل وُيخبر عن إبطائه عند الحاجة إلى ُسرعته أّن القائد الشُّجاع والرئيس الُمطاع إذا أراد أن   : للحرب قال

   . ُيعلم أصحابه أنه ال يفرُّ حتى يفتح اهللا عليه أو يقتل رآب بغًال

لهْيجاء قْد ُشبَّ نارها فذاك دليٌل ال ُيخيل وعْزمٌة على الصَّْبِر حتَّى ُيْستباَن بشاُرها إذا رآب اُألسوار بغًال وبغلًة لدى الحْرِب وا
  "   : وذو الصَّبر أْوالُهم بُكلِّ سالمٍة وبالّصْبِر يْبدو عقبها وعياُرها وذهب إلى قول أبي بكر رضي اهللا عنه لخالد بن الوليد

   .  " احرص على الموت ُتوهب لك الحياة 

   . إذا صبرتم ولم تفّروا هزمتم العدو فصار صبرآم سببًا لحياتكم  : ليقو

اقتتل أصحاب األمير عبد اهللا بن طاهر وأصحاب نْصر بن شبث   : وحدَّثني نهيك بن أحمد بن نهيك آاتب عبد اهللا بن ظاهر قال
بين يديه بغل ُمْسرج مجلل واهللا ما أدري يومًا على باب آيسوم ونصٌر في آخر القوم جالٌس على مصلَّى محتٍب بحمائل سيفه و

أآان الُجّل تحت اللِّْبد أم آان فوق السَّرج وشّد عزيز على أصحاب نصر شدًَّة آشفْتهم حتى جاوزوا مكان نصر وصار عزيز 
عي وتطأ أتبلغ إلى موض  ! مكانك يا عزيز  : بحذاء نصر ونصٌر جالس فلما رأى ذلك وثب وثبًة فإذا هو على ظهر البغل وقال

   . عزيٌز عنه وعزيز يومئذ فارس العسكر غير مدافع - واهللا  - ثم شدَّ نحوه على بغله وعزيز على برذوٍن فعزف   ! حريمي

أرْدت مديح البْغل يا شْيخ مْذحٍج فجئت بشْيٍء صيَّر البغل آالكلِب وحسبك ُلؤمًا بالكالب ودّقًة وقْد ثمَُّنوا   : وأنشدوا في البغل
إنَّ دية الكلب زبيٌل من تراب حّق على القاتل أن يفعله وحقَّ على صاحب الكلب أن   : ًا من التُّْرِب ألن في الحديثشرواه شْأو

   . يقبله

   . تم الكتاب بعون اهللا تعالى ومّنه

   . يتلوه آتاب الحنين إلى األوطان والحمد هللا وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وسالمه

عشرة رسالة الحنين إلى األوطان  الرسالة السابعة  

بسم اهللا الرحمن الرحيم إنَّ لكلِّ شيٍء من العلم ونوٍع من الحكمة وصنٍف من األدب سببًا يدعو إلى تأليف ما آان فيه مشتتًا 
   . ومعنًى يحدو على جمع ما آان منه متفرقًا

وضمَّ آلِّ جوهٍر نفيٍس إلى شكله وتأليف آّل نادر من  ومتى أغفل حملة األدب وأهل المعرفة تمييز األخبار واستنباط اآلثار
   . الحكمة إلى مثله بطلت الحكمة وضاع العلم وأميت األدب ودرس مستور آلِّ نادر

   . ولوال تقييد العلماء خواطرهم على الدهر ونقرهم آثار األوائل في الصخر لبطل أول العلم وضاع آخره
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   .  " ال يزال الناس بخيٍر ما بقي األول يتعلم منه األخير   "   : ولذلك قيل

وإنَّ السبب الذي بعث على جمع نتٍف من أخبار العرب في حنينها إلى أوطانها وشوقها إلى تربها وبلدانها ووصفها في 
ديار والنزاع إلى األوطان فسمعته يذآر أنه أشعارها توقَّد النار في أآبادها أني فاوضت بعض من انتقل من الملوك في ذآر ال

   . اغترب من بلده إلى آخر أمهد من وطنه وأعمر من مكانه وأخصب من جنابه

ولم يزل عظيم الشأن جليل السلطان تدين له من عشائر العرب ساداتها وفتيانها ومن شعوب العجم أنجادها وشجعانها يقود 
غٌب إليه أو راهٌب منه فكان إذا ذآر التُّربة والوطن حنَّ إليه حنين اإلبل إلى الجيوش ويسوس الحروب وليس ببابه إال را

إذا ما ذآرت الثَّغر فاضت مدامعي وأضحى فؤادي ُنهبًة للهماهِم حنينًا إلى أرٍض بها اخضرَّ   : أعطانها وآان آما قال الشاعر
يقرُّ بعيني أن   : ضه وأرعاهم للمرء حقَّ التقادِم وآما قال اآلخرشاربي وُحلَّت بها عنِّي عقود التمائِم وألطف قوٍم بالفتى أهل أر

أرى من مكانه ذرى عقدات األبرق المتقاوِد وأن أرد الماء الذي شربت به سليمى وقد مّل السُّرى آلُّ واخِد وألصق أحشائي 
من عالمة الرُّشد أن تكون النفس إلى مولدها   : لئن قلت ذلك لقد قالت العجم  : بيرد ترابها وإن آان مخلوطًا بسم األساوِد فقلت

   . مشتاقة وإلى مسقط رأسها تّواقة

   . حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك ألن غذاءك منهما وغذاءهما منه  : وقالت الهند

   . احفظ بلدًا رّشحك غذاؤه وارع حمًى أآّنك فناؤه  : وقال آخر

   . أرض الرجل ظئره وداره مهده  : وأولى البلدان بصبابتك إليه وآان يقال

   . والغريب النائي عن بلده المتنّحي عن أهله آالثور النادِّ عن وطنه الذي هو لكلِّ راٍم قنيصة

   . الكريم يحنُّ إلى جنابه آما يحنُّ األسد إلى غابه  : وقال آخر

   . ه ومحلِّ رضاعه آالعير الناشط عن بلده الذي هو لكل سبٍع قنيصة ولكل راٍم دريئةالجالي عن مسقط رأس  : وقال آخر

   . تربة الصبا تغرس في القلب حرمة وحالوة آما تغرس الوالدة في القلب رقًَّة وحفاوة  : وقال آخر

   . أحقُّ البلدان بنزاعك إليه بلٌد أمصَّك حلب رضاعه  : وقال آخر

   . الطائر يحنُّ إلى أوآاره فاإلنسان أحقُّ بالحنين إلى أوطانه إذا آان  : وقال آخر

الحنين من رقة القلب ورقة القلب من الرِّعاية والرِّعاية من الرَّحمة والرَّحمة من آرم الفطرة وآرم الفطرة من   : وقالت الحكماء
   . طهارة الرَّشدة وطهارة الرَّشدة من آرم المحتد

   . مولدك من آرم محتدكميلك إلى   : وقال آخر

   . عسرك في دارك أعز لك من ُيسرك في غربتك  : وقال آخر

   . الغريب آالغرس الذي زايل أرضه فقد شربه فهو ذاٍو ال يثمر وذابٌل ال ينضر  : وقال آخر  : وأنشد

   . فطرة الرجل معجونٌة بحبِّ الوطن  : وقال بعض الفالسفة

   . لُّ عليٍل بعقاقير أرضه فإنَّ الطبيعة تتطلَّع لهوائها وتنزع إلى غذائهاُيداوى آ  : ولذلك قال ُبقراط

   . غذاء الطبيعة من أنجع أدويتها  : وقال أفالطون
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   . يترّوح العليل بنسيم أرضه آما تنبت الحبة ببلِّ القْطر  : وقال جاليُنوس

   . ا الناس بأوطانهم أقنع منهم بأرزاقهموالقول في حبِّ الناس الوطن وافتخارهم بالمحالِّ قد سبق فوجدن

   .  " لو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى عبٌد الرِّزق   "   : ولذلك قال ابن الزُّبير

ين أم أتجلين في الجال  : وترى األعراب تحنُّ إلى البلد الجْدب والمحلِّ القفر والحجر الصَّْلد وتستوخم الرِّيف حتَّى قال بعضهم
تتصبَّري على ضيق عيٍش والكريُم صبوُر فبالمصر ُبرغوٌث وُحّمى وحْصبٌة وُموم وطاعوٌن وآلُّ ُشروُر وبالبيد جوٌع ال يزاُل 
آأنَّه ُرآاٌم بأطراف اإلآام يموُر وترى الخضريَّ ُيولد بأرض وبقاٍء وموتاٍن وقلَّة ِخْصب فإذا وقع ببالٍد أريف من بالده وجناٍب 

   . نابه واستفاد غنًى حنَّ إلى وطنه ومستقرِّهأخصب من ج

ولو جمعنا أخبار العرب وأشعارها في هذا المعنى لطال اقتصاُصه ولكن توخَّينا تدوين أحسن ما سنح من أخبارهم وأشعاهم 
   . وباهللا التوفيق

لو أّنا آتْبنا   "   : مواقعها من قلوب عباده فقال ومما يؤآِّد ما قلنا في حبِّ األْوطان قول اهللا عّز وجّل حين ذآر الدِّيار ُيْخبر عن
   . فسوَّى بين قتل أنفسهم وبين الخروج من ديارهم  " عليهْم أن اْقتلوا أْنُفسُكْم أو اْخرُجوا من ديارآم ما فعلوه إالَّ قليٌل منهم 

   .  " نا وما لنا أال نقاتل في سبيل اهللا وقد ُأخرجنا من ديارنا وأبنائ  "   : وقال تعالى

   .  " َعمَّر اهللا الُبلدان بحبِّ األوطان   "   : وقال عمر رضي اهللا عنه

   . لوال حبُّ الناس األوطان لخسرت الُبلدان  : وآان يقال

   .  " نفتنا عن األوطان وقطعتنا عن اإلخوان   "   : وقال عبد الحميد الكاتب وذآر الدُّنيا

أآرم الخيل أجزُعها من السَّوط وأآيس الصِّبيان أبغُضهم للُكتَّاب وأآرم الصَّفايا أشدُّها ولهًا إلى أوالدها وأآرم   : وقالت الحكماء
   . اإلبل أشدُّها حنينًا إلى أوطانها وأآرم المهارة أشدُّها مالزمًة ألمِّها وخير الناس آلُفهم للناس

   . حْسل فالة وحْسو قالت  : ما تشتهي فقال  : فقيل له واعتلَّ أعرابيٌّ في أرض غربة

   . مْحضًا روّيًا وضّبًا مشوّيًا  : وسئل آخر فقال

   . ضّبًا عنينًا أعور  : وسئل آخر فقال

   . حماك أحمى لك وأهلك أحفى بك  : وقالت العرب

   . الُغربة ُآربة والقّلة ذلة  : وقيل

ال تنهض من وآرك فتنُقصك الُغربة وتضيمك   : بة أبدًا إّن الغريب ذليٌل حيثما آانا وقال آخرال ترغبوا اخوتي في غر  : وقال
   . الوحدة

   . ال تجُف أرضًا بها قوا بلك وال تشُك بلدًا فيه قبائلك  : وقال آخر

   . سيمإذا أحسَّت النفس بمولدها تفتَّحْت مسامُّها فعرفت النَّ  : وقال أصحاب القيافة في االسترواح

   . يحنُّ اللبيب إلى وطنه آما يحنُّ النَّجيُب إلى عطنه  : وقال آخر
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   . آما أنَّ لحاضنتك حقَّ لبنها آذلك ألرضك حرمة وطنها  : وقال

   . رملٌة آنت جنين ُرآامها ورضيع غمامها فحضنتني أحشاؤها وأرضعتني أحساؤها  : وذآر أعرابيٌّ بلدًة فقال

   . ذا آنت في غير أهلك فال تنَس نصيبك من الذّلإ  : وقالت أعرابية

لعمري لرهُط المرء خيٌر بقيًَّة عليه وإن عالْوا به آلَّ مرآِب إذا آنت في قوٍم عدًى لست منهم فُكْل ما ُعلفت من   : وقال الشاعر
   .  " أوضُح من مرآة الغريبة   "   : خبيٍث وطيِِّب وفي المثل

هدّيًا في غير أهلها تتفقَّد من وجهها وهيئتها ما ال تتفقَّده وهي في قومها وأقاربها فتكون مرآتها مجلوًَّة وذلك أن المرأة إذا آانت 
   . تتعهَّد بها أمر نفسها

لها ُأذٌن حْشٌر وذفرى أسيلٌة وخدٌّ آمرآة الغريبة أسجُح وآانت العرب إذا غزْت وسافرْت حملْت معها من ُتربة   : وقال ذو الرّمة
   . ا رمًال وعفرًا تستنشقه عند نْزلٍة أو زآام أو ُصداعبلده

نسير على علٍم بُكنه مسيرنا وُعّدِة زاد في بقايا المزاوِد ونحمل في األسفار ماء قبيصٍة من المنشأ   : وُأنشد لبعض بني ضبَّة
   . أرُض الرَّجل أوضُح نسبه وأهله أحضر نشبه  : النائي لحبِّ المراوِد وقال آخر

وهل العيش إال ذاك يمشي أُحدنا ميًال فيرفضُّ   : آيف تصنع في البادية إذا اشتدَّ القيُظ وانتعل آلُّ شيء ظلَّه قال  : وقيل ألعرابيٍّ
   .  ! عرقًا ثم ينصب عصاه ويلقى عليها آساءه ويجلس في فيئه يكتال الرِّيح فكأنَّه في إيوان آسرى

  ! آيف ال يصبر من وطاؤه األرض وغطاؤه السماء وطعامه الشَّمس وشرابه الريح  : لبدو قالما أصبرآم على ا  : وقيل ألعرابيٍّ
حاًال  واهللا لقد خرجنا في إثر قوٍم قد تقدَّمونا بمراحل ونحن ُحفاة والشَّمس في ُقلَّة السماء حيث انتعل آلُّ شيٍء ظلَّه وأنَّهم ألسوُأ

   . وإّن شعارهم للهواء وإّن دثارهم للخواء مّنا إّن مهادهم للعفر وإنَّ وسادهم للحجر

من   : من أين أقبلت قال  : قلُت ألعرابي من بني أسد  : وحّدثني التّوزيُّ عن رجٍل من ُعرينة قال حّدثني رجٌل من بني هاشٍم قال
   . هذه البادية

دًال وال نبغي عنها حوال أّما الفلوات فال يملْولح مساقط الحمى حمى ضرّية بها لعمر اهللا ما ُنريد ب  : وأين تسكن منها قال  : قلت
فما   : قلت  ! ماؤها وال يحمى ترابها وال ُيعمر جنابها ليس فيها أذًى وال قذًى وال أنيٌن وال ُحمَّى فنحن بأرفه عيٍش وأرفع نعْمة

الهبيد والضِّباب واليرابيع والقنافذ   : نؤهعيُشنا واهللا عيٌش تعلَّل جادبه وطعامنا أطيب طعاٍم وأه  ! بٍخ بخ  : طعامكم فيها قال
والحيَّات وربَّما واهللا أآْلنا القّد واشتوينا الجْلد فال نعلم أحدًا أخصب مّنا عيشًا فالحمد هللا على ما بسط من السَّعة ورزق من 

ْعمًة ونحن أسود الغاب عند الهزاهِز فنحن ملوك األرض خْصبًا ون  : الدَّعة أو ما سمعت قول قائلنا وآان واهللا عالمًا بلذيذ العيش
وآم متمنٍّ عْيشنا ال يناله ولو ناله أضحى به حقَّ فائِز ولهذا خبر طويٌل وصف فيه ُنوقًا أضلَّها واقتصرنا منه على ما وصف 

   . من قناعته بوطنه

إغباب الصُق القلب بالحجاب مالي عهٌد  إنّي واهللا غاوي  : هل لك في الغذاء قال  : فلمَّا فرغ من نعته قلت له  : قال الهاشمّي
بمضاٍغ إال شلو يربوع وجد معمعمًة منِّي فانسلت فأخذت منه بنافقائه وقاصعائه ودامَّائه وراهطائه ثم تنفَّقُته فأخرجته وال واهللا 

ه في إرته فخمدت ُنويرُته ما فرجُت بشيٍء فرحى به فتلقَّاني ُرويٍع ببطن الخْرجاء ُيوقد ُنويرًة تخبو طورًا وتسمو أخرى فدسست
وال واهللا ما بلغ ُنضجه حتَّى اختلس الرُّويعي منه فغلبني على رأسه وجْوشه وصدره وبدنه وبقي بيدي رجاله وورآاه وفقرتان 

   . ني عليهمن ُصلبه فكان ذلك ممَّا أنعم اهللا به عليَّ فاغتبقُتها على نْكٍظ ُمْنكظ وبْوٍص بائص عن عراآه إّياي غير أنَّ اهللا أعان

فلذلك واهللا عهدي بالّطعام وإني لذو حاجٍة إلى غذاء أنوِّه به فؤادي وأُشدُّ به آدى فقد واهللا بلغ مني المجهود وأدرك منّي 
   . المجلود
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يصف هذا البؤس والجهد ويتحَّمل هذه الفاقة ويصبر على الفقر قناعًة بوطنه وحّبًا لعطنه واعتدادًا بما وصف من رفاغة 
   . عيشه

ل وحدَّثنا سليمان بن معبد أنَّ الوليد بن عبد الملك أراد أن ُيرسل خيله فجاء أعرابيٌّ له بفرٍس ُأنثى فسأله أن ُيدخلها مع خيله فقا
   . آيف تراها يا أسيلم فقال يا أمير المؤمنين حجازّية لو ضمَّها مضمارك ذهبت  : الوليد لقهرمانة ُأسْيلم بن األحنف

فأمر الوليد بإدخال فرسه فلمَّا ُأجريت الخيُل سبق األعرابيُّ على   ! أنت واهللا منقوص االسم أعوج اسم األب  : قال األعرابي
ال واهللا إّنها لقديمُة الصُّحبة ولها حقٌّ ولكن أحملك على ُمهٍر لها سبق عامًا   : أواهُبها لي أنت يا أعرابّي فقال  : فرسه فقال الوليد
   . أّول وهو رابٌض

فاستظرفه واحتبسه عنده   ! وما يضحككم سبقْت أمُّه عامًا أّول وهو في بطنها  : فقال  ! أعرابيٌّ مجنون  : فضحك الوليُد وقال
ما   : جاء األطبَّاء من حمٍص تخالهم من جهلهم أن ُأداوى آالمجانيِن قال األطبَّاء  : فمرض فبعث إليه الوليد باألطباء فأنشأ يقول

م شمُّ الدُّخاِن من التسرير يشفيني إنِّي أحنُّ إلى أدخان ُمحتطٍب من الُجنينة جزٍل غير موزوِن فأمر الوليد أن يْشفيك قلت له
   . ُيحمل إليه من رمٍث سليخة فوافوه وقد مات

   . فهو عند الخليفة وببلٍد ليس في األقاليم أريُف منه وال أخصُب جنابًا فحنَّ إلى سليخة رمٍث وحّبًا للوطن

أمرُت بصهريٍج لي في بستاٍن عليه نخٌل ُمطلٌّ أن ُيمأل   : وحكى أبو عبد اهللا الجعفري عن عبد اهللا بن إسحاق الجعفرّي قال
فلمَّا نظرْت أمُّ الحسام إلى الصِّهريج قعدْت عليه وأرسلْت رجليها في الماء  -وهي زوجتي  -فذهبت بأمِّ الحسام المّرّية وابنتها 

   . ها هنا أعجُب إلّي  : تُطوفين معنا على هذا النَّخل لنجني ما طاب من ثمره فقالتأال   : فقلت لها

يا أّم الحسام ال أحسبك إال وقد قلت   : فُدرنا ساعًة وترآناها ثم انصرفنا وهي ُتخضخض رجليها في الماء وتحرِّك شفتيها فقلت
   . شعرًا

   . أجل  : قالت

ُأسرُّه وللعين دمٌع يحدر الُكحل ساآُبه لعمري لنهٌي باللِّوى نازح القذى نقيُّ النواحي غير  أقول ألدنى صاحبيَّ  : ثم أنشدتني
طْرق مشارُبه بأجرع ممراٍع آأنَّ رياضه سخاب من الكافور والمسك شائُبه أحبُّ إلينا من صهاريج ُملِّئت للعٍب فلم تمُلح لدّي 

العشيِّ هواضُبه وريح صبا نجٍد إذا ما تنسمَّْت ضحًى أوسرت ُجنح الظالم مالعُنه فيا حّبذا نجٌد وطيُب ترابه إذا هضبته ب
أحبُّ األرض تسكُنها سليمى وإن آانت توارثها الُجدوُب وأنشدني حمَّاد بن إسحاق   : جنائُبه وأنشد أبو النصر األسدّي

يطت عليَّ تمائمي وأول أرٍض مسَّ جلدي أحبُّ بالد اهللا ما بين صارٍة إلى غطفان إذ يصوب سحاُبها بالد بها ن  : الموصلي
  : ولّما ُحملت نائلة بنت الفرافصة الكلبية إلى عثمان بن عّفان رضي اهللا عنه آرهت فراق أهلها فقالت لضّب أخيها  : تراُبها قال

ُيغني الخباء المطَّنبا أبي  ألست ترى باهللا يا ضبُّ أّنني مرافقٌة نحو المدينة أرُآبا أما آان في أوالد عوف بن عامٍر لك الويل ما
وُزوِّجت من أبان في آلٍب امرأٌة فنظرْت ذات يوٍم إلى ناقٍة قد حنَّت   : اهللا إّال أن أآون غريبًة بيثرب ال أّمًا لديَّ وال أبا قال

ذا الهوى لصبابٍة وإنَّا على  أال أيُّها البْكُر األبانيُّ إنّني وإياك في آلٍب لمغترباِن نحنُّ وأبكى  : فذآرْت بالدها وأنشأْت تقول
وما عسٌل ببارد ماِء ُمزٍن على ظمٍأ   : البلوى لمصطحباِن وإنَّ زمانًا أيُّها البكُر ضمَّني وإّياك في آلٍب لشرُّ زماِن وقال آخر

د إذا سكنِت بغيرها وأرى البال  : لشاربه ُيشاُب بأشهى من لقائكم إلينا فكيف لنا به ومتى اإلياُب وأنشد الغنويُّ لبعض الهذليين
   . إلى جْدبًا وإن آانت ُتطلُّ وُتجنُب وأرى العدوَّ يحبُّكم فأحبُّه إن آان ُينسب منك أو يتنسَُّب وأرى السَّميَّة باسمكم فيزيدها حّبًا

تمتَّْع من   : عمٍرو البجلي آم منزٍل في األرض يألُفه الفتى وحنيُنه أبدًا ألّول منزِل وأنشد أبو  : ومن هذا أخذ الطائيُّ قوله  : قال
شميم عرار نجٍد فما بعد العشّية من عراِر أال يا حّبذا نفحاُت نجٍد وريًا روضه غبَّ القطاِر وعيشك إْذ يُحلُّ القوُم نجدًا وأنت 

قري قبل على زمانك غير زاِر شهوٌر ينقضين وما شعرنا بأنصاٍف لهنَّ وال سراِر أال هل إلى شمِّ الُخزامى ونظرٍة إلى قر
المماِت سبيُل فأشرب من ماء الحجيالء شربًة ُيداوي بها قبل المماِت عليُل فيا أثالِث القاِع قلبي موآٌَّل بكنَّ وجدوى خيرآنَّ 
ث قليُل ويا أثالث القاع قد ملَّ ُصحبتي مسيري فهل في ظلِّكنَّ مقيُل ُأريُد انحدارًا نحوها فيردُّني ويمنعني ديٌن عليَّ ثقيُل أحدِّ

إلى عامٍر أصبو وما أرُض عامٍر هي الرَّملُة الوعساء   : نفسي عنك إْذ لسُت راجعًا إليك فحزني في الفؤاِد دخيُل وأنشد للمجنون
والبلد الرَّحُب معاشر بيٌض لو وردت بالدهم وردت ُبحورًا ماؤها للنَّدى عذُب إذا ما بدا للناطرين خياُمهم فثمَّ العتاُق الُقبُّ 
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آلُّ الموارد ُمذ ُهجرت ذميُم جبل ُينيف على الجبال إذا بدا   : اقرأ على الوشل السَّالم وقل له  : قْضُب وأنشدنا المازنيواألسل ال
خليليَّ من سكان   : بين الغدائر والرِّمال مقيُم لو آنت أملك برد مائك لم يذْق ما في قالتك ما حييُت لئيُم وقال امرأٌة من عقيل

أال ليت   : الُجنوِب مرُّها وابتساُمها فال تسأالني ما ورائي فإنَّني بمنزلٍة أعيا الطبيب سقاُمها وقال آخر ماوان هاجني هبوُب
شعري والحوادُث جّمٌة متى تجمُع األياُم يومًا لنا الشَّمال وآلُّ غريٍب سوف ُيمسي بذلٍَّة إذا بان عن أوطانه وجفا األهال وقال 

لشَّمُل بيننا بصحراء من نجران ذات ثرى جعِد وهل تْنُفضنَّ الرِّيُح أفنان لمَّتى على الحق الرِّجلين أال ليت شعري ُيجمع ا  : آخر
وأنزلني طوُل النَّوى دار غْربٍة إذا   : مضطمٍر ورِد وهل أردنَّ الدَّهر حْسي مزاحٍم وقد ضربته نفحٌة من صبا نجِد وقال آخر

إذا هبَّت األرواح من نحو   : ى يقاُل سجّيٌة ولو آان ذا عقٍل لكنُت أعاقُله وأنشد لذي الرمةشئُت القيت امرًأ ال أشاآُله فحامقُته حتَّ
رأيت   : جانٍب به أهُل ميٍّ هاج قلبي هبوُبها هوًى تذرف العينان منه وإّنما هوى آلِّ أرض حيث حّل حبيُبها وقال أبو عثمان

فصار ناورًا وآان وحشّيًا مجنونًا لطول الغربة مع اإلبل وآان ال يلقى إّال  عبدًا أسود حبشّيًا لبني أسيد قدم من شقِّ اليمامة
لعن اهللا أرضًا ليس بها عرب قاتل اهللا الشاعر   : األآرة فال يفهم عنهم وال يستطيع إفهامهم فلمَّا رآني سكن إليَّ وسمعته يقول

   .  " حرُّ الثرى ُمستعرب التُّراب   "   : حيث يقول

إنَّ هذه الُعريب في جميع الناس آمقدار الُقرحة في جلد الفرس فلوال أنَّ اهللا رقَّ عليهم فجعلهم في حشاٍة لطمست هذه أبا عثمان 
   . العجم آثارهم

ه واهللا ما أمر اهللا نبيَّه صلى اهللا عليه وسلم بقتلهم إْذ ال يدينون بديٍن إّال لضنِّ  ! أترى األعيار إذا رأت العتاق ال ترى لها فضال
   . بهم وال ترك قبول الجزية منهم إّال تنزيهًا لهم

   . أوبٌة بغير خيبة وألفٌة بعد غيبة  : ما السُّرور فقال  : وقيل ألعرابيٍّ

   . غيبٌة ُتفيد غنًى وأوبٌة ُتعقب ُمنًى  : ما السُّرور قال  : وقيل آلخر

وياسرتها فاستعجلت عن قناعها وقد يستخفُّ الطامعين   : ولهوأحسن ما سمعنا في حبِّ الوطن وفرحة األوبة ق  : وأنشأ يقول
الُمياسُر مشمِّرة عن ساق خدالء ُحرَّة ُتجاري بنيها مّرًة وُتحاضُر وخبَّرها الرُّواد أن ليس بينها وبين ُقرى نجران والدَّرِب 

الكفاية مع لزوم   : ما الغبطة قال  : عض األعرابصافُر فألقت عصاها واستقرَّت بها النوى آما قرَّ عينًا باإلياب المسافُر وقيل لب
   . األوطان والجلوس مع اإلخوان

   . التنقُّل في البلدان والتنحِّي عن األوطان  : فما الّذّلة قال  : قيل

قا د النَّضو في طلب المعاِش مفرٌِّق بين األحبَّة والوطْن ومصيٌر جلَّد الرجا ل إلى الضراعة والوهن حتى يقاد آما ي  : وقال آخر
من   : من قد آان أشرف على نفسه وأفخر في حسبه ومن العجم  : ثني الرَّسْن ثم المنيَّة بعده فكأنه ما لم يكْن ووجدنا من العرب

   . آان أطيب عنصرًا وأنفس جوهرًا أشد حنينًا إلى وطنه ونزاعًا إلى تربته

ف بن ُلْهواسف بالفارسية أنه لمَّا غزا بالد الخزر ليستنقذ أخته من األسر وحكى الُموبذ أنَّه قرأ في سيرة إْسفنديار بن يستاس
   . شمًَّة من ُتربة بلخ وشربًة من ماء واديها  : ما تشتهي قال  : اعتلَّ بها فقيل له

ي مما آان فيه غذاؤك ما تشته  : واعتلَّ سابور ذو األآتاف بالرُّوم وآان مأسورًا في القّد فقالت له بنت ملك الرُّوم وقد عشقْته
  : فغبرت عنه أّيامًا ثم أتته يومًا بماِء الفرات وقبضًة من تراب شاطئه وقالت  ! شربًة من ماء دْجلة وشمًَّة من تربة إصطخر  : قال

   . هذا من ماء دجلة وهذه من تربة أرضك فشرب واشتمَّ من تلك التُّربة فنقه من مرضه

البلدان وأْخرب إقليم بابل وآنز الكنوز وأباد الْخلق فمرض بحْضرة بابل فلما أشفى أوصى وآان اإلسكندر الرُّومي جال في 
   . إلى حكمائه ووزرائه أن تحمل رمَّته في تابوٍت من ذهٍب إلى بلده حّبًا للوطن

آان -ولمَّا افتتح وهرز بن شيرزاذ بن بهرام جور اليمن وقتل ملك الحبشة المتغلب  ا عامًال ألنوشروان على اليمن أقام به - 
فلما أدرآته الوفاة أوصى ابنه شير زاد أن يحمل إلى إصطخر ناوس أبيه  -وهي من أحصن مدن الثغور  - فبنى نجران اليمن 

   . ففعل به ذلك
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ا على فهؤالء الملوك الجبابرة الذين لم يفتقدوا في اغترابهم نعمة وال غادروا في أسفارهم شهوة حنُّوا إلى أوطانهم ولم يؤثرو
   . ُتربهم ومساقط رءوسهم شيئًا من األقاليم المستفادة بالتغازي والمدن المغتصبة من ملوك األمم

   . وهؤالء األعراب مع فاقتهم وشّدة فقرهم يحنُّون إلى أوطانهم ويقنعون بُتربهم ومحالِّهم

   . بة مولده في جراٍب يتداوى بهورأيُت المتأدِّب من البرامكة المتفلسف منهم إذا سافر سفرًا أخذ معه من تر

ومن أصدق الشواهد في حبِّ الوطن أن يوسف عليه السالم لّما أدرآته الوفاة أوصى أن ُتحمل رّمته إلى موضع مقابر أبيه 
   . وجدِّه يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السالم

عليه السالم وأهلك على يديه فرعون وغيره من  وروي لنا أنَّ أهل مصر منعوا أولياء يوسف من حمله فلمَّا بعث اهللا موسى
   . األمم أمره أن يحمل رمَّته إلى تربة يعقوب بالشَّام وقبره علٌم بأرض بيت المقدس بقرية تسمَّى حسامي

   . وآذلك يعقوب مات بمصر فحملت رّمته إلى إيلياء قرية بيت المقدس وهناك قبر إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم

الناس للوطن وقناعتهم بالعطن أّن إبراهيم لّما أتى بهاجر ُأمِّ إسماعيل مّكة فأسكنها وليس بمّكة أنيٌس وال ماء ظمئ ومن حبِّ 
أجاب اهللا دعاءه إذ   " ربِّ إنِّي أْسكْنُت مْن ُذرِّيَّتي بواٍد غير ذي زرٍع عْند بْيِتَك الُمحرَّم   "   : إسماعيل فدعا إبراهيم ربَّه فقال

   . وطنًا وبعث جبريل عليه السالم فرآض موضع زمزم برجله فنبع منه زمزمرضى به 

نعْم وال حقَّ لكم في الماء فصار إسماعيل   : أتْأذنون لنا أن ننزل معكم فقالت هاجر  : ومّر بإسماعيل وأمِّه فرقٌة من ُجرهم فقالوا
   . وولده ُقطَّان مكة لدعوة إبراهيم عليهما السالم

   . نعم وهي مع جدوبتها خير بقاع األرض إذ صارت حرمًا وإلسماعيل وولده مسكنًا ولألنبياء منسكًا ومجمعًا على غابر الدَّهر

وممَّن تمسَّك من بني إسرائيل عليه السالم بحبِّ األوطان خاصًَّة ولد هارون وآل داود لم يمت منهم ميِّت في إقليم بابل في أيِّ 
نبشوا قبره بعد حول وحملت رمَّته إلى موضع يدعى الحصاصة بالشَّام فيودُع هناك حوًال فإذا حال الحول  الُبلدان مات إالَّ

   . ُنقلت إلى بيت المقدس

لكسرى آان أعقل من تميم ليالي فرَّ من بلد الضِّباِب فأسكن أهله ببالد ريٍف وجّناٍت وأنهاٍر عذاِب فصار بُنو   : وقال الفرزدق
وآًا وصْرنا نحن أمثال الكالِب فال رحم اإلله صدى تميٍم فقد أزرى بنا في آلِّ باِب سقى اهللا أرض العاشقين بغيثه بنيه بها ُمل

وردَّ إلى األوطان آلَّ غريِب وأعطى ذوي الهيئات فوق ُمناهم ومتَّع محبوبًا بقرب حبيِب تمت الرسالة في الحنين إلى األوطان 
الجاحظ بعون اهللا ومّنه وبتمامها تم جميع الجزء من آالمه واهللا الموفق للّصواب برحمته من آالم أبي عثمان عمرو بن بحر 

   . والحمد هللا أوًال وآخرًا وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيِّبين الطاهرين وسالمه وهو حسبنا ونعم الوآيل

 بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه ثقتي 

  والمحسودفصل من صدر آتابه في الحاسد   

   . وأدام لك الكرامة ورزقك االستقامة ورفع عنك الندامة . وهب اهللا لك السالمة

تسألني عن الحسد ما هو ومن أين هو وما دليله و أفعاله وآيف تعرف أموره وأحواله وبم يعرف  -أيدك اهللا  - آتبت إلي 
منه في الجهالء ولم آثر في األقرباء وقل في البعداء  ظاهره ومكتومه وآيف يعلم مجهوله ومعلومه ولم صار في العلماء أآثر

   . داء ينهك الجسد ويفسد الود عالجه عسر وصاحبه ضجر - أبقاك اهللا  - وآيف دب في الصالحين أآثر والحسد 

   . وهو باب غامض وأمر متعذر وما ظهر منه فال يداوى وما بطن منه فمداويه في عناء
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   .  " الحسد والبغضاء   : دب إليكم داء األمم من قبلكم  "   : وسلم ولذلك قال النبي صلى اهللا عليه

   . صاحب ليل إنما همه أن يصبح  : أي الناس أقل غفلة فقال بعضهم  : وقال بعض الناس لجلسائه

   . إنه لكذا وليس آذا  : فقال

   . المسافر إنما همه أن يقطع سفره  : وقال بعضهم

   . ذاإنه لكذا وليس آ  : فقال

   . فأخبرنا بأقل الناس غفلة  : فقالوا له

   . الحاسد إنما همه أن ينزع اهللا منك النعمة التي أعطاآها فال يغفل أبدًا  : فقال

   . الحسد أسرع في الدين من النار في الحطب اليابس  : ويروى عن الحسن أنه قال

أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا   "   : مه عليه قال اهللا عز وجلوما أتي المحسود من حاسده إال من قبل فضل اهللا عنده ونع
   .  " من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكًا عظيمًا 

   . والحسد عقيد الكفر وحليف الباطل وضد الحق وحرب البيان

   .  " و يردونكم من بعد إيمانكم آفارًا حسدًا من عند أنفسهم ود آثير من أهل الكتاب ل  "   : فقد ذم اهللا أهل الكتاب به فقال

منه تتولد العداوة وهو سبب آل قطيعة ومنتج آل وحشة ومفرق آل جماعة وقاطع آل رحم بين األقرباء ومحدث التفرق بين 
   . القرناء وملقح الشر بين الخلطاء يكمن في الصدر آمون النار في الحجر

سد بعد تراآم الغموم على قلبه واستمكان الحزن في جوفه وآثرة مضضه ووسواس ضميره وتنغص ولو لم يدخل على الحا
   . عمره وآدر نفسه ونكد عيشه إال استصغاره نعمة اهللا عليه وسخطه على سيده بما أفاد غيره

   . لديهم في القياس مظلومًا وتمنيه عليه أن يرجع في هبته إياه وأن ال يرزق أحدًا سواه لكان عند ذوي العقول مرحومًا وآان

   .  " نفس دائم وقلب هائم وحزن الزم   : ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من الحاسد  "   : وقد قال بعض األعراب

   . والحاسد مخذول وموزور والمحسود محبوب ومنصور

   . والحاسد مغموم ومهجور والمحسود مغشي ومزور

ظهرت في السموات وأول معصية حدثت في األرض خص به أفضل المالئكة فعصى ربه أول خطيئة  -رحمك اهللا  -والحسد 
فلعنه وجعله إبليسًا وأنزله من جواره بعد أن آان   " خلقتني من نار وخلقته من طين   "   : وقايسه في خلقه واستكبر عليه فقال

الخطيئة فارتدع المحسود وتاب عليه وهدى ومضى  أنيسًا وشوه خلقه تشويهًا وموه على نبيه تمويهًا نسي به عزم ربه فواقع
   . اللعين الحاسد في حسده فشقي وغوى

   . وأما في األرض فابنا آدم حيث قتل أحدهما أخاه فعصى ربه وأثكل أباه

   . وبالحسد طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
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لقد حمله الحسد على غاية القسوة وبلغ به أقصى حدود العقوق فأنساه من رحمه جميع الحقوق إذ ألقى الحجر عليه شادخًا 
   . وأصبح عليه نادمًا صارخًا

   . جمعه حرامًا ومنعه أثامًا  : ومن شأن الحاسد إن آان المحسود غنيًا أن يوبخه على المال فيقول

لقد آفروا   : وألب عليه محاويج أقاربه فترآهم له خصماء وأعانهم في الباطن وحمل المحسود على قطيعتهم في الظاهر وقال له
   . معروفك وأظهروا في الناس ذمك فليس أمثالهم يوصلون فإنهم ال يشكرون

عليه بمعروف آفره أو دعاه إلى نصر وإن وجد له خصمًا أعانه عليه ظلمًا وإن آان ممن يعاشره فاستشاره غشه أو تفضل 
إنه يحب   : خذله وإن حضر مدحه ذمه وإن سئل عنه همزه وإن آانت عنده شهادة آتمها وإن آانت منه إليه زلة عظمها وقال

   . أن يعاد وال يعود ويرى عليه العقود

   . ما حمل قد ترك العمل وأقبل على الحيلمبتدع ولرأيه متبع حاطب ليل ومبتغي نيل ال يدري   : وإن آان المحسود عالمًا قال

   . قد أقبل بوجوه الناس إليه وما أحمقهم إذ انثالوا عليه

   . فقبحه اهللا من عالم ما أعظم بليته وأقل رعته وأسوأ طعمته

سك ليودع متصنع يغزو ليوصى إليه ويحج ليثنى بشيء عليه ويصوم لتقبل شهادته ويظهر الن  : وإن آان المحسود ذا دين قال
   . المال بيته ويقرأ في المسجد ليزوجه جاره ابنته ويحضر الجنائز لتعرف شهرته

وما لقيت حاسدًا قط إال تبين لك مكنونه بتغير لونه وتخوص عينه وإخفاء سالمه واإلقبال على غيرك واإلعراض عنك 
   . واالستثقال لحديثك والخالف لرأيك

سيج وحده لجودة رأيه وبعد همته ونبل شيمته وانقياد العشيرة له بالسيادة وإذعانهم له وآان عبد اهللا بن أبي قبل نفاقه ن
   . بالرياسة

   . وما استوجب ذلك إال بعدما استجمع له لبه وتبين لهم عقله وافتقدوا منه جهله ورأوه لذلك أهًال لما أطاق له حمًال

ورأى هو عز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شمخ بأنفه فهدم إسالمه فلما بعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم وقدم المدينة 
   . لحسده وأظهر نفاقه

   . وما صار منافقًا حتى آان حسودًا وال صار حسودًا حتى صار حقودًا

   . فحمق بعد اللب وجهل بعد العقل وتبوأ النار بعد الجنة

   . األنصار ولقد خطب النبي صلى اهللا عليه وسلم بالمدينة فشكاه إلى

   . يا رسول اهللا ال تلمه فإنا آنا عقدنا له الخزر قبل قدومك لنتوجه  : فقالوا

   . ولو سلم المخذول قلبه من الحسد لكان من اإلسالم بمكان

   . ومن السؤدد في ارتفاع

رانه العيب أشهى عنده فوضعه طال على الحاسد احزانه فاصفر من آثرة أحزانه دعه فقد أشعلت في جوفه ما هاج من حر ني
 لذة من لذة المال لخزانه فارم على غاربه حبله تسلم من آثرة بهتانه 
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  فصل في حسد الجيران وذلك أن الجيران  

طالئع عليك وعيونهم نواظر إليك فمتى آنت بينهم معدمًا فأيسرت فبذلت وأعطيت وآسوت وأطعمت وآانوا  -يرحمك اهللا  -
   . ا النعمة وألبستها أنت فعظمت عليهم بلية الحسد وصاروا منه في تنغيص آخر األبدفي مثل حالك فاتضعوا وسلبو

ولوال أن المحسود بنصر اهللا إياه مستور وهو بصنعه محجوب لم يأت عليه يوم إال آان مقهورًا ولم تأت ليلة إال وآان عن 
   . منافعه مقصورًا

   . منهوك ولم يمس إال وماله مسلوب ودمه مسفوك وعرضه بالضرب

 فصل منه   

ما خالط الحسد قلبًا إال لم يمكنه ضبطه وال قدر على تسجينه وآتمانه حتى يتمرد عليه بظهوره وإعالنه   : وأنا أقول حقًا
فيستعبده ويستميله ويستنطقه لظهوره عليه فهو أغلب على صاحبه من السيد على عبده ومن السلطان على رعيته ومن الرجل 

   . اآلسر على أسيره على زوجته ومن

وآان ابن الزبير بالصبر موصوفًا وبالدهاء معروفًا وبالعقل موسومًا وبالمداراة منهومًا فأظهر بلسانه حسدًا آان أضب عليه 
أربعين سنة لبني هاشم فما اتسع قلبه لكتمانه وال صبر على اآتتامه لما طالت في قلبه طائلته أظهره وأعلنه مع صبره على 

وحمله نفسه على حتفها وقلة اآتراثه والتفاته ألحجار المجانيق التي آانت تمر عليه فتذهب بطائفة من قومه ما يلتفت المكاره 
   . إليها

قدت ابن عباس حتى أدخلته على   : حدثت بذلك عن علي ابن مسهر عن األعمش عن صالح بن حباب عن سعيد بن جبير قال
ليس بمؤمن من بات شبعانًا   "   : نعم ألني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  : الأنت الذي تؤنبني ق  : ابن الزبير قال

   .  " وجاره طاو 

   . لمن قلت ذلك إني ألآتم بغضكم أهل البيت مذ أربعين سنة  : فقال له ابن الزبير

   . نعم فليبلغ ذاك منك ما عرفتك  : فحسر ابن عباس عن ذراعيه آأنهما عسيبا نخل ثم قال البن الزبير

ولقد أجلت الرأي ظهرًا لبطن وفكرت في جوابه البن عباس أن أجد معنى له سوى الحسد فلم أجده وآانت وخزة في قلبه فلم 
   . يبدها

هم بين أطباقها راسية ومجالسهم من أعاليها عامرة وبحورها بأرزاق العباد وفروع بني هاشم حول الحرم باسقة وعروق دوحات
   . زاخرة وأنجمها بالهدى زاهرة

   . فلما خلت البطحاء من صناديدها استقبله بما أآنه في نفسه

على أهل القدم والحاسد ال يغفل عن فرصته إلى أن يأتي الموت على رمته وما استقبل ابن عباس بذلك إال لما رأى عمر قدمه 
   . ونظر إليه وقد أطاف به أهل الحرم فأوسعهم حكمًا وثقبوا منه رأيًا وفهمًا وأشبعهم علمًا وحلمًا

  فصل وآيف يصبر من استكن الحسد في قلبه على أمانيه  

حتى أعطوا أباهم ولقد آان إخوة يوسف حلماء وأجلة علماء ولدهم األنبياء فلم يغفلوا عما قدح في قلوبهم من الحسد ليوسف 
   . المواثيق المؤآدة والعهود المقلدة واأليمان المغلظة إنهم له لحافظون وهو شقيقهم وبضعة منهم
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فخالفوا العهود ووثبوا عليه بالظلم والقوة وألقوه في غيابة الجب وجاءوا على قميصه بدم آذب فبظلمهم يوسف ظلموا أباهم 
   . بحبه وظنوا أن األيام تسليه وحبه لهم من بعد غمه يلهيه فأسالوا عبرته وأحرقوا قلبه طمعًا أن يخلو لهم وجه أبيهم ويتفردوا

وآيف ال تقر أعين المحسودين بعد يوسف وقد ملكه اهللا خزائن األرض بصبره على أذى حساده ومقابلته إياهم بالعفو والمكافأة 
فدوا عليه خائفين وهم له منكرون فأحسن رفدهم وأآرم قراهم وحسن العشرة والمواخاة بعد إمكانه منهم لما أتوه ممتارين وو

   . فأقروا له لما عرفوه باإلذعان وسألوه بعد ذلك الغفران وخروا له سجدًا لما وردوا عليه وفدًا

   . من صديقك بالحسد فأقلل ما استطعت من مخالطته فإنه أعون األشياء لك على مسالمته -رحمك اهللا  - فإذا أحسست 

   . سرك منه تسلم من شره وعوائق ضره وحصن

   . وإياك والرغبة في مشاورته وال يغرنك خدع ملقه وبيان ذلقه فإن ذلك من حبائل نفاقه

فإن أردت أن تعرف آية مصداقه فأدنين إليه من يهينك عنده ويذمك بحضرته فإنه سيظهر من شأنه لك ما أنت به جاهل ومن 
   . خالف المودة ما أنت عنه غافل

   . وهو ألح في حسده لك من الذباب وأسرع في تهريقك من السيل إلى الحدور

وما أحب أن تكون عن حاسدك غبيًا وعن وهمك بما في ضميره نسيًا إال أن تكون للذل محتمًال وعلى الدناءة مشتمًال وألخالق 
   . م الرماة هدفًا وعرضك لمن أرادك غرضًاالكرام مجانبًا وعن محمود شيمهم ذاهبًا أو تكون بك إليه حاجة قد صيرتك لسها

   .  " الحرة تجوع وال تأآل بثدييها   "   : وقد قيل على وجه الدهر

   . وربما آان الحسود للمصطنع إليه المعروف أآفر له وأشد احتقادًا وأآثر تصغيرًا له من أعدائه

صواب إن آنت مخطئًا أو أفصح لك بالخير في غيبته  ومتى رأيت حاسدًا يصوب إليك رأيًا إن آنت مصيبًا أو يرشدك إلى
   . عنك أو قصر من غيبته لك

   . فهو الكلب الكلب والنمر النمر والسم القشب والفحل القطم والسيل العرم

   . إن ملك قتل وسبى وإن ملك عصى وبغى

   . حياتك موته وموتك عرسه وسروره

   . ضييصدق عليك آل شاهد زور ويكذب فيك آل عدل مر

   . ال يحب من الناس إال من يبغضك وال يبغض إال من يحبك

   . عدوك بطانة وصديقك عالنية

   . إنك ربما غلطت في أمره لما يظهر لك من بره  : وقلت

ولو آنت تعرف الجليل من الرأي والدقيق من المعنى وآنت في مذاهبك فطنًا نقابًا ولم تك في عيب من ظهر لك عيبه مرتابًا 
ستغنيت بالرمز عن اإلشارة وباإلشارة عن الكالم وبالسر عن الجهر وبالخفض عن الرفع وباالختصار عن التطويل ال

وبالجمل عن التفصيل وأرحتنا من طلب التحصيل ولكني أخاف عليك أن قلبك لصديقك غير مستقيم وأن ضمير قلبك له غير 
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رآبه وقبلت صبيه بحضرته ولبست له ثوب االستكانة عند رؤيته سليم وإن رفعت القذى عن لحيته وسويت عليه ثوبه فوق م
   . واغتفرت له الزلة واستحسنت آل ما يقبح من جهته وصدقته على آذبه وأعنته على فجرته

عد آأنك لم تقرأ المعوذة ولم تسمع مخاطبته نبيه صلى اهللا عليه وسلم في أتطلب ويحك أثرًا بعد عين أو عطرًا ب  ! فما هذا العناء
   . عروس أو تريد أن تجتني عنبًا من شوك أو تلتمس حلب لبن من حائل

   . إنك إذًا أعيا من باقل وأحمق من الضبع وأغفل من هرم

إن آنت تجهل بعد ما أعلمناك وتعوج بعد ما قومناك وتبلد بعد ما ثقفناك وتضل إذ هديناك وتنسى إذ ذآرناك فأنت آمن أضله 
   . اهللا على علم فبطلت عنده المواعظ وعمي عن المنافع فختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

   . فنعوذ باهللا من الخذالن

   . وال يحاآيك ولكن يوازيكإنه ال يأتيك ولكن يناديك 

   . أحسن ما تكون عنده حاًال أقل ما تكون ماًال وأآثر ما تكون عياًال وأعظم ما تكون ضالًال

   . وأفرح ما يكون بك أقرب ما تكون بالمصيبة عهدًا وأبعد ما تكون من الناس حمدًا

فإذا آان األمر على هذا فمجاورة الموتى ومخالطة الزمنى واالجتنان بالجدران ومصر المصران وأآل القردان أهون من 
   . معاشرته واالتصال بحبله

والغل نتيج الحسد وهو رضيعه وغصن من أغصانه وعون من أعوانه وشعبة من شعبه وفعل من أفعاله آما أنه ليس فرع إال 
إال له مولد وال نبات إال من أرض وال رضيع إال من مرضع وإن تغير اسمه فإنه صفة من صفاته ونبت له أصل وال مولود 

   . من نباته ونعت من نعوته

ورأيت اهللا جل جالله ذآر الجنة في آتابه فحالها بأحسن حلية وزينها بأحسن زينة وجعلها دار أوليائه ومحل أنبيائه ففيها ما ال 
   . وال خطر على قلب بشر عين رأت وال أذن سمعت

   . إن المتقين في جنات وعيون  "   : فذآر في آتابه ما من به عليهم من السرور والكرامة عندما دخلوها وبوأها لهم فقال

   . ادخلوها بسالم آمنين

   . ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على سرر متقابلين

   .  " ال يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 

فما أنزلهم دار آرامته إال بعد ما نزع الغل والحسد من قلوبهم فتهنوا بالجنة وقابلوا إخوانهم على السرر وتلذذوا بالنظر في 
   . مقابلة الوجوه لسالمة صدورهم ونزع الغل من قلوبهم

ا وتحاسدوا وواقعوا الخطيئة ولمسهم ولو لم ينزع ذلك من صدورهم ويخرجه من قلوبهم الفتقدوا لذاذة الجنة وتدابروا وتقاطعو
فيها النصب وأعقبوا منها الخروج ألنه عز وجل فضل بينهم في المنازل ورفع درجات بعضهم فوق بعض في الكرامات 

   . وسنى العطيات

رجة فلما نزع الغل والحسد من قلوبهم ظن أدناهم منزلة فيها وأقربهم بدخول الجنة عهدًا أنه أفضلهم منزلة وأآرمهم د
   . وأوسعهم دارًا بسالمة قلبه ونزع الغل من صدره فقرت عينه وطاب أآله
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   . ولو آان غير ذلك لصاروا إلى التنغيص في النظر بالعيون واالهتمام بالقلوب ولحدثت العيوب والذنوب

اراته وال الربح إال في ترك وما أرى السالمة إال في قطع الحاسد وال السرور إال في افتقاد وجهه وال الراحة إال في صرم مد
   . مصافاته

   . فإذا فعلت ذلك فكل هنيًا مريًا ونم رضيًا وعش في السرور مليًا

ونحن نسأل اهللا الجليل أن يصفي آدر قلوبنا ويجنبنا وإياك دناءة األخالق ويرزقنا وإياك حسن األلفة واالتفاق ويحسن توفيقك 
   . وتسديدك

   . والسالم

  آتابه في المعلمينفصل من صدر   

أعانك اهللا على سورة الغضب وعصمك من سرف الهوى وصرف ما أعارك من القوة إلى حب اإلنصاف ورجح في قلبك 
   . إيثار األناة

فقد استعملت في المعلمين نوك السفهاء وخطل الجهالء ومفاحشة األبذياء ومجانبة سبل الحكماء وتهكم المقتدرين وأمن 
   . المغترين

   . تعرض للعداوة وجدها حاضرة وال حاجة بك إلى تكلف ما آفيتومن 

  فصل منه  

   . ولوال الكتاب الختلت أخبار الماضين وانقطعت آثار الغائبين

   . وإنما اللسان للشاهد لك والقلم للغائب عنك وللماضي قبلك والغابر بعدك

   . فصار نفعه أعم والدواوين إليه أفقر

   . والملك المقيم بالواسطة ال يدرك مصالح أطرافه وسد ثغوره وتقويم سكان مملكته إال بالكتاب

   . ولوال الكتاب ما تم تدبير وال استقامت األمور

   . وقد رأينا عمود صالح الدين والدنيا إنما يعتدل في نصابه ويقوم على أساسه بالكتاب والحساب

وليس علينا ألحد في ذلك من المنة بعد اهللا الذي اخترع ذلك لنا ودلنا عليه وأخذ بنواصينا إليه ما للمعلمين الذين سخرهم لنا 
   . ووصل حاجتهم إلى ما في أيدينا

 وهؤالء هم الذين هجوتهم وشكوتهم وحاججتهم وفحشت عليهم وألزمت األآابر ذنب األصاغر وحكمت على المجتهدين بتفريط
المقصرين ورثيت آلباء الصبيان من إبطاء المعلمين عن تحذيقهم ولم ترث للمعلمين من إبطاء الصبيان عما يراد بهم وبعدهم 

   . عن صرف القلوب لما يحفظونه ويدرسونه

   . والمعلمون أشقى بالصبيان من رعاة الضأن ورواض المهارة

   . سابغة والشكر عليها الزم واجبولو نظرت من جهة النظر علمت أن النعمة فيهم عظيمة 
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  فصل منه  

وأجمعوا على أنهم لم يجدوا آلمة أقل حرفًا وال أآثر ريعًا وال أعم نفعًا وال أحث على بيان وال أدعى إلى تبين وال أهجى لمن 
   .  " امرىء ما يحسن  قيمة آل  "   : ترك التفهم وقصر في اإلفهام من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه

   .  " مذاآرة الرجال تلقيح أللبابها   "   : وقد أحسن من قال

  "   : وآرهت الحكماء الرؤساء أصحاب االستنباط والتفكير جودة الحفظ لمكان االتكال عليه وإغفال العقل من التمييز حتى قالوا
   .  " الحفظ عذق الذهن 

   . قلدًا واالستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقةوألن مستعمل الحفظ ال يكون إال م

أنه متى أدام الحفظ أضر ذلك باالستنباط ومتى أدام االستنباط أضر ذلك بالحفظ وإن آان   : والقضية الصحيحة والحكم المحمود
   . الحفظ أشرف منزلة منه

   . فظ لم تعلق بقلبه وقل مكثها في صدرهومتى أهمل النظر لم تسرع إليه المعاني ومتى أهمل الح

   . وطبيعة الحفظ غير طبيعة االستنباط

   . والذي يعالجان به ويستعينان متفق عليه أال وهو فراغ القلب للشيء والشهوة له وبهما يكون التمام وتظهر الفضيلة

   . ولصاحب الحفظ سبب آخر يتفقان عليه وهو الموضع والوقت

   . ما يختاران إذا أرادا ذلك الفوق دون السفلفأما الموضع فأيه

وأما الساعات فاألسحار دون سائر األوقات ألن ذلك الوقت قبل وقت االشتغال وبعقب تمام الراحة والجمام ألن للجمام مقدارًا 
   . هو المصلحة آما أن للكد مقدارًا هو المصلحة

  فصل منه  

أبنائهم وفي تقويم أحداثهم على أنهم قد قلدوهم أمورهم وضميرهم ببلوغ التمام في ويستدل أيضًا بوصايا الملوك للمؤدبين في 
   . تأديبهم

   . وما قلدوهم ذلك إال بعد أن ارتفع إليهم في الحنو حالهم في األدب وبعد أن آشفهم االمتحان وقاموا على الخالص

ين والحساب والخطاطين لوجدت أآثرهم مؤدب آبار لو استقصيت عدد النحويين والعروضيين والفرضي - حفظك اهللا  -وأنت 
ومعلم صغار فكم تظن أنا وجدنا منهم من الرواة والقضاة والحكماء والوالة من المناآير والدهاة ومن الحماة والكفاة ومن القادة 

طابة والمذآورين والذادة ومن الرؤساء والسادة ومن آبار الكتاب والشعراء والوزراء واألدباء ومن أصحاب الرسائل والخ
   . بجميع أصناف البالغة ومن الفرسان وأصحاب الطعان ومن نديم آريم وعالم حكيم ومن مليح ظريف ومن شاب عفيف

وال تعجل بالقضية حتى تستوفي آخر الكتاب وتبلغ أقصى العذر فإنك إن آنت تعمدت تذممت وإن آنت جهلت تعلمت وما أظن 
   . من أحسن بك الظن إال وقد خالف الحزم
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  فصل منه  

ض والقرآن وجدنا لكل صنف من جميع ما بالناس إلى تعلمه حاجة معلمين آمعلمي الكتاب والحساب والفرائ  : قال المعلم
والنحو والعروض واألشعار واألخبار واآلثار ووجدنا األوائل آانوا يتخذون ألبنائهم من يعلمهم الكتابة والحساب ثم لعب 

   . الصوالجة والرمي في التنبوك والمجثمة والطير الخاطف ورمي البنجكاز

   . وقبل ذلك الدبوق والنفخ في السبطانة

وبعد ذلك الفروسية واللعب بالرماح والسيوف والمشاولة والمنازلة والمطاردة ثم النجوم واللحون والطب والهندسة وتعلم النرد 
   . والشطرنج وضرب الدفوف وضرب األوتار والوقع والنفخ في أصناف المزامير

   . ة والسرد والصبغ وأنواع الحياآةويأمرون بتعليم أبناء الرعية الفالحة والنجارة والبنيان والصياغة والخياط

   . نعم حتى علموا البالبل وأصناف الطير األلحان

وناسًا يعلمون القرود والدببة والكالب والظباء المكية والببغاء والسقر وغراب البين ويعلمون اإلبل والخيل والبغال والحمير 
   . والبوازي والفهود والكالب وعناق األرض الصيد والفيلة أصناف المشي وأجناس الحضر ويعلمون الشواهين والصقور

ويعلمون الدواب الطحن والبخاتي الجمز حتى يروضوا الهمالج والمعناق بالتخليع وغير التخليع وبالموضوع واألوسط 
   . والمرفوع

   . ووجدنا لألشياء آلها معلمين

نسان من جميع طبائع الحيوان أشكاًال من ختل الذئب وروغان وإنما قيل لإلنسان العالم الصغير سليل العالم الكبير ألن في اإل
   . الثعلب ووثوب األسد وحقد البعير وهداية القطاة

   . وهذا آثير وهذا بابة

   . وألنه يحكي آل صوت بفيه ويصور آل صورة بيده

   . ثم فضله اهللا تعالى بالمنطق والروية وإمكان التصرف

جميع أصناف المعلمين لجميع هذه األصناف آفضيلة المعلم من الناس األحداث المنطق المأثور وعلى أنا ال نعلم أن ألحد من 
آكالم االحتجاج والصفات والمناقالت من المسائل والجوابات في جميع العالمات بين الموزون من القصائد واألرجاز ومن 

   . وذهب مذهبهالمزدوج واألسجاع مع الكتاب والحساب وما شاآل ذلك ووافقه واتصل به 

   .  " إنما اشتق اسم المعلم من العلم واسم المؤدب من األدب   "   : وقالوا

   . وقد علمنا أن العلم هو األصل واألدب هو الفرع

   . واألدب إما خلق وإما رواية وقد أطلقوا له اسم المؤدب على العموم

   . والعلم أصل لكل خير وبه ينفصل الكرم من اللؤم والحالل من الحرام

   . والفضل من الموازنة بين أفضل الخيرين والمقابلة بين أنقص الشرين
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فلم يعرضوا ألحد من هذه األصناف التي اتخذ الناس لها المعلمين من جميع أنواع الحق والباطل والسرف واالقتصاد والجد 
   . ء الذين ال يعلمون إال الكتاب والحساب والشعر والنحو والفرائض والعروضوالهزل إال هؤال

   . وما بالسماء من نجوم االهتداء واألنواء والسعود وأسماء األيام والشهور والمناقالت

ب على التهاون ويمنعهم العرامة ويأخذهم بالصالة في الجماعة ويدرسهم القرآن ويهدن ألسنتهم برواية القصيد واألرجاز ويعاق
   . ويضرب على الفرار ويأخذهم بالمناقلة والمناقلة من أسباب المنافسة

   . لحقير بخالف هذه السيرة وبضد هذه المعاملة

   . وقد ذهب قوم إلى أن األدب حرف وطلبه شؤم

حذق بصنعته أنى توجه فيها  ما ازددت في أدبي حرفًا أسر به إال تزيدت حرفًا تحته شوم إن المقدم في  : وأنشد قول الشاعر
   . فهو محروم ولم نر شاعرًا نال بشعره الرغائب وال أديبًا بلغ بأدبه المراتب ذآر يمن األدب وال برآة قول الشعر

   . فإذا حرم الواحد منهم والرجل الشاذ ذآر حرف األدب وشؤم الشعر

   . وإن آان عدد من نال الرغائب أآثر من عدد من أخفق

   . رنا من آان في هذه الصفة فإنا غير معايرين ألبي يعقوب الخريمي ألنه نال بالشعر وأدرك باألدبومهما عي

 وليس الذي يحمل أآثر الناس على هذا القول إال وجدان المعاني واأللفاظ فإنهم يكرهون أن يضيعوا بابًا من إظهار الظرف 

   . وفضل اللسان وهم عليه قادرون

  الصبي عن الصبي  : فصل وقد قالوا  

   . الصبي عن الصبي أفهم وبه أشكل  : وقد قالوا

   . وآذلك الغافل والغافل واألحمق واألحمق والغبي والغبي والمرأة والمرأة

   .  " ولو جعلناه ملكًا لجعلناه رجًال   "   : قال اهللا تبارك وتعالى

   . ألن الناس عن الناس أفهم وإليهم أسكن

   . فمما أعان اهللا تعالى به الصبيان أن قرب طبائعهم ومقادير عقولهم من مقادير عقول المعلمين

أال ترى أن أبلغ الناس   ! مجنونة أو ترقص صبيًا  : آالم امرأة من دار قوم فيه تخليط وهذيان فقال -وهو يسير  - وسمع الحجاج 
و ناطق طفًال أو ناغى صبيًا لتوخى حكاية مقادير عقول الصبيان والشبه لسانًا وأجودهم بيانًا وأدقهم فطنة وأبعدهم روية ل

   . لمخارج آالمهم وآان ال يجد بدًا من أن ينصرف عن آل ما فضله اهللا به بالمعرفة الشريفة واأللفاظ الكريمة

   . وآذلك تكون المشاآلة بين المتفقين في الصناعات
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  فصل في رياضة الصبي  

تشغل قلبه منه إال بقدر ما يؤديه إلى السالمة من فاحش اللحن ومن مقدار جهل العوام في آتاب إن آتبه وشعر  وأما النحو فال
   . إن أنشده وشيء إن وصفه

وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به ومذهل عما هو أرد عليه منه من رواية المثل والشاهد والخبر الصادق والتعبير 
   . البارع

يرغب في بلوغ غايته ومجاوزة االقتصار فيه من ال يحتاج إلى تعرف جسيمات األمور واالستنباط لغوامض التدبر  وإنما
   . ولمصالح العباد والبالد والعلم باألرآان والقطب الذي تدور عليه الرحى ومن ليس له حظ غيره وال معاش سواه

   . وعويص النحو ال يجري في المعامالت وال يضطر إلى شيء

   . فمن الرأي أن يعتمد به في حساب العقد دون حساب الهند ودون الهندسة وعويص ما يدخل في المساحة

   . وعليك في ذلك بما يحتاج إليه آفاة السلطان وآتاب الدواوين

وغ في صناعة إن البلوغ في معرفة الحساب الذي يدور عليه العمل والترقي فيه والسبب إليه أرد عليه من البل  : وأنا أقول
   . المحررين ورءوس الخطاطين ألن في أدنى طبقات الخط مع صحة الهجاء بالغًا

   . وليس آذلك حال الحساب

   . ثم خذه بتعريف حجج الكتاب وتخلصهم باللفظ السهل القريب المأخذ إلى المعنى الغامض

وأذقه حالوة االختصار وراحة الكفاية وحذره التكلف واستكراه العبارة فإن أآرم ذلك آله ما آان إفهامًا للسامع وال يحوج إلى 
   . التأويل والتعقب ويكون مقصورًا على معناه ال مقصرًا عنه وال فاضًال عليه

   . ار والتكلففاختر من المعاني ما لم يكن مستورًا باللفظ المتعقد مغرقًا في اإلآث

فما أآثر من ال يحفل باستهالك المعنى مع براعة اللفظ وغموضه على السامع بعد أن يتسق له القول وما زال المعنى محجوبًا 
   . لم تكشف عنه العبارة

   . فالمعنى بعد مقيم على استخفائه وصارت العبارة لغوًا وظرفًا خاليًا

يهيىء المعنى عشقًا لذلك اللفظ وشغفًا بذلك االسم حتى صار يجر إليه المعنى جرًا  وشر البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن
   . ويلزقه به إلزاقًا

   . حتى آأن اهللا تعالى لم يخلق لذلك المعنى اسمًا غيره ومنعه اإلفصاح عنه إال به

واآلفة الكبرى أن يكون رديء الطبع بطيء اللفظ آليل الحد شديد العجب ويكون مع ذلك حريصًا على أن يعد في البلغاء شديد 
   . الكلف بانتحال اسم األدباء

   . فإذا آان آذلك خفي عليه فرق ما بين إجابة األلفاظ واستكراهه له

أو إضاعة ضربًا من اللفظ هو حقه وحظه ونصيبه الذي ال ينبغي  وبالجملة إن لكل معنًى شريف أو وضيع هزل أو جد وحزم
   . أن يجاوزه أو يقصر دونه
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   . ومن قرأ آتب البلغاء وتصفح دواوين الحكماء ليستفيد المعاني فهو على سبيل صواب

   . ومن نظر فيها ليستفيد األلفاظ فهو على سبيل الخطأ

آانت غايته انتزاع األلفاظ حمله الحرص عليها واالستهتار بها إلى أن  والخسران ها هنا في وزن الربح هناك ألن من
   . يستعملها قبل وقتها ويضعها في غير مكانها

ألني أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن   : ولم ذاك قال  : قال صاحبه  ! أنا أشعر منك  : ولذلك قال بعض الشعراء لصاحبه
   . عمه

   . مصلح وآخر مفسد  : سة والرفيقوإنما هي رياضة وسيا

   . وال بد من هدان وطبيعة مناسبة

   . وسماع األلفاظ ضار ونافع

أن يدور في مسامعه ويغب في قلبه ويختمر في صدره فإذا طال مكثها تناآحت ثم تالقحت فكانت نتيجتها أآرم   : فالوجه النافع
رقة وال مختلسة وال مغتصبة وال دالة على فقر إذ لم يكن القصد إلى نتيجة وثمرتها أطيب ثمرة ألنها حينئذ تخرج غير مست

   . شيء بعينه واالعتماد عليه دون غيره

وبين الشيء إذا عشش في الصدر ثم باض ثم فرخ ثم نهض وبين أن يكون الخاطر مختارًا واللفظ اعتسافًا واغتصابًا فرق 
   . بين

ال وعلى السرقة واالحتيال لم ينل طائًال وشق عليه النزوع واستولى عليه ومتى اتكل صاحب البالغة على الهوينى والوآ
   . الهوان واستهلكه سوء العادة

أن يتحفظ ألفاظًا بعينها من آتاب بعينه أو من لفظ رجل ثم يريد أن يعد لتلك األلفاظ قسمها من المعاني فهذا ال   : والوجه الضار
   . وال يكون إال مستكرهًا أللفاظه متكلفًا لمعانيه مضطرب التأليف منقطع النظام يكون إال بخيًال فقيرًا وحائفًا سروقًا

   . فإذا مر آالمه بنقاد 

   . ثم اعلم أن االستكراه في آل شيء سمج وحيث ما وقع فهو مذموم وهو في الطرف أسمج وفي البالغة أقبح

   . سه ولم تكن مخلدة في آتبهوما أحسن حاله ما دامت األلفاظ مسموعة من فمه مسرودة في نف

   . وخير الكتب ما إذا أعدت النظر فيه زادك في حسنه وأوقفك على حده

  فصل في ذم اللواط  

والذي يدل على أن هذه الشهوة معيبة في نفسها قبيحة في عينها أن اهللا تعالى وعز لم يعوض في اآلخرة بشهوة الولدان من 
ترك لوجهه في الدنيا شهوة الغلمان آما سقى في اآلخرة الخمر من ترآها له في الدنيا ثم مدح خمر الجنة بأقصر الكالم فنظم 

   .  " ال يصدعون عنها وال ينزفون   "   : الدنيا فقال به جميع المعاني المكروهة في خمر

   .  " ال سكر فيها وال خمار   "   : آأنه تبارك وتعالى قال

   . وفي اآتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء انقطاع النسل وفي انقطاع النسل بطالن جميع الدين والدنيا
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س المعكوس ومن المبدل المقلوب ألن اهللا جل ذآره إنما خلق الذآر لألنثى وغشيان الرجل الرجل والمرأة المرأة من المنكو
   . وجعل بينهما أسباب التحاب وعالئق الشرآة وعلل المشاآلة وجعل الذآر طبقًا لألنثى وجعل األنثى سكنًا للرجل

   . فقلب هؤالء األمر وعكسوه واستقبلوا من اختار اهللا لهم بالرد والزهد فيه

عبد اهللا بن المقفع ويكنى أبا عمرو وآان يتولى آلل األهتم وآان مقدمًا في بالغة اللسان   : ين ثم من البلغاء المتأدبينومن المعلم
   . والقلم والترجمة واختراع المعاني وابتداع السير

   . وآان جوادًا فارسًا جميًال وآان إذا شاء أن يقول الشعر قاله وآان يتعاطى الكالم

   . ن منه ال قليًال وال آثيرًاولم يكن يحس

   . وآان ضابطًا لحكايات المقاالت وال يعرف من أين غر المغتر ووثق الواثق

وإذا أردت أن تعتبر ذلك إن آنت من خلص المتكلمين ومن النظارين فاعتبر ذلك بأن تنظر في آخر رسالته الهاشمية فإنك 
   . تجده جيد الحكاية لدعوى القوم ردي المدخل في مواضع الطعن عليهم

شيء إال نفذ به فيه آالذي  وقد يكون الرجل يحسن الصنف والصنفين من العلم فيظن بنفسه عند ذلك أنه ال يحمل عقله على
اعترى الخليل بن أحمد بعد إحسانه في النحو والعروض أن ادعى العلم بالكالم وبأوزان األغاني فخرج من الجهل إلى مقدار 

   . ال يبلغه أحد إال بخذالن اهللا تعالى

   . فال حرمنا اهللا تعالى عصمته وال ابتالنا بخذالنه

  فصل وهذان الشاعران جاهليان  

   . وهذان الشاعران جاهليان بعيدان من التوليد وبنجوة من التكليف

ومن خصال العبادة وإن آانت آلها راجحة فليس فيها شيء أرد في عاجل وال أفضل في آجل من حسن الظن باهللا تعالى وعز 
   . وجل

ح له باب الحيلة واالهتداء إلى مواضع ثم اعلم أن أعقل الناس السلطان ومن احتاج إلى معاملته وعلى قدر الحاجة إليه ينفت
   . الحجة

   . وما أقرب فضل الراعي على الرعية من فضل السائس على الدابة

   . ولوال السلطان ألآل الناس بعضهم بعضًا آما أنه لوال المسيم لوثب السباع على السوام

فإن صناعة الصرف تجمع مع الكتاب والحساب  اصرفه إلى الصيارفة  : ودعني من تدريسه آتب أبي حنيفة ودعني من قولهم
   . المعرفة بأصناف األموال وال تجد بدًا من حلة السلطان

   . قد آانت قريش تجارًا فإن هذا باب ال ينقاس وال يطرد  : ودعني من قول من يقول

   . وجهل أقدار العلل ومن قاس تجار الكرخ وباعته وتجار األهواز والبصرة على تجار قريش فقد أخطأ مواضع القياس

قريش قوم لم يزل اهللا تعالى يقلبهم في األرحام البريئة من اآلفات وينقلهم من األصالب السليمة من العاهات ويعبيهم لكل جسيم 
   . ويربيهم لكل عظيم
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   . ولو علم هذا القائل ما آانت قريش عليه في التجارة لعرف اختالف السبل وتفاوت ما بين الطرق

انت علتهم في ذلك آعلة تجار األبلة ومحتكري أهل الحيرة لثلمت دقة التجارة في أعراضهم ولنهك سخف التربح من ولو آ
   . مروءاتهم ولصغر ذلك من أقدارهم في صدور العرب ولوضع من علوهم عند أهل الشرف

ولم يقصروا عن غاية فسقوا الحجيج  وآيف وقد ارتحلت إليهم الشعراء آما ارتحلت إلى الملوك العظماء فأسنوا لهم العطية
   . وأقاموا القرى لزوار اهللا تعالى وهم بواد غير ذي زرع

فلو أنه آان معهم من الفضل ما يبهر العقول ومن المجد ما تحرج فيه العيون لما أصلح طبائعهم الشيء الذي يفسد جميع 
   . األمة

   . ولقد أورث ذلك صدورهم من السعة بقدر ما أورث غيرهم من الضيق

ولو آانت سبلهم عند الملوك إذا وفدوا عليهم أو وردوا بالدهم بالتجارات سبل غيرهم من التجار لما أوجهوهم وقربوهم ولما 
   . أقاموا لهم قرى الملوك وحبوهم بكرامة الخاص

وتتأله في عبادتها وآان مانعًا لهم من الغارات والسباء ومن وطء النساء من جهة وإذا آانت قريش حمسًا تنسك في دينها 
المغنم ولذلك لم يئدوا البنات وال ولدت منهم امرأة غيرهم من جهة السباء وال زوجوا أحدًا من العرب حتى يتحمس ويدين 

   . بدينهم

هم إال مواريث آبائهم ونسائهم خوفًا من أن يخالطه شيء من ولذلك لما صاروا إلى بناء الكعبة لم يخرجوا في بنائها من أموال
   . حرام إذ آانت أرباح التجارات مخوفًا عليها ذلك

فلما آانوا بواد غير ذي زرع ويحتاجون إلى األقوات وإقامة القرى لم يجدوا بدًا من أن يتكلفوا ما يعيشهم ويصلح شأنهم فانظر 
د هذا أن يتحول ابنك في مسالخ صالح الزرازريشي أو في طباع ابن بادام أو في عقل فيسرك بع  ! آم بين علتهم وعلة غيرهم

   . ابن سامري

المسافر   "   : فإن زعموا أن أصحاب السلطان يعرض مكروه فليعلموا أن آل مسافر فبعرض مكروه وقد قال بعض الحكماء
   . يعني على هالك  " ومتاعه على قلت إال من حفظ اهللا 

   . لبحر أشد خطرًا ومشتري طعام األهواز أشد تهورًا ورافع الشراع بعرض هلكةوراآب ا

   . والمتعرض للمالحة والمعرض نفسه للسباع أقل شفقة

   . وسكان الجزائر والسواحل أحق بالتعرض وأولى بالخوف

يد منه أحق بتوقع الحدثان والمنهوم بالطعام الردي والمدمن للشراب أشبه بأصحاب التغرير والمتباري في ذلك والمتز
   . وحوادث األزمان قد جرت عليه عادة الدهر وسيرة األيام

   . وهذا آله أحق باالهتمام

وإن آنت إلى اإلشفاق تذهب وإلى إعطاء الحزم أآثر من نصيبه وآيف دار األمر فإن التاجر قد استشعر الذل وتغشى ثوب 
   . المذلة

   . وصاحب السلطان قد تجاوز حد العز والهيبة
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   . وإنما عيبه سكر السلطان وإفراط التعظيم

قد استبطن بالعز وظاهر بالبشر واستحكمت تجربته وبعدت بصيرته حتى عرف مصلحة آل مصر وإصالح آل فاسد وإقامة 
   . آل معوج وعمارة آل خرب

ال أآثر تحوًال من يسر إلى عسر وال رأينا الحوائج إلى أحد أهدى منها إلى وال أعلم في األرض أعم إفالسًا وال أشد نكبة و
   . أموال الصيارفة

   . فكيف يقاس شأن قوم تعمهم المعاطب بشأن قوم أهل السالمة فيهم أآثر والنكبات فيهم أقل

   . وبعد هذا فإني أرى أال تستكرهه فتبغض إليه األدب وال تهمله فيعتاد اللهو

   . ال أعلم في جميع األرض شيئًا أجلب لجميع الفساد من قرناء السوء والفراغ الفاضل عن الجمامعلى أني 

   . درسه العلم ما آان فارغًا من أشغال الرجال ومطالب ذوي الهمم

   . واحتل في أن تكون أحب إليه من أمه

ن ثقل التأديب عند من لم يبلغ حال العارف وال تستطيع أن يمحضك المقة ويصفي لك المودة مع آراهته لما تحمل إليه م
   . بفضله

   . فاستخرج مكنون محبته ببر اللسان وبذل المال

   . ولهذا مقدار من جازه أفرط

   . واإلفراط سرف

   . ومن قصر عنه فرط والمفرط مضياع

ح أمر من تؤمل فيه أن يقوم في وال تستكثرن هذا آله فإن بعض النعمة فيه تأتي على أضعاف النعامة والذي تحاول من صال
   . أهلك مقامك وإصالح ما خلفت آقيامك لحقيق بالحيطة عليه وبإعطائه المجهود من نفسك

   .  " رب ال تذرني فردًا وأنت خير الوارثين   "   : وقال زآريا عليه السالم

   .  " آاألنثى  وليس الذآر  "   : فعلم اهللا تبارك وتعالى فوهب له غالمًا وقال اهللا عز وجل

   . اعلم أنه أعطاك ولدًا عبرة عين العدو وقرة عين الصديق الولي

   . فاحمد اهللا وأخلص في الدعاء وأآثر من الخير إن شاء اهللا تعالى

  فصل من آتاب التربيع والتدوير 

فانظر في مسالمة النفوس مع تقارب منازلها ولم تجاذبت عند تقارب مراتبها ولم اختلف الكثير واتفق القليل ولم آانت الكثرة 
علة للتخاذل والقلة سببًا للتناصر وما فرق ما بين المجاراة والتحاسد وبين المنافسة والتغالب فإنك متى عرفت ذلك استرحت 

   . منا ورجونا أن نستريح منك
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   . وآيف يعرف السبب من يجهل المسبب وآيف يعرف الوصل من يجهل الفصل وآيف يعرف الحدود من لم يسمع الفصول

بل يعرف آيف الحجة من الشبهة والغدر من الحيلة والواجب من الممكن والغفل من الموسوم والمحال من الصحيح واألسرار 
ا ال يعلم وما يعلم باللفظ دون اإلشارة مما ال يعلم إال باإلشارة دون اللفظ وما من المجهول ومن آبار الدالئل الخفية وما يعلم مم

   . يعلم معتمدًا وال يعلم مكيفًا وال يعلم معتقدًا

وما المستغلق الذي يجوز أن يفارقه استغالقه والمستبهم الذي ال يفارقه استبهامه ومن هو طائر مع العوام حيث طارت وساقط 
   . الزراية والرغبة عنها معها حيث سقطت مع

   . قد طلبها بفضل طلبه لنفسه وجرى معها بقدر مناسبتها لقدره

فاعرف الجنس من الصنف والقسم من النصنف وفرق ما بين الذم واللوم وفصل ما بين الحمد والشكر وحد االختيار من 
   . اإلمكان واالضطرار من اإليجاب

   . داأر ما أنت إليه أحوج وهو علينا وسنعرفك من جملة ما ذآرنا بابًا بابًا

 فصل   

وما في األرض إقرار أثبت ودليل أوضح وشاهد أصدق من شاهدي عليك على ما ادعيت لنفسك من الرفعة مع ما ظهر من 
   . حسدك ألهل الصنعة

   . وهل يكون آذلك إال فاسد الحس ظاهر العنود أو جاهل بالمحال

في يدك قياس ال يكسر وجواب ال ينقطع ولك حد ال يفل وغرب ال ينثني وهو قياسك الذي إليه تنسب  -أبقاك اهللا  - وبعد فأنت 
وما علي أن يراني الناس عريضًا وأآون في حكمهم غليظًا وأنا عند اهللا تعالى طويل جميل   : أن تقول  : ومذهبك الذي إليه تذهب
   . وفي الحقيقة مقدود رشيق

أن لك مع طول الباد راآبًا طول الظهر جالسًا ولكن بينهم فيك إذا قمت اختالف وعليك لهم إذا  -حفظك اهللا  - وقد علموا 
   . اضطجعت مسائل

   . ومن غريب ما أعطيت ومن بديع ما أوتيت أنا لم نر مقدودًا واسع الجفرة غيرك وال رشيقًا مستفيض الخاصرة سواك

   . سيط وأنت الطويل وأنت المتقاربفأنت المديد وأنت الب

   . فيا شعرًا جمع األعاريض ويا شخصًا جمع االستدارة والطول

بل ما يهمك من أقاويلهم ويتعاظمك من اختالفهم والراسخون في العلم والناطقون بالفهم يعلمون أن استفاضة عرضك قد 
   . ما ذهب منك طوًال أدخلت الضيم على ارتفاع سمكك وأن ما ذهب منك عرضًا قد استغرق

   . ولئن اختلفوا في طولك لقد اتفقوا في عرضك

   . وإن آانوا قد سلموا لك بالرغم شطرًا فقد حصلت ما سلموا وأنت على دعواك فيما لم يسلموا

ولعمري إن العيون لتخطىء وإن الحواس لتكذب وما الحكم القاطع إال للذهن وما االستبانة الصحيحة إال للعقل إذ آان زمامًا 
   . على األعضاء وعيارًا على الحواس
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 سمنت فاستحش أآرعها ال  : ومما يثبت أيضًا أن ظاهر عرضك مانع من إدراك حقيقة طولك قول أبي داوود اإليادي في إبله
ال ني ني وال السنام سنام ولو لم يكن فيك من العجب إال أنك أول من عوده اهللا تعالى بالصبر على خطاء الحس وبالشكر على 

   . صواب الذهن لقد آنت في طولك غاية للعالمين وفي عرضك منارًا للمضلين

فرط في الرشاقة ونسب إلى القضاضة ألن وقد تظلم المربوع مثلي من الطويل مثل عمر ومن القصير مثل عمرو إذ زعم أنه أ
   . إفراط عرضه غمر االعتدال من طوله وآالهما يحتاج إلى االعتذار ويفتقر إلى االعتدال

والمربوع بحمد اهللا تعالى قد اعتدلت أجزاؤه في الحقيقة آما اعتدلت في المنظر فقد استغنى بعز الحقيقة عن االعتذار وبحكم 
   . الظاهر عن االعتالل

وقد سمعنا من يذم الطوال آما سمعنا من يزري على القصار ولم نسمع أحدًا ذم مربوعًا وال أزرى عليه وال وقف عنده وال 
   . شك فيه

ومن يذمه إال من ذم االعتدال ومن يزري عليه إال من أزرى على االقتصاد ومن ينصب للصواب الظاهر إال المعاند ومن 
ما ترى في خلق   "   : ل من يزري على أحد بتفاقم الترآيب وبسوء التنضيد مع قول اهللا عز وجليماري في العيان إال الجاهل ب

   .  " الرحمن من تفاوت 

   . وبعد فأي قد أردأ وأي نظام أفسد من عرض مجاوز للقدر أو طول مجاوز للقصد

الجسم من ولو جاز هذا الوصف ومتى يضرب العرض بسهمه على قدر حقه ويأخذ الطول من نصيبه على مثل وزنه خرج 
   . وحسن هذا النعت آان إلبراهيم بن السندي من الفضيلة ما ليس ألحمد بن عبد الوهاب

   . وهذا آله بعد أن يصدقوك على ما ادعيت لطولك في الحقيقة واحتججت به لعرضك في الحكومة

   . رض للصدق من المتكرم ومتحكك بالحلم من المتغافلآما أنك بإعمالك لما ينفيه العيان واستشهادك لما تنكره األذهان معت

   . وأي صامت ال ينطقه هذا المذهب وأي ناطق ال يغريه هذا القول

   . وإذا آان هذا ناقضًا لعزم المتسلم فما ظنك بعادة المتكلف

   . فأنشدك اهللا أن تغري بك السفهاء وتنقض عزائم الحكماء

   . أبتعرضك للعوام أم بإفسادك حكم الخواص  : رين أنت أعظم إثمًا وفي أيهما أنت أفحش ظلمًابأي األم -حفظك اهللا  - وما أدري 

   . وبعد فما يحوجك إلى هذا وما يدعوك إليه وأشباهك من القصار آثير ومن ينصرك منهم غير قليل

 فصل   

وجنة   "   : عرض دون الطول حيث يقولولوال فضيلة العرض على الطول لما وصف اهللا تعالى وعز وجل الجنة بال  : وقلت
   .  " عرضها آعرض السماء واألرض 

   . فهذا برهانك الواضح

ولو لم يكن فيك من الرضا والتسليم ومن القناعة واإلخالص إال أنك ترى ما عند اهللا خيرًا لك مما عند الناس وأن الطول 
   . الخفي أحب إليك من الطول الظاهر لكان في ذلك ما يقضي لك باإلنصاف ويحكم لك بالتوفيق
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   . لم خضوعك للحق آما أتعلم التفقه في الدينأعشق إنصافك آما تعشق المرأة الحسناء وأتع -أبقاك اهللا  -وأنا 

   . ولربما ظننت أن جورك إنصاف قوم آخرين وأن تعقدك سماح رجال منصفين

وما أظنك صرت إلى معارضة الحجة بالشبهة ومقابلة االختيار باالضطرار واليقين بالشك واليقظة بالحلم إال للذي خصصت 
نصاف حتى صرت أحوج ما تكون إلى اإلنكار أذعن ما تكون باإلقرار وأشد ما تكون به من إيثار الحق وألهمته من فضيلة اإل
   . إلى الحيلة فقرًا أشد ما تكون للحجة طلبًا

   . غير أن ذلك بطرف ساآن وصوت خاضع وقلب جامع وجأش رابط ونية جسور وإرادة تامة مع غفلة آريم وفطنة عليم

ر منخوب وال متشعب وال مدخول وال مشترك وال ناقص النفس وال واهن إن انقطع خصمك تغافلت وإن خرق ترفقت غي
   . العزم وال حسود وال منافس وال مغالب وال معاقب

تفل الحز وتصيب المفصل وتقرب البعيد وتظهر الخفي وتميز الملتبس وتلخص المشكل وتعطي المعنى حقه من اللفظ آما 
   . تعطي اللفظ حظه من المعنى

   . إذا آان حيًا يلوح وظاهرًا يصيح وتبغضه مستهلكًا بالتعقيد ومستورًا بالتغريبوتحب المعنى 

   . وتزعم أن شر األلفاظ ما غرق المعاني وأخفاها وسترها وعماها وإن راقت سمع الغمر واستمالت قلب الريض

   . ما سواهأعجب األلفاظ عندك ما رق وعذب وخف وسهل وآان موقوفًا على معناه ومقصورًا عليه دون 

   . ال فاضل وال مقصر وال مشترك وال مستغلق قد جمع خصال البالغة واستوفى خالل المعرفة

فإذا آان الكالم على هذه الصفة وألف على هذه الشريطة لم يكن اللفظ أسرع إلى السمع من المعنى إلى القلب وصار السامع 
فكرة وماتت الشبهة وظهرت الحجة واستبدلوا بالخالف وفاقًا وبالمجاذبة آالقائل والمتعلم آالمعلم وخفت المؤنة واستغنى عن ال

موادعة وتهنئوا بالعلم وتقنعوا ببرد اليقين واطمأنوا بثلج الصدور وبان المنصف من المعاند وتميز الناقص من الوافر وذل 
   . الخطل وعز المحصل وبدت عورة المبطل وظهرت براءة المحق

آأنه طاقة ريحان أو خوط آس وآأنه قضيب خيزران وآأنه غصن بان وآأنه رمح رديني   : لوا في الحسنوالناس وإن قا  : وقلت
   . آأنه المشتري وآأن وجهه دينار هرقلي  : وآأنه صفيحة يمان وآأنه سيف هندواني وآأنه جان وآأنه جدل عنان فقد قالوا

   . وما هو إال البحر وما هو إال الغيث

   . وآأنه الشمس وآأنها دارة القمر وآأنها الزهرة وآأنها درة وآأنها غمامة وآأنها مهاة

   . وقد نراهم وصفوا المستدير والعريض بأآثر مما وصفوا القضيف الطويل

   . ووجدنا األفالك وما فيها واألرض وما عليها على التدوير دون التطويل آذلك الورق والحب والثمر والشجر  : وقلت

والرمح وإن طال فإن التدوير عليه أغلب ألن التدوير قائم فيه موصًال ومفصال والطول ال يوجد فيه إال موصال   : وقلت
   . ومفصًال

   . وآذلك اإلنسان وجميع الحيوان

   . وال يوجد التربيع إال في المصنوع دون المخلوق وفما أآره على ترآيبه دون ما خلي وسوم طبيعته  : وقلت
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   . وعلى أن آل مربع ففي جوفه مدور فقد بان المدور بفضله وشارك المطول في حصته

ومن العجب أنك تزعم أنك طويل في الحقيقة ثم تحتج للعرض واالستدارة وقد أضربت عما عند اهللا صفحًا ولهجت بما عند 
   . الناس

اهللا تعالى به من الشكلة فإنها ال تكون في اللئام وال  فأما حور العين فقد انفردت بحسنه وذهبت ببهجته وملحه إال ما أبانك
   . تفارق الكرام

   . وأما سواد الناظر وحسن المحاجر وهدب األشفار ورقة حواشي األجفان فعلى أصل عنصرك ومجاري أعراقك

ل مع وهن الكبرة وتقادم وأما إدراآك الشخص البعيد وقراءتك الكتاب الدقيق ونقش الخاتم قبل الطابع وفهم المشكل قبل التأم
الميالد ومع تخون األيام وتنقص األزمان فمن توتيا الهند ولترك الجماع ومن الحمية الشديدة وطول استقبال الخضرة فأنت يا 

عجوز ترجي أن تكون فتية وقد لحب الجنبان   : عم عندما تصلح ما أفسده الدهر وتسترجع ما أخذته األيام لكما قال الشاعر
الظهر تدس إلى العطار سلعةأهلها ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر وآيف أطمع في نزوعك عن اللجاج وقد واحدودب 
   . منعتنيه قبله

   . وآيف أرجو إقرارك جهرًا وقد أبيته سرًا وآيف تجود به صحيحًا مطمعًا وقد بخلت به مريضًا مؤيسًا

ره وتراهنه ثم ال تفعل ذلك إال في المحافل العظام وبحضرة آبار وآيف يرجو خيرك من رآك تطاول أبا جعفر وتحاسنه وتناف
الحكام ثم تستغرب ضحكًا من طمعه فيك وتعجب الناس من وأشهد لك بعد هذا أنك ستحاسن عمرًا الجاحظ وتعاقله ثم تظارفه 

بن قيس وتبارز  وتطاوله وتتغنى مع مخارق وتنكر فضل زبزب وتستجهل النظام وتستغبي قيس بن زهير وتستخف األحنف
   . علي بن أبي طالب ثم تخرج من حد الغلبة إلى حد المراء ومن حد األحياء إلى حدود الموتى

هذا وليس لك مساعد وال معك شاهد واحد وال رأيت أحدًا يقف في الحكم عليك أو ينتظر تحقيق دعواك وال رأيت منكرًا يخليك 
   . من التأنيب وال مؤنبًا يخليك من الوعيد وال موعدًا يخليك من اإليقاع وال موقعًا يرثي لك وال شافعًا يشفع فيك

ا مرارة الحق ولم تعرضنا ألداء الواجب ولم تستكثر من الشهود عليك ولم تحمل يا عم لم تحملنا على الصدق ولم تجرعن
اإلخوان على خالف محبتهم فيك اجعل بدل ما تجني على نفسك أن تجني على عدوك وبدل ما يضطر الناس أن يصدقوا فيك 

   . أن تضطرهم إلى أن يمسكوا عنك

   . بيده إنما يقول خالف ما يجده في نفسهلمن فاته الطول من أن يلقي  - يرحمك اهللا  - وال بد 

   . فواهللا إنك لجيد الهامة وفي ذلك خلف لحسن القامة

   . وإنك لحسن الحظ وفي ذلك عوض من حسن اللفظ

   . وإنك لتجد مقاًال وإنك لتعد خصاًال

   . فقل معروفًا فإنا من أعوانك واقتصد فإنا من أنصارك

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق   " تصدت ولو جرت لقلنا قد اهتديت ولكنك تجيء بشيء وهات فإنك لو أسرفت لقلنا قد اق
   .  " األرض وتخر الجبال هدًا 

   . لو غششناك لساعدناك ولو نافقناك ألغريناك
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 فصل   

   . في الطول زاهدًا وعن القصر راغبًا وآنت أمدح المربوع وأحمد االعتدال -أطال اهللا بقاءك  - وقد آنت 

   . وال واهللا لن يقوم خير االعتدال بشر قصر العمر وال جمال المربوع بما يفوت من منفعة العلم

   . فأما اليوم فياليتني آنت أقصر منك وأضوى وأقل منك وأقما

وليس دعائي لك بطول البقاء طلبًا للزيادة لكن على جهة التعبد واالستكانة فإذا سمعتني أقول أطال اهللا بقاءك فهذا المعنى أريد 
   . وإذا رأيتني أقول ال أخلى اهللا مكانك فإلى هذا المعنى أذهب

طول العمر وصحة األبدان آالورشان  وقد زعموا جعلت فداءك أن آل ما طال عمره من الحيوانات زائد في شدة األرآان وفي
والضباب وحمر الوحش وآلحم النسر لمن أآله ولحم الحية لمن استحله فإذا آان هذا حقًا وآان نافعًا وآنت له مستعمًال وفيه 

   . متقدمًا وتراه رأيًا أخذنا منه بنصيب وتعلقنا منه بسبب

   . اد عليك وتعاور النقصان والزيادة إياكجواز الكون والفس  : وفيك أمران غريبان وشاهدان بديعان

   . وجوهرك فلكي وترآيبك أرضي

   . فمنك طول البقاء ومعك دليل الفناء

   . وأنت علة للمتضاد وسبب للمتنافي

   . وما ظنك بخلق ال تضره اإلحالة وال يفسده التناقض

  فصل  

بوا ووجدت األشياء بنفسك خالصة وممزوجة وأغفاًال جعلت فداك قد شاهدت اإلنس منذ خلقوا ورأيت الجن قبل أن يحج
وموسومة وسالمة ومدخولة فما يخفى عليك الحجة من الشبهة وال السقم من الصحة وال الممكن من الممتنع وال المستغلق من 

   . المبهم وال النادر من البديع وال شبه الدليل من الدليل

األقسام عندك محصورة والحدود محفوظة والطبقات معلومة والدنيا  وعرفت عالمة الثقة من عالمة الريبة حتى صارت
   . بحذافيرها مصورة

ووجدت السبب آما وجدت المسبب وعرفت االعتالل آما عرفت االحتجاج وشاهدت العلل وهي تولد واألسباب وهي تصنع 
   . فعرفت المصنوع من المخلوق والحقيقة من التمويه

 فصل   

   . آما أنك لم تكن فكنت فكذا ال تكون بعد أن آنت -جعلت فداءك  -إنك 

   . وآما زدت في الدهر الطويل فكذا تنقص في الدهر الطويل

   . وآل طويل فهو قصير وآل متناه فهو قليل
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فإياك أن تظن أنك قديم فتكفر وإياك أن تنكر أنك محدث فتشرك فإن للشيطان في مثلك أطماعًا ال يصيبها في سواك ويجد فيك 
   . علًال ال يجدها في غيرك

 فصل   

   . وقد علمت أن الخبر إذا صح أصله وآان للناس علة في نشره آان في الداللة على الحق آالعيان وفي الشفاء آالسماع

ى أن الخبر ال يعرف به تكيف األمور ولكن تعرف به جمل األشياء إال خبرك فإنك ال تحتاج إلى إشارة وال إلى علة وال عل
   . إلى تفسير حتى يقوم خبرك في الشفاء وفي آيفية الشيء مقام العيان

لو آنت   : خصومه وذهاب خصمهما يقولون في رجل لم يقل قط بعد انقضاء   : وقد آنت أتعجب من محمد بن عبد الملك وأقول
فلما رأيتك   ! فما بال عفوه أآثر من جهدآم وبديهته أبعد من أقصى فكرتكم  ! قلت آذا آان أفضل أو آنت لم أقل آذا آان أمثل

   . علمت أنك عذاب صبه اهللا تعالى على آل رفيع ورحمة أنشأها اهللا لكل وضيع

فلك وعن سماعك من أفالطون وما دار بينك وبين أرسطاطاليس وأي نوع فخبرني عما جرى بينك وبين هرمس في طبيعة ال
   . اعتقدت وأي شيء اخترت فقد أبت نفسي غيرك وأبت أن تتشفى إال بخبرك

ولوال أني آلف برواية األقاويل ومغرم بمعرفة االختالف وأني ال أستجيز مسألتك عن آل شيء وابتذالك في آل أمر لما 
   . ا انقطعت إلى أحد غيركسمعت من أحد سواك ولم

   . اعلم جعلت فداءك أني لم أرد بمزاحك إال أن أضحك سنك وال آانت غايتي فيك إال ألنفق عندك

   . وقد آنت خفت أن ال أآون وقفت على حده وأشفقت من المجاوزة لقدره

   . والمزاح باب ليس المخوف فيه التقصير وال يكون الخطأ فيه من جهة النقصان

وهو باب متى فتحه فاتح وطرق له مطرق ولم يملك من سده مثل الذي يملك من فتحه ولم يخرج بقدر ما آان قدم من نفسه 
   . ألنه باب أصل بنائه على الخطأ وال يخالطه من األخالق إال ما سخف

   . ومن شأنه التزيد وأن يكون صاحبه قليل التحفظ

   . صحبة وال أشد خالفًا وال أآثر له خلطة من الجد والمزاح والمناظرة والمراءولم نر شيئًا أبعد من شيء وال أطول له 

فإن آنت لم أقصر عن الغاية ولم أتجاوز حد النهاية فبما أعرف من يمن مكالمتك وبرآة مكاتبتك ومن حسن تقويمك وجودة 
   . تثقيفك

ال إنكار لحقك ولكن حدود األشياء إذا خفيت وإن آنت أخطأت الطريق وجاوزت المقدار فما آان ذلك عن جهل بفضلك و
ومقاديرها إذا أشكلت ولم يكن مع الناظر فيها مثل تمامك وال مع التكلف لها مثل آمالك دخل عليه من الخلل بقدر عجزه وسلم 

   . منه بقدر نفاذه

   . نعم ولو آان من العلماء الموصوفين ومن األدباء المذآورين

  : باب مكر وجنس خدع يتكل المرء في إساءته إلى جليسه واستماعه لصديقه على أن يقول - جعلت فداءك - ومن المزاح 
ومن يرغب عن المفاآهة   ! من يغضب من المزاح إال آز الخلق  : عبثت وعلى أن يقول  : مزحت وعلى أن يقول عند المحاآمة

   . ومتى لم تعده آانت عنه أبطأ وبعد فمتى أعدت النفس عذرًا آانت إلى القبيح أسرع  ! إال ضيق العطن
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ومن أسباب الغلط فيه ومن دواعي الخطأ إليه أن آثيرًا ممن تمازحه يضحكك وإن آنت أغضبته وال يقطع مزاحك وإن آنت 
   . قد أوجعته

ي حين أمنت ألن  : فما أدخلك في شيء هذه سبيله وهكذا جوهره وطريقه قلت  : فإن حقد ففي الحقد الداء وإن عجل فذلك فإن قلت
عقاب اإلساءة ووثقت بثواب اإلحسان وعلمت أنك ال تقضي إال على العمد وال تعذب إال على القصد صار األمن سائقًا واألمل 

   . قائدًا

   . وأي عمل أرد وأي متجر أربح مما جمع السالمة والغنيمة واألمن والمثوبة

ت سببي إليه ألن دوام التغافل شبيه باإلهمال وترك التعريف يورث ولو آان هذا ذنبًا آنت شريكي فيه ولو آان تقصيرًا لكن
عمر   "   : اإلغفال والعفو الشائع والبشر الدائم يؤمنان من المكافأة ويذهبان بالتحفظ ولذلك قال عيينة بن حصن لعثمان بن عفان

   .  " آان خيرًا لي منك أرهبني فاتقاني وأعطاني فأغناني 

فلم أجترىء عليك إال بك وإن آنت أخطأت فلم أخطىء عليك إال لك ألن حسن الظن بك والثقة بعفوك  فإن آنت اجترأت عليك
   . سبب إلى قلة التحفظ وداعية إلى ترك التحرز

ولو آان عظم قدري هو   ! وبعد فمن وهب الكبير آيف يقف عند الصغير ومن لم يزل يعفو عن العمد آيف يعاقب على السهو
   . كان عظم قدري هو الذي شفع ليالذي عظم ذنبي ل

ولو استحققت عقابك بإقدامي عليك مع خوفي لك الستوجبت عفوك عن إقدامي عليك بحسن على أني متى أوجبت لك العفو فقد 
   . أوجبت لك الفضل ومتى أضفت إليك العقاب فقد وصفتك باإلنصاف

   . لك الشكر إال أرفع من الحال التي توجب لك الصبر وال أعلم حال الفضل إال أشرف من حال العدل والحال التي توجب

   . وإن آنت ال تهب عقابي لحرمتي فهبه ألياديك عندي فإن النعمة تشفع في النعمة

   . فإن لم تفعل ذلك للحرمة فافعله لحسن األحدوثة وعد إلى حسن العادة

   . وإن لم تفعل ذلك لحسن العادة فائت ما أنت أهله

   . واعلم أني وإياك متى تحاآمنا إلى آرمك قضي لي عليك ومتى ارتفعنا إلى عدلك حسن العفو عني عندك

وفصل ما بيننا وبينك وفرق ما بين أقدارنا وقدرك أنا نسيء وتغفر ونذنب وتستر ونعوج وتقوم ونجهل وتعلم وأن عليك 
   . اإلنعام وعليك الشكر

   . نصفومن صفاتك أن تفعل ومن صفاتنا أن 

وإذا فعلت ما تقدر عليه من العقاب آنت آمن فعل ما يقدر عليه من التعرض وصرت ترغب عن الشكر آما رغبنا عن السلم 
وصار التعرض لعفوك باألمن باطًال والتعرض لعقابك بالخوف حقًا ورغبت عن النبل والبهاء وعن السؤدد والسناء وصرت 

يحمدون القدرة إال عند استعمالها في الخير ويذمون العجز إال لما يفوت به من  -اهللا أبقاك  -آمن يشفي غيظًا أو ولم نجدهم 
   . إتيان الجميل

   . وأنى لك بالعقاب وأنت خير آلك ومن أين اعتراك المنع وأنت أنهجت الجود ألهله

لصفح ولم تكدها بالمناقشة وهل عندك إال ما في طبعك وآيف لك بخالف عادتك فلم تستكره نفسك على المكافأة وطباعها ا
ومذهبها المسامحة سبحان من جعل أخالقك وفق أعراقك وفعلك وفق عملك ومن جعل ظنك أآثر من يقيننا وفراستك أثقب من 
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عياننا وعفوك أرجح من جهدنا وبداهتك أجود من تفكرنا وفعلك أرفع من وصفنا وغيبتك أهيب من حضور السادة وعتبك أشد 
   . من عقاب الظلمة

وسبحان من جعلك تعفو عن المتعمد وتتجافى عن عقاب المصر وتتغافل عن المناوي وتصفح عن المتهاون حتى إذا صرت 
إلى من ذنبه نسيان وتوبته خالص وهفوته بكر وشفاعته الحرمة ومن ال يعرف الشكر إال لك واإلنعام إال منك وال العلم إال من 

قصر في بعض طاعتك إال لما رأى من احتمالك وال نسي بعض ما يجب لك إال لما تأديبك وال األخالق إال من تقويمك وال ي
   . داخله من تعظيمك صرت تتوعده بالصرم وهو دليل آل بلية وتستعمل اإلعراض وهو قائد آل هلكة

طيت وأن وقد علمت أن عتابك أشد من الصريمة وأن تأنيبك أغلظ من العقوبة وأن منعك إذا منعت في وزن إعطائك إذا أع
عقابك على حسب ثوابك وأن جزعي من حرمانك في وزن سروري بفوائدك وأن شين غضبك آزين رضاك وأن موت ذآري 

   . بانقطاع سببي منك آحياة ذآري مع اتصال سببي بك

   . وما لي اليوم عمل أنا إليه أسكن وال شفيع أنا به أوثق من شدة جزعي من عتبك وإفراط هلعي من خوفك

   . ن إذا جاد بالصفح ومن بالعفو لم يكن لصاحبه منه إال السالمة والنجاة من الهلكةولست مم

بل تشفع ذلك بالمراتب الرفيعة والعطايا الجزيلة والعز في العشيرة والهيبة في الخاصة والعامة مع طيب الذآر وشرف العقب 
   . ومحبة الناس

بينك في ذلك من التنازع والتشاجر والتنافر فإن الكالم قد يكون في لفظ وأما ذآرى القد والخرط والطول والعرض وما بيننا و
   . الجد وهو مزاح

ولو استعمل الناس الدماثة في آل حال والجد في آل مقال وترآوا التسمح والتسهيل وعقدوا في آل دقيق وجليل لكان الشر 
   . صراحًا خيرًا لهم والباطل محضًا أرد عليهم

   . ولكل حال شكلولكن لكل شيء قدر 

   . فالضحك في موضعه آالبكاء في موضعه والتبسم في موضعه آالقطوب في موضعه

   . وآذلك المنع والبذل والعقاب والعفو وجميع القبض والبسط

   . فإن ذممنا المزاح ففيه لعمري ما يذم وإن حمدناه ففيه ما يحمد

   . وحاله بحال السخف أشبهوفصل ما بينه وبين الجد أن الخطأ إلى المزاح أسرع 

   . فأما أن يذم حتى يكون آالظلم وينفى حتى يصير آالغدر فال ألن المزاح مما يكون مرة حسنًا ومرة قبيحًا

فإذا صرنا إلى الجد ورغبنا عن الهزل وترآنا المزاح وجلسنا للحكم فقد أغناك اهللا تعالى عن الحجة آما سلمك من الشبهة ولم 
آما نرغب بك من االعتالل فأصبحت ال محتجًا وال محجوجًا وال غفًال وال موسومًا وال ملومًا وال معذورًا نكلفك االحتجاج 

   . وال فيك اختالف وال بك حاجة إلى االئتالف

   . وليس مع العيان وحشة وال مع الضرورة وجمة وال دون اليقين وقفة

   . د حتى يثبت بالبينةوهل في تمامك ريب حتى يعالج بالحجة وهل يرد فضلك جاح
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وهل لك خصم في العلم أو ند في الفهم أو مجار في الحلم أو ضد في العزم وهل يبلغك الحسد أو تضرك العين أو تسمو إليك 
المنى أو يطمع فيك طامع أو يتعاطى شأوك باغ وهل غاية الجميل إال وصفك وهل زين البليغ إال مدحك وهل يأمل الشريف 

يقدر الملهوف إال غياثك وهل للطالب غاية سواك وهل للغواني مثل غيرك وهل للماتح رجز إال فيك وهل إال اصطناعك وهل 
يحدو الحادي إال بك ولوال أن يأخذ الواصف لك بنصيبه منك وبحصته من الصدق وبسهمه من الشكر لك لكان اإلطناب عندهم 

   . في وصفك لغوًا ولكان تكلفه فضًال

ومن هذا الذي يضعه أن يكون دونك أو يهجى بالتسليم ولم نعد إقراره إحسانًا وخضوعه إنصافًا وهل تقع األبصار إال عليك 
وهل تصرف اإلشارة إال إليك وأي أمرك ليس بغاية وأي شيء منك ليس في النهاية وهل فيك شيء يفوق شيئًا أو يفوقه شيء 

لو آان آذا لكان أتم وأين الحسن الخالص والجمال الفائق والملح المحض والحالوة التي  لو لم يكن آذا لكان أحسن أو  : أو يقال
ال تستحيل والتمام الذي ال يحيل إال فيك أو عندك أو لك أو معك ال بل أين الحسن المصمت والجمال المفرد والقد العجيب 

ب أو عالم أديب إال وظلك أآبر من شخصه وظنك والملح المنثور والفضل المشهور إال لك وفيك وهل على ظهرها جميل حسي
أآثر من علمه واسمك أفضل من معناه وحلمك أثبت من نجواه ولربما رأيت الرجل حسنًا جميًال وحلوًا مليحًا وعتيقًا رشيقًا 

عدًال وإن آانت هناك وفخمًا نبيًال ثم ال يكون وقد تكون أيضًا األقدار متساوية غير متقاربة وال متفاوتة ويكون قصدًا ومقدارًا 
   . دقائق خفية ال يراها الغبي ولطائف غامضة ال يعرفها إال الذآي

فأما الوزن المتحقق والتعديل الصحيح والترآيب الذي ال يفضحه التفرس وال يحصره التعنت وال يتعلل جادبه وال يطمع في 
   . التمويه ناعته فهو الذي خصصت به دون األنام ودام لك على األيام

وآذا الحسن إذا آان حرًا مرسًال وعتيقًا مطلقًا ال يتحكم عليه الدهر وال يذبله الزمان وال يحتاج إلى تعليق التمائم وال إلى 
   . الصون والكن وال إلى المنقاش والكحل

ريبًا حتى امتزج ولو لم يكن لحسن وجهك إال أنه قد سهل في العيون تسهيًال وحبب إلى القلوب تحبيبًا وقرب إلى النفوس تق
باألرواح وخالط الدماء وجرى في العروق وتمشى في العظم بحيث ال يبلغه السمر وال الوهم وال السرور الشديد وال الشراب 

   . الرقيق لكان في ذلك المزية الظاهرة والفضيلة البينة

لهو أحسن من القمر وأضوأ من الشمس وأبهى   : ولو لم يكن لك إال أننا ال نستطيع أن نقول في الجملة وعند الوصف والمدحة
آأن عنقه إبريق فضة وآأن قدمه لسان حية وآأن   : من الغيث وأحسن من يوم الحلية وأنا ال نستطيع أن نقول في التفاريق

قه بردية وآأن لسانه ورقة وآأن أنفه حد سيف وآأن حاجبه خط بقلم وآأن لونه الذهب وجهه ماوية وآأن بطنه قبطية وآأن سا
   . وآأن عوارضه البرد وآأن فاه خاتم وآأن جبينه هالل

ولهو أطهر من الماء وأرق طباعًا من الهواء ولهو أمضى من السيل وأهدى من النجم لكان في ذلك البرهان النير والدليل 
   . البين

   . تكون آذلك وأنت الغاية في آل فضل والمثل في آل شكلوآيف ال 

ما تأملنا قط تأليف مسجدنا وترآيب محرابنا وقبة   : يزيدك وجهه حسنًا إذا ما زدته نظرا وقول الدمشقيين  : وأما قول الشاعر
   . ليهامصالنا إال أثار لنا التأمل واستخرج لنا التفرس غرائب حسن لم نعرفها وعجائب صنعة لم نقف ع

وما ندري أجواهر مقطعاته أآرم في الجواهر أم تنضيد أجزائه في تنضيد األجزاء فإن ذلك معنًى مسروق مني في وصفك 
   . ومأخوذ من آتبي في مدحك

إال   ! والجملة التي تنفي الجدال وتقطع القيل والقال أني لم أرك قط إال ذآرت الجنة وال رأيت أجمل الناس في عقب رؤيتك
   . وال تعجب أيها السامع واعلم أني مقصر  ! رت النارذآ

   . وإذا رأيته علمت أني مقصر
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   . وإذا رأيته علمت أني فيما يجب له مفرط

هو رجل طينته حرة وعرقه آريم ومغرسه طيب ومنشأه محمود غذي في النعمة وعاش في الغبطة وأرهقه التأديب ولطفه 
   . ه ماء الحياءطول التفكير وخامره األدب وجرى في

   . فأفعاله آأخالقه وأخالقه آأعراقه وعادته آطبيعته وآخره آأوله تحكي اختياراته التوفيق ومذاهبه التسديد

   . ال يعرف التكلف ويرغب عن التجوز وينبل عن ترك اإلنصاف

   . العي إال سماعًا ال تمتنع عليه معرفة المبهم وال يلحج باستبانة المشكل وال يعرف الشك إال في غيره وال

   . فمن يطمع في عيبك بل من يطمع في قدرك

وآيف وقد أصبحت وما على ظهرها خود إال تعثر باسمك وال قينة إال وهي تغنى بمدحك وال فتاة إال تشكو تباريح حبك وال 
   . محجوبة إال وهي تنقب الخروق لممرك وال عجوز إال وهي تدعو لك وال غيور إال وقد شقي بك

فكم من آبد حرى منضجة ومصدوعة مفرثة وآم حشًا خافق وقلب هائم وآم عين ساهرة وأخرى جامدة وأخرى باآية وآم 
عبرى مولهة وفتاة معذبة قد أقرح قلبها الحزن وأجمد عينها الكمد واستبدلت بالحلي العطلة وباألنس الوحشة وبالتكحيل المره 

   . ف ناصع وسن ضاحك وبعد أن آانت نارًا تتوقد وشعلة تتوهجفأصبحت والهة مبهوتة وهائمة مجهودة بعد ظر

الحسن الذي تبقى معه توبة أو تصح معه عقيدة أو يدوم معه عهد أو يثبت معه عزم أو يمهل  -أبقاك اهللا  -وليس حسنك 
   . صاحبه للتثبت أو يتسع للتحير أو ينهنهه زجر أو يفيده خوف

   . ويفسخ المنة ويعجل عن الروية ويطوح بالعزاء وينسى معه العواقب شيء ينقض العادة - أبقاك اهللا  -هو 

   . ولو أدرآك عمر بن الخطاب لصنع بك أعظم مما صنع بنصر ابن الحجاج ولرآبك بأعظم مما رآب جعدة السلمى

   . بل لدعاه الشغل بك إلى ترك التشاغل بهما والغيظ عليك إلى الرحمة لهما

   . اط والطعن عليه من جهة الزيادة آيف يرومه عاقل أو ينتقصه عالمفمن آان عيب حسنه اإلفر

وما ندري في أي الحالين أنت أجمل وفي أي المنزلتين أنت أآمل إذا فرقناك أو إذا جمعناك وإذا ذآرنا آلك أم إذا تأملنا 
تصل بها ويختال بها آل ما صار بعضك فأما آفك فهي التي لم تخلق إال للتقبيل والتوقيع وهي التي يحسن بحسنها آل ما ا

   . فيها

آلكأس التي في يدك أجمل أم القلم أم الرمح الذي تحمله أم المخصرة أم العنان الذي تمسكه أم السوط   : وآما أصبحنا وما ندري
ة أم اإلآليل أم آللمة أم مخط اللحي  : الذي تعلقه وآما أصبحنا وما ندري أي األمور المتصلة برأسك أحسن أم أيها أجمل وأشكل

العصابة أم العمامة أم القناع أم القلنسوة وأما قدمك فهي التي يعلم الجاهل آما يعلم العالم ويعلم البعيد األقصى آما يعلم القريب 
   . األدنى أنها لم تخلق إال لمنبر عظيم أو رآاب طرف آريم

الحديث أم الشعر أم االحتجاج أم األمر   : يبدو منه أجملأي الذي تتفوه به أحسن وأي الذي   : وأما فوك فهو الذي ال ندري
   . والنهي أم التعليم والوصف وعلى أننا ال ندري أي ألسنتك أبلغ وأي بيانك أشفى

   . وواحدهم وأعيذك باهللا تعالى -والحمد هللا  -أقلمك أبلغ أم خطك أم لفظك أم إشارتك أم عقدك وأنت في ذلك فوقهم 
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ر وهو الذي يضرب به األمثال ويشبه به أهل الجمال يبدو مع ذلك ضئيًال ونضوًا ويظهر معوجًا شختًا وأنت وقد علمنا أن القم
   . أبدًا قمر بدر وفخم غمر

ثم مع ذلك يخرق في السرار ويتشاءم به في المحاق ويكون نحسًا آما يكون سعدًا ويكون ضرًا آما يكون نفعًا ويقرض الكتان 
   . يه اللحمويشحب األلوان ويخم ف

   . وأنت دائم اليمن ظاهر السعادة ثابت الكمال شائع النفع تكسو من أعراه وتكن من أشحبه

وعلى أنه محق حسنه المحاق وشانه الكلف وليس بذي توقد واشتعال وال خالص وال وآثيرًا ما يعتريه الصفار من بخار 
   . البحار

   . وأنت ظاهر التمام دائم الكمال سليم الجوهر آريم العنصر ناري التوقد هوائي الذهن بري اللون روحاني البدن

وإن احتجوا عليك له بالجزر والمد احتججت عليهم بالحلم والعلم وبأن طاعتك اختيار وطاعته طباع واضطرار وبأن له سيرة 
   . لبدوات وليس في قواه فضل للتصرفقد قصر عليها ومنازل ال يجاوزها وال يمكنه ا

   . على أن ضياءه مستعار من الشمس وضياؤك عارية عند جميع الخلق

   . وآم بين المعير والمستعير والمتبين والمتحير وبين العالم وما ال خير فيه

   . تعير نسيم الهواء طيبًا وتراب األرض عبقًا

   . انية واإلخالص وإن ترزنت فثهالن ذو الهضبات ما يتحلحلإن تفتيت فالرشاقة والملح وإن تنسكت فالرهب

   . طباع الخمر إال أنك حالل آلك -جعلت فداءك  -وطباعك 

   . وجوهرك جوهر الذهب إال أنك روح آما أنت

ت وقد حويت خصال الياقوت إال ما زادك اهللا وأخذت خصال المشتري إال ما فضلك اهللا به وجمعت خالل الدر إال ما خصص
   . به دونه

   . فلك من آل شيء صفوته وشرفه ولبابه وبهاؤه

وقد ذهب الناس في المزاح في مذاهب متضادة وسلكوا منه   ! وهل يضير القمر نباح الكلب وهل يزعزع النخلة سقوط البعوضة
ا مقسومان وأن في طرق مختلفة فزعم بعضهم أن جميع المزاح خير من جميع الجد وزعم آخرون أن الخير والشر عليهم

   . الحمد والذم بينهما نصفان

   . وسنأتي على جمل هذه األقاويل ثم نذآر جملة ما نقول إن شاء اهللا

أول ما أذآر من خصال الهزل ومن فضائل المزح أنه دليل على حسن   : فأما المحامي عن الهزل والمفضل للمزح فإنه قال
الحال وفراغ البال وأن الجد ال يكون إال من فضل الحاجة والمزح ال يكون إال من فضل الغنى وأن الجد نصب والمزح جمام 

   . والجد مبغضة والمزح محبة

   . في بالء ما آان فيه وصاحب المزح في رخاء إلى أن يخرج منهوصاحب الجد 

   . والجد مؤلم وربما عرضك ألشد منه والمزح ملذ وربما عرضك أللذ منه
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   . فقد شارآه في التعريض للخير والشر وباينه بتعجيل الخير دون الشر

يستريحوا وإن آان المزاح إنما صار معيبًا والهزل وإنما تشاغل الناس ليفرغوا وجدوا ليهزلوا آما تذللوا ليعزوا وآدوا ل
   . مذمومًا ألن صاحبه ال يكون إال معرضًا لمجاوزة الحد ومخاطرًا بمودة الصديق

   . فالجد داعية إلى اإلفراط آما أن المزاح داعية إلى مجاوزة القدر والتجاوز للجد قاطع بين الفريقين في جميع النوعين

   . هو له وباينه فيما ليس له فقد ساواه المزح فيما

وإن آان المزح إنما صار قبيحًا ألن الذي يكون بعده جد ولم يصر الجد قبيحًا ألن الذي يكون بعده مزح وآان الجد في هذا 
الوزن أقبح وآان المزح على هذا التقدير أحسن ألن ما جعل الشيء قبيحًا أقبح من الشيء آما أن ما جعل الشيء حسنًا أحسن 

   . الشيء من

   . فأما الذي عدل بينهما فإنه زعم أن المزاح في موضعه آالجد في موضعه آما أن المنع في حقه آالبذل في حقه

   . ولكل شيء موضع وليس شيء يصلح في آل موضع  : قال

لى العزيمة والرخصة وقد قسم اهللا تعالى الخيرة على المعدلة وأجرى جميع األمور إلى غاية المصلحة وقسط أجزاء المثوبة ع
وعلى اإلعالن والتقية وأمر بالمداراة آما أمر بالمباداة وجوز المعاريض آما أمر باإلفصاح وسوغ المباح آما شدد أمر 

   . المفروض وجعل المباح جمامًا للقلوب وراحة لألبدان وعونًا على معاودة األعمال فصار اإلطالق آالحظر والصبر آالشكر

الخيرة في الذآر شيء إال وله في النسيان مثله وال في الفطنة شيء إال وله في ولو لم يرزق اهللا تعالى العباد فليس لإلنسان من 
   . إال بالصواب محضًا وبالصدق بحتًا وبمر الحق صفحًا لهلكت العوام والنتقض أمر الخاص

   . ولو ذآر اإلنسان آل ما أنسيه لشقي ولو جد في آل شيء النتكث

   . الذآر إلى الهلكة سلمًا آما يكون النسيان للسالمة سببًاوقد يكون 

   . وسبيل المزاح والجد آسبيل المنع والبذل

   . وعلى ذلك يجري جميع القبض والبسط

   . فهذا وما قبله جمل أقاويل القوم

ونحن نعوذ باهللا أن نجعل المزاح في الجملة آالجد في الجملة بل نزعم أن بعض المزح خير من بعض الجد وعامة الجد خير 
   . من عامة الهزل

   . والحق أن ينضح عن بعض المزح ويحتج لجمهور الجد

   . وآيف لنا بذم جميع المزح مع ما نحن ذاآرون

   . موقد مزح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

   . آان فيه مزاح وال يقال مزاح  : وال يقال

   . وآذا األئمة ومن تبذل في بعض الحاالت من أهل الحلم والوقار
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   .  " إنا إذا خلونا آنا آأحدآم   "   : وقال عمر رضوان اهللا تعالى عليه

   . وقد آان عمر عبوسًا قطوبًا

   . آما يجد في المال وآان زياد مع آلوحه وقطوبه يمازح أهله في الخال

   . وآان الحجاج مع عتوه وطغيانه وتمرده وشدة سلطانه يمازح أزواجه ويرقص صبيانه

   .  "   ! واهللا إن تروني إال شيطانًا واهللا لربما رأيتني وإني ألقبل رجل إحداهن  "   : أيمازح األمير أهله قال  : وقال له قائل

   . يار المسلمين وجبارًا عنيدًا وآافرًا لعينًافقد ذآرنا خير العالمين وجلة من خ

   . وبعد فمن حرم المزاح وهو شعبة من شعب السهولة وفرع من فروع الطالقة

وقد أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالحنيفية السمحة ولم يأتنا باالنقباض والقسوة وأمرنا بإفشاء السالم والبشر عند 
   . والتصافح والتهادي المالقاة وأمرنا بالتوادد

 فصل   

   . قد اعتذرنا في معصيتك والخالف على محبتك مرة بالمزاح ومرة بالنسيان ومرة باالتكال على عفوك وعلى ما هو أولى بك

   . والجملة أنا لو تعمدنا ثم أصررنا ثم أنكرنا لكان في فضلك ما يتغمدنا وفي آرمك ما يوجب التغافل عنا

   . فكيف وإنما سهونا ثم تذآرنا واعتذرنا ثم أطنبنا

   . فإن تقبل فحظك أصبت ولنفسك نظرت

وإن لم تقبل فاجهد جهدك وال أبقى اهللا عليك فما بقيا علي ترآتماني ولكن خفتما صرد النبال واهللا لئن رميتني ببجيلة ألرمينك 
ولئن صلت علي بسليمان بن وهب ألدمغنك بالحسن بن وهب بكنانة ولئن نهضت بصالح بن علي ألنهضن بإسماعيل بن علي 

   . ولئن تهت علي بمنادمة جعفر الخياط ألتيهن عليك بحسبة وهب الدالل

   . وأنا أرى لك أن تقبل العافية وترغب إلى اهللا تعالى في السالمة

   . واحذر البغي فإن مصرعه وخيم واتق الظلم فإن مرعاه وبيل

ر إذا هجا وللفرزدق إذا فخر ولهرثمة إذا دبر ولقيس بن زهير إذا مكر ولألغلب إذا آر ولطاهر إذا وإياك أن تتعرض لجري
   . صال

   . ومن عرف قدره عرف قدر خصمه ومن جهل نفسه لم يعرف قدر غيره

   . وعليك بالجادة ودع البنيات فإن ذلك أمثل لك

ار وعلم األخبار أني أظهر منك حربًا وألطف آيدًا وأآثر علمًا وأوزن تعلم علم االضطرار وعلم االختي -واهللا يا أخي  -وأنت 
   . حلمًا وأخف روحًا وأآرم عينًا وأقل غثًا وأحسن قدًا وأبعد غورًا وأجمل وجهًا وأنصع ظرفًا

   . وأآثر ملحًا وأنطق لسانًا وأحسن بيانًا وأجهر جهارة وأحسن شارة
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وأنت رجل تشدو من العلم وتنتف من األخبار وتموه نفسك وتعز من قدرك وتتهيأ بالثياب وتتنبل بالمراآب وتتحبب بحسن 
   . اللقاء ليس عندك إال ذاك

   . فلم تزاحم البحر بالجداول واألجسام باألعراض وما ال يتناهى بالجزء الذي ال يتجزأ

   . والكرة ومن يميل بين النخلة والدقل وبين رحى الطحان وبين سيف يمانفأما الباد والقامة فمن يعدل بين القناة 

   . وإنما يكون التمييل بين أتم الخيرين وأنقص الشرين وبين المتقاربين دون المتفاوتين

   . فأما الخل والعسل والحصاة والجبل والسم والغذاء والفقر والغنى فهذا مما ال يخطأ فيه الذهن وال يكذب فيه الحس

   . خطأ الحس وخطأ الوهم وخطأ الرأي  : والخطأ ثالث

   . آل ذلك سبيله التنبيه والتذآير والتقويم والتأنيب

   . والعمد نوع واحد وسبيله القمع والحظر والضرب والقتل

   . وأول ذلك أن يهجره صاحب الحكمة وال يطمعه في وعظ وال مجالسة

   . معرفة عيانًاوقد رأيت من يعاند الحق إذا آانت ال

وأنت ال ترضى بجحد العيان حتى تدعو إليه وال ترضى بالدعاء إليه حتى تعادي فيه وال ترضى بالعداوة حتى يكون لك في 
ذلك الرياسة وال ترضى بالرياسة دون السابقة وال بالطارف دون التالد وال بالتالد دون األعراق التي تسري والمواليد التي 

   . تنمي

   . بأن يكون أوًال حتى تكون آخرًا وال بالمداراة دون المباداة وال بالجدال دون القتال وال ترضى

   . وحتى ترى أن التقية حرام وأن التقصير آفر

   . وحتى لو آنت إمام الرافضة لقتلت في طرفة ولو قتلت في طرفة لهلكت األمة ألنك رجل ال عقب لك

صلحت في اإلخوة آانت تصلح في ابن العم ثم دنت من األرحام شيئًا فصارت ال  واإلمامة اليوم ال تصلح في اإلخوة واو
   . تصلح إال في الولد

   . وفي هذا القياس أنها بعد أعوام ال تصلح إال ببقاء اإلمام نفسه إلى آخر األبد

   . وهذا هو علة أصحاب التناسخ

   . وأنت رافضي ولم يكن هذا عندك

   . لتوتيا آما أهديت إليك باب التناسخفأهد إلي اآلن من خالص ا

وأنت ترى القتل في حق المعاندة شهادة وترى أن مباينة المنصفين في تعظيم العنود سعادة وأن الرياسة في دفع الحقائق مرتبة 
   . وأن اإلقرار بما يظهر للعيون ضعة وأن الشهرة بالمغالبة رفعة

   . للتوبة أصلبهم وجهًا وأحسنهم تقية أقلهم تحرجًا وأحسنهم إنصافًا أشدهم شغبًاأظهر القوم عندك حجة أرفعهم صوتًا وأخلقهم 



 

128 
 

   . تعشق المتهور وتكلف بالجموح وتصافي الوقاح

واألديب عندك من يعيب أحاديث الجلساء واعترض على نوادر اإلخوان وغمز في قفا النديم ونصب للعالم وأبغض العاقل 
   . واستثقل جعلت فداك

خرجك من شيء إلى شيء وأورد عليك الباب بعد الباب ألن من شأن الناس ماللة الكثير واستثقال الطويل وإن آثرت إنما أ
   . محاسنه وجمت فوائده

وإنما أردت أن يكون استطرافك لآلتي قبل أن ينقضي استطرافك للماضي وألنك متى آنت للشيء متوقعًا وله منتظرًا آان 
   . أحظى لما يرد عليك وأشهى لما يهدى إليك

   . وآل منتظر معظم وآل مأمول مكرم

وضنًا بما أؤمله عندك ومداراة لطباعك  آل ذلك رغبة في الفائدة وصبابة بالعلم وآلفًا باالقتباس وشحًا على نصيبي منك
   . واستزادة من نشاطك

  وألنك على آل حال بشر وألنك متناهي القوة مدبر

  فصل والعقل أطول رقدة من العين  

أطول رقدة من العين وأحوج إلى الشحذ من السيف وأفقر إلى التعاهد وأسرع إلى التغير وأدواؤه أقتل  - حفظك اهللا  -والعقل 
   . وأطباؤه أقل

   . فمن تدارآه قبل التفاقم أدرك أآثر حاجته ومن رامه بعد التفاقم لم يدرك شيئًا من حاجته

   . فة وجوه المطالبومن أآبر أسباب العلم آثرة الخواطر ثم معر

ثم في الخواطر الغث والسمين والفاسد والصحيح والمسرع إليك والبطيء عنك والدقيق الذي ال يكاد يفهم والجليل الذي ال يلقى 
   . الفهم

   . ثم هي على طبقاتها في التقديم والتأخير وعلى منازلها في التباين والتمييز

   . أخطأها وانتظر آان أسوأ حاًال ممن لم يخطئها ولم ينتظر وللمطالب طرق ولدرك الحقائق أبواب فمن

   . وعلى قدر صحة العقل يصح الخاطر وعلى قدر التفرغ يكون التنبه

   . هذا جماع هذا الكتاب وجمهرته وأقسامه وجملته

من الفكرة إال بقدر جمام ثم من نفع أسبابه الحفظ لما قد حصل والتقييد لما ورد واالنتظار لما لم يرد وأن ال تخلي نفسك 
 الطبيعة وأن تعلم أن مكان الدرس من الحفظ آمكان الحفظ من العلم وأن تعرف 
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  فصل ما بين طلب العلم للمنافسة والشهرة وبين طلبه للرغبة والرهبة  

وتعلم أن العلم ال يجود بمكنونه وال يسمح بسره ومخزونه إال لمن رغب فيه لكرم عنصره وفضله لحقيقة جوهره ورفعه عن 
   . التكسب وصانه عن التبذل

   . وأنه ال يعطيك خالص الحكمة حتى تعطيه خالص المحبة

   .  " من شاب شيب له   "   : آان يقال

ا وهو أن تبدأ من العلم بالمهم وتختار من صنوفه ما أنت أنشط له والطبيعة به أعنى فإن وخصلة ينبغي أن تعرفها وتقف عنده
   . القبول على قدر النشاط والبلوغ فيه على قدر العناية

ثم من أفضل أسبابه تخليص أخالقه وتمييز أجناسه والمعرفة بأقداره حتى تعطي آل معنى حقه من التقريب والرفعة وقسطه 
   . الضعة حتى ال تتشاغل إال بالسمين الثمين وبالخطير النفيس وال تلقي إال الغث الخسيس والحقير السخيفمن اإلبعاد و

   . فإنك متى آنت آذلك لم تعتبر فضل ما بين النظرين وال صرف ما بين النعتين

   . وأن األناة خالف اإلبطاء أن ال تعجل وال تبطىء وأن تعلم أن السرعة غير العجلة  : الكيس آل الكيس والحذق آل الحذق

   . وأن تكون على يقين من درك الحق إذا وفيته شرطه وعلى ثقة من ثواب النظر إذا أعطيته حقه

   . هذا جملة ما للعذر في هذه المسألة وجملة الحجة فيما قدمنا من االفتنان واإلطالة

   . من الضمير وال قلة احتفال بالتقصيرفإن آنا أصبنا فالصواب أردنا وإن آنا أخطأنا فما ذاك عن فساد 

   . ولعل طبيعة خانت أو لعل عادة جذبت أو لعل سهوًا اعترض أو لعل شغًال منع

   . خفض عليك أيها السامع فإن الخطأ آثير عام وغالب مستول والصواب قليل خاص ومقموع مستخف

   . انهم مشهورفوجه الالئمة إلى أهلها وألزمها من هو أحق بها فإنهم آثير ومك

   . اعجب من الصواب ال تعجب من الخطأ

   . اعجب من أن العجب قد ذهب

   . اعجب ممن تعجب وفيه العجب أعجب

آنت أتعجب من آل فعل خرج من العادة فلما خرجت األفعال بأسرها من العادة صارت   ! وآيف التعجب واألمور آلها عجب
   . بأسرها عجبًا فبدخول آلها في باب العجب خرجت بأجملها من باب العجب

   . وقد ذآر اهللا تعالى ذآره التعجب في آتابه جل جالله

ليه وسلم وعلى آله في زمانه وفي الناس يومئذ الناقص والوافر والمشوب والخالص وقد تعجب رسول اهللا صلى اهللا ع
   . والمستقيم والمعوج

   .  " بل عجبت ويسخرون   "   : وقال له  " وإن تعجب فعجب قولهم   "   : وقال اهللا تبارك وتعالى لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
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   . ب اللسان وال من المستمع الفاتك إال حصة السمعواعلم أنه لم يبق من المتعجب الفاتك إال نصي

   . فأما القلوب فخاوية قاسية وراآدة خامدة ال تسمع داعيًا وال تجيب سائًال قد أغفلها سوء العادة واستولى عليها سلطان السكرة

   . فدع عنك ما لست مثله فإن فيما أورده عليك شغًال شاغًال وهمًا داخًال

   . لى قد مسخ الدنيا بحذافيرها وسلخها من جميع معانيهااعلم أن اهللا تعا

ولو مسخها آما مسخ بعض المشرآين قردة أو آما مسخ بعض األمم خنازير لكان قد بقى بعض أمورها وحبس عليها بعض 
   . أعراضها آبقية ما مع القرد في ظاهره من شبه اآلدمي وبقية ما مع الخنزير في باطنه من شبه البشري

   . جل ذآره مسخ الدنيا مسخًا متتبعًا ومستقصًى مستفرغًا فالصواب اليوم غريب وصاحبه مجهول لكنه

   . والعجب ممن يصيب وهو مغمور ويقول وهو ممنوع فإن صرت عليه عونًا مع الزمان قتلته وإن أمسكت عنه فقد وفرته

   . ولسنا نريد منك النصرة وال المعونة وال التأنيس وال التعزية

   . آيف أطلب منك ما قد انقطع سببه واجتث أصلهو

   .  " من طلب عيبًا وجده   "   : وقد آان يقال

   . هذا في الدهر الصالح دون الفاسد

   . فإن أنصفت فقد أغربت وإن جرت فلم تعد ما عليه الزمان

   . وهب اهللا لنا ولك اإلنصاف وأعاذنا وإياك من الظلم

   . وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيموالحمد هللا آما هو أهله 

   . وصلى اهللا على سيدنا محمد خاصة وعلى أنبيائه عامة وسلم

  فصل من صدر رسالته إلى الحسن بن وهب في مدح النبيذ وصفة أصحابه  

الطالب المشغول والقائل المعذور فإن رأيت خطًأ فال تنكر فإني بصدده وبعرض منه بل في الحال التي توجبه  -أبقاك اهللا  -أنا 
   . والسبب الذي يؤدي إليه

   . وإن سمعت تسديدًا فهو الغريب الذي ال نجده

   . اللهم إال أن يكون من برآة مكاتبتك ويمن مطالبتك

   . صورك في الوهم ويجلو العقل وتأميلك ينفي الشغلوألن ذآرك يشحذ الذهن وي

وال يعجبني ما رأيت من قلة إطنابك في هذا النبيذ وقلة تلهيك بهذا الشراب وأنت تجد من فضل القول وحسن الوصف ما ال 
   . يصاب عند خطيب وال يوجد عند بليغ
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باء ليكون القول منهم موصوًال غير مقطوع وأنت ولو مشيت الخيالء وحقرت العظماء وأرغبت الشعراء وأعطيت الخط
   . ومبسوطًا غير مقصور لكنت بعد مقصرًا في أمره مفرطًا في واجب حقه

   . فال تأديب اهللا قبلت وال قول الناصح سمعت

   .  " وأما بنعمة ربك فحدث   "   : قال اهللا تبارك وتعالى

   .  " استدم النعمة بإظهارها واستزد الواهب بإدامة شكره   "   : وقال األول

بل آيف أنست بالجلساء وأرسلت إلى األطباء ولم يكن في قربك منه ما يغنيك وفي النظر إليه ما يشفيك ولم ملكت نفسك دون 
السخف هو المروءة والتناقض هو الصحة وإال أن تهذي ولم رأيت الوقار مروءة قبل أن تستخف ولم آان الهذيان هو الهذيان و

   . بأي شيء خصصت وبأي معنًى أتيت ولم لم تخلع فيه العذار ولم تخرج فيه عن آل مقدار

وأي شيء أجرب جلدك وأمات حالك وأضعف مسرتك وأوحش منك رفيقك إال العقوبة وآيف صارت أمراضي أمراض 
   . بفضله واستخفافك بقدرهاألغنياء وأمراضك أمراض الفقراء إال لمعرفتي 

   . أال ترى أني منقرس مفلوج وأنت أجرب مبسور

   . فإن تبت فما أقرب الفرج وأسرع اإلجابة

   . وسنفرغ لك إن شاء اهللا قريبًا وتفلح سريعًا

فاع معه وإن أصررت وتتايعت وتماديت أتاك واهللا من سفلة األدواء وزوي عنك من علية األمراض ما يضعك موضعًا ال ارت
   . ويلزق بعقبك عارًا ال زوال له

   . ثم تتبع أشياخك السبة وتتبعهم المذمة

علم اهللا أنه استظرفك واستملحك واستحسن قدك واسترجح عقلك وأحسن بك ظنًا ورآك لنفسه أهًال والتخاذه موضعًا ولألنس 
بمالزمته وتدع ما يجب عليك من صفاته والدعاء إلى  به مكانًا وأنت اله عنه زار عليه متهاون به قد أقبلت على ديوانك تشغل

   . تعظيمه

بل هل آنت من شيعته والذابين عن دولته والمعروفين باالنقطاع إليه واالنبتات في حبله إال أن يكون عندك التقصير لحقه 
   . والتهاون بأمره الالزم ونهي الناس عنه

   . ة واألفعال المرضيةول خرجت إلى هذا لخرجت من جميع األخالق المحمود

   . وأحسب أنك ال تعظمه وال ترق له

   . ولو لم تتعصب إال لجماله وحسنه ولو لم تحافظ على نقائه وعتقه لكان ذلك واجبًا وأمرًا معروفًا

   . فكيف مع المناسبة التي بينكما والشكل الذي يجمعكما

   . واهللا من حفظ العشيرة أبعد ولمعرفة الصديق أنكرفإن آان بعضك ال يصون بعضًا وأنت ال تعظم شقيقًا فأنت 

   . ولقد نعيت إلي لبك وأثكلتني حفاظك وأفسدت عندي آل صحيح
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وهلك الفتى أن ال يراح إلى الندى وأن ال يرى شيئًا   : قال الشاعر  " ال يزال الناس بخير ما تعجبوا من العجب   "   : وقد آان يقال
آنا نتعجب من دهر ال يتعجب أهله من العجب فقد صرنا في دهر ال يستحسن   "   : عبد اهللا المزنيعجيبًا فيعجب قال بكر بن 

   . أهله الحسن

   .  " ومن ال يستحسن الحسن لم يستقبح القبيح 

   .  " العجب ترك التعجب من العجب   "   : وقال بعضهم

   . ولم أقل ذلك إال ألن تكون به ضنينًا وبما يجب له عارفًا

   . ولكنك لم توفر حقه ولم توف نصيبه

فهل أعذرت في االجتهاد حتى ال يذم إال تعجبك وهل استغرقت   : ومن يقضي واجب حقه وينتهض بجميع شكره قلنا  : فإن قلت
   . االعتذار حتى ال تعاب إال بما زاد على قوتك

   . أنك عين الجواد لم نطلبه منكولوال 

   . ولوال ظنك لم نحمدك عليه

ولوال معرفتك بفضله لم نعجب من تقصيرك في حقه ولوال أن الخطأ فيك أقبح والقبيح منك أسمج وهو فيك أبين والناس به 
لحلم عليك والقول لك عن أآلف والعيون إليه أسرع لكان آتابنا آتاب مطالبة ولم يكن آتاب معاتبة ولشغلنا الحلم لك عن ا

   . القول فيك

وقد آنت أهابك بفضل هيبتي لك وأجترىء عليك بفضل بسطك لي فمنعني حرص الممنوع وخوف المشفق وأمن الواثق 
   . وقناعة الراضي

وبعد فمن طلب ما ال يجاد به وسأل ما ال يوهب مثله ممن يجود بكل ثمين ويهب آل خطير فواجب أن يكون من الرد مشفقًا 
   . وبالنجح موقنًا

أهًال ألن يمنع وآنت حفظك اهللا أهًال أن تبذل وجب أن تكون باذًال مانعًا وساآنًا مطمئنًا إال أن يكون  - أبقاك اهللا  -وإن آان 
   . مًا سجاًال والحاالت دوًالالحرب سل

   . ولهذه الخصال ما وقع الطلب وشاع الطمع

فإن منعت فعذرك مبسوط عند من عرف قدره وإن بذلت فلم تعد الذي أنت أهله عند من عرف قدرك إال أنه ال يجود بمثله إال 
   . غني عند جميع الناس أو عاقل فوق جميع الناس

   . ور وأمسك إمساك الهائب الموقروآيف ال أطلب طلب الجريء المته

فمن جهل ذلك ولم يعرفه وقصر ولم يبلغه فليسمع   ! وليس في األرض خلق يغتفر في وصفه المحال وال يستحسن الهذيان سواه
   . آالم اللهفان والثكالن والغضبان والغيران ومرقصة الصبيان والمنعظ إذا دنا منه الحلقي

نه حتى تقف وقفة وتطرق ساعة ثم تستحسن وتستشير ثم تشفع على مستوهبه وتعجب من حتى إذا استوهبك لم تهب له م
   . شاربه ثم تطيل الكتاب باالمتنان وتسطر فيه بتعظيم اإلنعام مع ذآر مناقبه ونشر محاسنه بقدر الطاقة

   . وإن لم تبلغ الغاية فاعرف وزنه واشهد بطيبه وأرخ ساعته واشهر في الناس يومه
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بشيء ال تقدر أن تشرد في ذآره وتفرط في مدحه وتقصيرك واضح في لونه مكتوب في طعمه موجود في رائحته  وما ظنك
   . إذ آان آل ممدوح يقصر عن مدحه وقدره ويصغر في جنبه

ولو لم يستدل على سعادة جدك وإقبال أمرك وأن لك زي صدق في المعلوم وحظًا في الرزق المقسوم وأنك ممن تبقى نعمه 
دوم شكره ويفهم النعمة ويربها ويدرأ عنها ويستديمها إال أنه وقع في قسمك وآان في نصيبك لكان ذلك أعظم البرهان وي

   . وأوضح الداللة

   . إنه وقع اتفاقًا وغرسًا نادرًا حتى يكون التوفيق هو الذي قصد به والصنع هو الذي دل عليه  : بل ال نقول

   . لو ملكت آل شيء سواه لكنت فقيرًاولو لم تملك غيره لكنت غنيًا و

وآيف ال يكون آذلك وهو مستراح قلبك ومجال عقلك ومرتع عينك وموضع أنسك ومستنبط لذتك وينبوع سرورك ومصباحك 
   . في الظالم وشعارك من جميع األقسام

   . الختالس وحالوة الدبيبوآيف وقد جمع أهبة الجالل ورشاقة الخالل ووقار البهاء وشرف الخير وعز المجاهرة ولذة ا

وسأصف لك شرف النبيذ في نفسه وفضيلته على غيره ثم أصف فضل شرابك على سائر األشربة آما أصف فضل النبيذ على 
سائر األنبذة ألن النبيذ إذا تمشى في عظامك والتبس بأجزائك ودب في جنانك منحك صدق الحس وفراغ النفس وجعلك رخي 

   . لشواغل قرير العين واسع الصدر فسيح الهمم حسن الظنالبال خلي الذرع قليل ا

ثم سد عليك أبواب التهم وحسن دونك الظن وخواطر الفهم وآفاك مئونة الحراسة وألم الشفقة وخوف الحدثان وذل الطمع وآد 
   . الطلب وآل ما اعترض على السرور وأفسد اللذة وقاسم الشهوة وأخل بالنعمة

ي طبائع الشبان ويرد الشبان في نشاط الصبيان وليس يخاف شاربه إال مجاوزة السرور إلى األشر وهو الذي يرد الشيوخ ف
   . ومجاوزة األشر إلى البطر

ولو لم يكن من أياديه ومننه ومن جميل آالئه ونعمه إال أنك ما دمت تمزجه بروحك وتزاوج بينه وبين دمك فقد أعفاك من 
كاهة وبغض إليك االستقصاء والمحاولة وأزال عنك تعقد الحشمة وآد المروءة وصار الجد ونصبه وحبب إليك المزاح والف

   . يومه جماًال أليام الفكرة وتسهيًال لمعاودة الروية لكان في ذلك ما يوجب الشكر ويطيب الذآر

   . مع أن جميع ما وصفناه وأخبرنا به عنه يقوم بأيسر الجرم وأقل الثمن

   . طيك في الحضر وسواء عليك البساتين والجنانثم يعطيك في السفر ما يع

ويصلح بالليل آما يصلح بالنهار ويطيب في الصحو آما يطيب بالدجن ويلذ في الصيف آما يلذ في الشتاء ويجري مع آل 
   . حال

   . وآل شيء سواه فإنما يصلح في بعض األحوال

   . ويدفع مضرة الخمار آما يجلب منفعة السرور

   . آان بارًا بك وإن آنت ذا هم نفاه عنك إن آنت جذًال

   . وما الغيث في الحرث بأنفع منه في البدن وما الريش السخام بأدفأ منه للمقرور

   . ويستمرأ به الغذاء ويدفع به ثقل الماء ويعالج به األدواء ويحمر به الوجنتان ويعدل به قضاء الدين
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   . إن انفردت به ألهاك وإن نادمت به سواك

ثم هو أصنع للسرور من زلزل وأشد إطرابًا من مخارق وقدر احتياجهما إليه آقدر استغنائه عنهما ألنه أصل اللذات وهي 
   . فرعه وأول السرور ونتاجه

   . وهللا در أول من عمله وصنعه وسقيًا لمن استنبطه وأظهره

   . ماذا دبر وعلى أي شيء دل وبأي معنًى أنعم وأي دفين أثار وأي آنز استخرج

   . ومن استغناء النبيذ بنفسه وقلة احتياجه إلى غيره أن جميع ما سواه من الشراب يصلحه الثلج وال يطيب إال به

   . وأول ما يثنى عليه به ويذآر منه أنه آريم الجوهر شريف النفس رفيع القدر بعيد الهم

   . وآذلك طبيعته المعروفة وسجيته الموصوفة

وأنه يسر النفوس ويحبب إليها الجود ويزين لها اإلحسان ويرغبها في التوسع ويورثها الغنى وينفي عنها الفقر ويملؤها عزًا 
   . ويعدها خيرًا ويحسن المسارة ويصير به النبت خصبًا والجناب مريعًا ومأهوًال معشبًا

المأآول والمشروب أجمع للظرفاء وال أشد تألفًا لألدباء وال أجلب للمؤنسين وال أدعى إلى خالف الممتعين وليس شيء من 
   . وال أجدر أن يستدام به حديثهم ويخرج مكنونهم ويطول به مجلسهم منه

وإن آل شراب وإن آان حال ورق وصفا ودق وطاب وعذب وبرد ونقخ فإن استطابتك ألول جرعة منه أآثر ويكون من 
   . طبائعك أوقع

ثم ال يزال في نقصان إلى أن يعود مكروهًا وبلية إال النبيذ فإن القدح الثاني أسهل من األول والثالث أيسر والرابع ألذ 
   . أن يسلمك إلى النوم الذي هو حياتك أو أحد أقواتك والخامس أسلس والسادس أطرب إلى

وال خير فيه إذا آان إسكاره تغلبًا وأخذه بالرأس تعسفًا حتى يميت الحس بحدته ويصرع الشارب بسورته ويورث البهر بكظته 
   . وال يسري في العروق لغلظه وال يجري في البدن لرآوده وال يدخل في العمق وال يدخل الصميم

واهللا حتى يغازل العقل ويعارضه ويدغدغه ويخادعه فيسره ثم يهزه فإذا امتألسرورًا وعاد ملكًا محبورًا خاتله السكر وال 
   . وراوغه وداراه وما آره وهازله وغانجه

وليس آما يغتصب السكر ويعتسف الداذي ويفترس الزبيب ولكن بالتفتير والغمز والحيلة والختل وتحبيب النوم وتزيين 
   . متالص

   . وهذه صفة شرابك إال ما ال نحيط به ونعوته تتبدل إال ما يقبح منها الجهل به

   . وخير األشربة ما جمع المحمود من خصالها وخصال غيرها

وشرابك هذا قد أخذ من الخمر دبيبها في المفاصل وتمشيها في العظام ولونها الغريب وأخذ برد الماء ورقة الهواء وحرآة 
   . رة خدك إذا خجلت وصفرة لونك إذا فزعت وبياض عارضيك إذا ضحكتالنار وحم

وال تعجب أن آانت نهاية الهمة وغاية المنية فإن حسن الوجوه إذا وافق حسن القوام وشدة العقل وجودة الرأي وآثرة الفضل 
والحديث المونق مع اإلشارة وسعة الخلق والمغرس الطيب والنصاب الكريم والظرف الناصع واللسان الفخم والمخرج السهل 

الحسنة والنبل في الجلسة والحرآة الرشيقة واللهجة الفصيحة والتمهل في المحاورة والهز عند المناقلة والبديه البديع والفكر 
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الصحيح والمعنى الشريف واللفظ المحذوف واإليجاز يوم اإليجاز واإلطناب يوم اإلطناب يفل الحز ويصيب المفصل ويبلغ 
   . ما يقصرعنه الجهد آان أآثر لتضاعف الحسن وأحق بالكمال بالعفو

   . والحمد هللا

وإن التاج بهي وهو في رأس الملوك أبهى والياقوت الكريم حسن وهو في جيد المرأة الحسناء أحسن والشعر الفاخر حسن 
   . وهو من في األعرابي أحسن

   . بلغ الغاية وأقام النهايةفإن آان من قول المنشد وقريضه ومن نحته وتحبيره فقد 

   . وهذا الشراب حسن وهو عندك أحسن والهدية منه شريفة وهي منك أشرف

وإن آنت قدرت أني إنما طلبته منك ألشربه أو ألسقيه أو ألهبه أو ألتحساه في الخال أو أديره في المال أو ألنافس فيه األآفاء 
أو أعرضه لنوائب األصدقاء فقد أسأت بي الظن وذهبت من اإلساءة بي في آل  وأجتر زيادة الخلطاء أو ألبتذله لعيون الندماء

فن وقصرت به فهو وإن ظننت أني إنما أريده ألطرف به معشوقة أو ألستميل به هوى ملك أو ألغسل به أوضار األفئدة أو 
تطوع به على شاعر مفلق أو خطيب أداوي به خطايا األشربة أو ألجلو به األبصار العليلة وأصلح به األبدان الفاسدة أو أل

مصقع أو أديب مدقع ليفتق لهم المعاني وليخرج المذاهب ولما في جانبهم من األجر وفي أعناقهم من الشكر ولينفضوا ما قالت 
   . الشعراء في الحمد وليرتجعوا ما شاع لهم من الذآر فإني أريد أن أضع من قدرها وأن أآسر من بالها فقد تاهت وتيه بها

أو ألن أتفاءل برؤيته وأتبرك بمكانه وآنس بقربه أو ألشفي به الظماء أو أجعله إآسير أصحاب الكيمياء أو ألن أذآرك آلما 
   . رأيته وأداعبك آلما قابلته أو ألجتلب به اليسر وأنفي العسر

   . وألنه والفقر ال يجتمعان في دار وال يقيمان في ربع

   . ر به جودة اجتبائكوألتعرف به حسن اختيارك وأتذآ

أو ألن أستدل به على خالص حبك وعلى معرفتك بفضلي وقيامك بواجب حقي فقد أحسنت بي الظن وذآرت من اإلحسان في 
   . آل فن

   . بل هو الذي أصونه صيانة األعراض وأغار عليه غيرة األزواج

   . القتصادواعلم أنك إن أآثرت لي منه خرجت إلى الفساد وإن أقللت أقسمت على ا

وأنا رجل من بني آنانة وللخالفة قرابة ولي فيها شفعة وهم بعد جنس وعصبة فأقل ما أصنع إن اآترثت لي منه أن أطلب 
   . الملك وأقل ما يصنعون بي أن أنفى من األرض

 فإن أقللت 

  فصل من صدر آتابه في طبقات المغنين  

ثم إنا وجدنا الفالسفة المتقدمين في الحكمة المحيطين باألمور معرفة ذآروا أن أصول اآلداب التي منها يتفرع العلم لذوي 
   . فمنها النجوم وبروجها وحسابها الذي يعرف به األوقات واألزمنة وعليها مزاج الطبائع وأيام السنة  : األلباب أربعة

   . لمساحة والوزن والتقدير وما أشبه ذلكومنها الهندسة وما اتصل بها من ا

   . ومنها الكيمياء والطب اللذان بهما صالح المعاش وقوام األبدان وعالج األسقام وما يتشعب من ذلك



 

136 
 

ومنها اللحون ومعرفة أجزائها وقسمها ومقاطعها ومخارجها ووزنها حتى يستوي على اإليقاع ويدخل في الوتر وغير ذلك مما 
   . آره على أسمائه وجمله اجتنابًا للتطويل وتوخيًا لالختصاراقتصرنا من ذ

   . وقصدنا لألمر الذي إليه انتهينا وإياه أردنا

   . واهللا الموفق وهو المستعان

ولم يزل أهل آل علم فيما خال من األزمنة يرآبون منهاجه ويسلكون طريقه ويعرفون غامضه ويسهلون سبيل المعرفة بدالئله 
خال الغناء فإنهم لم يكونوا عرفوا علله وأسبابه ووزنه وتصاريفه وآان علمهم به على الهاجس وعلى ما يسمعون من الفارسية 

في الشعر ووزنه ومخارج ألفاظه وميز ما قالت العرب منه وجمعه وألفه ووضع فيه  والهندية إلى أن نظر الخليل البصري
الكتاب الذي سماه العروض وذلك أنه عرض جميع ما روي من الشعر وما آان به عالمًا على األصول التي رسمها والعلل 

   . التي بينها فلم يجد أحدًا من العرب خرج منها وال قصر دونها

نه ما بلغ أخذ في تفسير النغم واللحون فاستدرك منه شيئًا ورسم له رسمًا احتذى عليه من خلفه واستتمه من فلما أحكم وبلغ م
   . عني به

وآان إسحاق بن إبراهيم الموصلي أول من حذا حذوه وامتثل هديه واجتمعت له في ذلك آالت لم تجتمع للخليل بن أحمد قبله 
   . اه وعلمه بحسنه من قبيحه وصحيحه من سقيمهمنها معرفته بالغناء وآثرة استماعه إي

   . ومنها حذقه بالضرب واإليقاع وعلمه بوزنها

وألف في ذلك آتبًا معجبة وسهل له فيها ما آان مستصعبًا على غيره فصنع الغناء بعلم فاضل وحذق راجح ووزن صحيح 
   . وعلى أصل مستحكم له دالئل صحيحة وواضحة وشواهد عادلة

   . دًا وجد سبيًال إلى الطعن عليه والعيب لهولم نر أح

وصنع آثير من أهل زمانه أغاني آثيرة بهاجس طبعهم واالتباع لمن سبقهم فبعض أصاب وجه ووجدنا لكل دهر دولة للمغنين 
   . يحملون الغناء عنهم ويطارحون به فتيان زمانهم وجواري عصرهم

ويستحسنون الغناء ويميزون رديه من جيده وصوابه من خطائه ويجمعون  وآان يكون في آل وقت من األوقات قوم يتنادمون
   . إلى ذلك محاسن آثيرة في آدابهم وأخالقهم وروائهم وهيئاتهم فلم نجد هذه الطبقة ذآروا

   . ووجدنا ذآر الغناء وأهله باقيًا

وأسباب المروءة ما آان محجوبًا عن وخصصنا في أيامنا وزماننا بفتية أشراف وخالن نظاف انتظم لهم من آالت الفتوة 
غيرهم معدومًا من سواهم فحملني الكلف والمودة لهم والسرور بتخليد فخرهم وتشييد ذآرهم والحرص على تقويم أود ذي 

األود منهم حتى يلحق بأهل الكمال في صناعته والفضل في معرفته على تمييز طبقة طبقة منهم وتسمية أهل آل طبقة 
   . هم وأدواتهم والمذاهب التي نسبوا إليها أنفسهم واحتملهم إخوانهم عليهابأوصافهم وآالت

   . وخلطنا جدًا بهزل ومزجنا تقريعًا بتعريض ولم نرد بأحد مما سمينا سوءًا وال تعمدنا نقدًا وال تجاوزنا حدًا

   . ولو استعملنا غير الصدق لفضلنا قومًا وحابينا آخرين

   . ف وقصدًا لإلنصافولم نفعل ذلك تجنبًا للحي

   . وقد نعلم أن آثيرًا منهم سيبالغ في الذم ويحتفل في الشتم ويذهب في ذلك غير مذهبنا



 

137 
 

وما أيسر ذلك فيما يجب من حقوق الفتيان وتفكيههم واهللا حسيب من ظلم عليه نتوآل وبه ولم نقصد في وصف من وصفنا من 
ل زماننا ممن حصل بمدينة السالم إذ من خرج عنها ونزع إلى الفتوة بعد الطبقات التي صنفنا منهم إال لمن أدرآنا من أه

   . التوبة وإلى أخالق الحداثة بعد الحنكة وذلك في سنة خمس عشرة ومائتين

   . فرحم اهللا أمرًا أحسن في ذلك أمرنا وحذا فيه حذونا ولم يعجل إلى ذمنا ودعا بالمغفرة والرحمة لنا

   . األبواب التي صنفنا في آتابنا فرجًا لزيادة إن زادت والحقة إن لحقت أو نابتة إن نبتتوقد ترآنا في آل باب من 

ومن عسى أن ينتقل به الحذق من مرتبته إلى ما هو أعلى منها أو يعجز به القصور عما هو عليه منها إلى ما هو دونها إلى 
إلى ذآره ممن عزب عنا ذآره وأنسينا اسمه ولم يحط علمنا  مكانه الذي إليه نقله ارتفاع درجة أو انحطاطها ومن لعلنا نصير

   . به فنصيره في موضعه ونلحقه بأصحابنا

   . وليس ألحد أن يثبت شيئًا من هذه األصناف إال بعلمنا وال يستبد بأمر فيه دوننا

   . طبقة التي يحتملهاويورد ذلك علينا فنمتحنه ونعرفه بما عنده ويصير إلى ترتيبه في المرتبة التي يستحقها وال

فلما استتب لنا الفراغ مما أردنا من ذلك خطر ببالنا آثرة العيابين من الجهال برب العالمين فلم نأمن أن يسرعوا بسفه رأيهم 
وخفة أحالمهم إلى نقض آتابنا وتبديله وتحريفه عن مواضعه وإزالته عن أماآنه التي عليها رسمنا وأن يقول آل امرىء منهم 

ورأيه وموافقته ومخالفته والميل في ذلك إلى بعض والذم لطبقة والحمد ألخرى فيهجنوا آتابنا في ذلك على حاله وبقدر هواه 
   . ويلحقوا بنا ما ليس من شأننا

وأحببنا أن نأخذ في ذلك بالحزم وأن نحتاط فيه ألنفسنا ومن ضمه آتابنا ونبادر إلى تفريق نسخ منها وتصييرها في أيدي 
وا في هذا الشأن ثم ختموا ذلك بالعزلة والتوبة منه آصالح بن أبي صالح وآأحمد بن سالم الثقات والمستبصرين الذين آان

   . وصالح مولى رشيدة

   . ففعلنا ذلك وصيرناه أمانة في أعناقهم ونسخة باقية في أيديهم ووثقنا بهم أمناء ومستودعين وحفظة غير مضيعين وال متهمين

   . وا وحفظ ما عليه ائتمنواوعلمنا أنهم ال يدعون صيانة ما استودع

فإن شيب به شوب يخالفه وأضيف إليه ما ال يالئمه رجعنا إلى النسخة المنصوبة واألصول المخلدة عند ذوي األمانة والثقة 
   . واقتصرنا عليها واستعلينا بها على المبطلين ودفعنا بها إدغال المدغلين وتحريف المحرفين وتزيد المتزيدين إن شاء اهللا

   . ال قوة إال باهللا العلي العظيمو

إنا لما ذآرنا في آتابنا هذا الحب الذي هو أصل الهوى والهوى الذي يتفرع منه العشق والعشق الذي يهيم له اإلنسان على 
   . وجهه أو يموت آمدًا على فراشه

   . وأول ذلك إدخال الضيم على مروءته واستشعار الذلة لمن أطاف بعشيقته

ع ذلك في ذآر ما يتشعب من أصل الحب من الرحمة والرقة وحب األموال النفيسة والمراتب الرفيعة وحب ولم نطنب م
الرعية لألئمة وحب المصطنع لصاحب الصنيعة مع اختالف مواقع ذلك من النفوس ومع تفاوت طبقاته في العواقب احتجنا 

ة العزيمة لنجعل ذلك القدر جنة دون من حاول الطعن على إلى االعتذار من ذآر العشق المعروف بالصبابة والمخالفة على قو
   . هذا الكتاب وسخف الرأي الذي دعا إلى تأليفه واإلشادة بذآره

   . إذا آانت الدنيا ال تنفك من حاسد باغ ومن قائل متكلف ومن سامع طاعن ومن منافس مقصر
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الخطر حسن المحضر شديد المحاماة على حقوق األدباء آما أنها ال تنفك من ذي سالمة متسلم ومن عالم متعلم ومن عظيم 
   . قليل التسرع إلى أعراض العلماء

   . وإنما العشق اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه حب

وليس آل حب يسمى عشقًا وإنما العشق اسم للفاضل عن ذلك المقدار آما أن السرف اسم لما زاد على المقدار الذي يسمى 
م لما نقص عن المقدار الذي يسمى اقتصادًا والجبن اسم لما قصر عن المقدار وهذا القول ظاهر على ألسنة جودًا والبخل اس

   . األدباء مستعمل في بيان الحكماء

   .  " واهللا إني ألعشق الشرف آما تعشق المرأة الحسناء   "   : وقد قال عروة بن الزبير

ما رأيت أحدًا عشق الرزق عشقه وال أبغضه   "   : منحوس الحظ ممنوعًا فقالوذآر بعض الناس رجًال آان مدقعًا محرومًا و
فذآر األول عشق الشرف وليس الشرف بامرأة وذآر اآلخر عشق الرزق والرزق اسم جامع لجميع   "   ! الرزق بغضه

   . الحاجات

نى بألين اللفظ إما تنويهًا وإما تفضيًال آما وقد يستعمل الناس الكناية وربما وضعوا الكلمة بدل الكلمة يريدون أن يظهر المع
   . سموا المعزول عن واليته مصروفًا والمنهزم عن عدوه منحازًا

   . نعم حتى سمى بعضهم البخيل مقتصدًا ومصلحًا وسمي عامل الخراج المتعدي بحق السلطان مستقصيًا

أسباب الشر أحببنا أن نذآر أبواب السبب الجالب للخير  ولما رأينا الحب من أآبر أسباب جماع الخير ورأينا البغض من أآبر
   . ليفرق بينه وبين أبواب السبب الجالب للشر حتى نذآر أصولهما وعللهما الداعية إليهما والموجبة لكونهما

لمكدي وغمه في فتأملنا شأن الدنيا فوجدنا أآبر نعيمها وأآمل لذاتها ظفر المحب بحبيبه والعاشق بطلبته ووجدنا شقوة الطالب ا
وزن سعادة الطالب المنجح وسروره ووجدنا العشق آلما آان أرسخ وصاحبه به أآلف فإن موقع لذة الظفر منه أرسخ 

   . وسروره بذلك أبهج

   . فإن زعم زاعم أن موقع لذة الظفر بعدوه المرصد أحسن من موقع لذة الظفر من العاشق الهائم بعشيقته

إنا قد رأينا الكرام والحلماء وأهل السؤدد والعظماء ربما جادوا بفضلهم من لذة شفاء الغيظ ويعدون ذلك زيادة في نبل   : قلنا
   . النفس وبعد الهمة والقدر

   . ويجودون بالنفيس من الصامت والناطق وبالثمين من العروض

   . روربما خرج من جميع ماله وآثر طيب الذآر على الغني واليس

ولم نر نفس العاشق تسخو بمعشوقه ويجود بشقيقة نفسه لوالد وال لولد بار وال لذي نعمة سابغة يخاف سلبها وصرف إحسانه 
   . عنه بسببها

   . ولم نر الرجال يهبون للرجال إال ما ال بال به في جنب ما يهبون للنساء

ذيف والحلق وتجويد الثياب وتنظيفها والقيام عليها وتعهدها حتى آأن العطر والصبغ والخضاب والكحل والنتف والقص والتح
مما لم يتكلفوه إال لهن ولم يتقدموا فيه إال من أجلهن وحتى آأن الحيطان الرفيعة واألبواب الوثيقة والستور الكثيفة والخصيان 

   . يهنوالظؤورة والحشوة والحواضن لم تتخذ إال للصون لهن واالحتفاظ بما يجب من حفظ النعمة ف
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وهو أنا لم نجد أحدًا من الناس عشق والديه وال ولده وال من عشق مراآبه ومنزله آما رأيناهم يموتون من عشق   : وباب آخر
   . النساء الحرام

ام زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واألنع  "   : قال اهللا تعالى
   .  " والحرث 

فقد ذآر تبارك وتعالى جملة أصناف ما خولهم من آرامته ومن عليهم من نعمته ولم نر الناس وجدوا بشيء من هذه األصناف 
   . وجدهم بالنساء

   . ولقد قدم ذآرهن في هذه اآلية على قدر تقدمهن في قلوبهم

فقد نجد الرجل الحليم والشيخ الرآين يسمع الصوت المطرب من المغني المصيب فينقله ذلك إلى طبع الصبيان   : فإن قال قائل
   . وإلى أفعال المجانين فيشق جيبه وينقض حبوته ويفدي غيره ويرقص آما يرقص الحدث الغرير والشاب السفيه

   . ولم نجد أحدًا فعل ذلك عند رؤية معشوقه

أما واحدة فإنه لم يكن ليدع التشاغل بشمها وبرشفها واحتضانها وتقبيل قدميها والمواضع التي وطئت عليها ويتشاغل   : ناقل
   . بالرقص المباين لها والصراخ الشاغل عنها

كيف وهو إن فأما حل الحبوة والشد حضرًا عند رؤية الحبيبة فإن هذا مما ال يحتاج إلى ذآره لوجوده وآثرة استعمالهم له ف
خال بمعشوقه ال يظن أن لذة الغناء تشغله بمقدار العشر من لذته بل ربما لم وعلى أن ذلك الطرب مجتاز غير البث وظاعن 

   . غير مقيم ولذة المتعاشقين راآدة أبدًا مقيمة غير ظاعنة

   . لشهي والبدن الشهي أشهىوعلى أن الغناء الحسن من الوجه الحسن والبدن الحسن أحسن والغناء الشهي من الوجه ا

   . وآذلك الصوت الناعم الرخيم من الجارية الناعمة الرخيمة

وآم بين أن يفدى إذا شاع فيك الطرب مملوآك وبين أن يفدى أمتك وآم بين أن يسمع الغناء من فم تشتهي أن تقبله وبين فم 
   . تشتهي أن تصرف وجهك عنه

   . الغناء آما رأينا رجاًال ينوحون فصاروا دخالء على النوائح وعلى أن الرجال دخالء على النساء في

وبعد فأيما أملح وأحسن وأشهى وأغنج أن يغنيك فحل ملتف اللحية آث العارضين أو شيخ منخلع األسنان مغضن الوجه ثم 
در أم تغنيك جارية آأنها رأيت زهيرًا تحت آلكل خالد فأقبلت أسعى آالعجول أبا  : يغنيك إذا هو تغنى بشعر ورقاء بن زهير

من آف جارية آأن   : طاقة نرجس أو آأنها ياسمينة أو آأنها خرطت من ياقوتة أو من فضة مجلوة بشعر عكاشة بن محصن
 بناتها من فضة قد طرفت عنابا 

  فصل منه  

   . فأما الغناء المطرب في الشعر الغزل فإنما ذلك من حقوق النساء

ار الغزل والتشبيب والعشق والصبابة بالنساء اللواتي فيهن نطقت تلك األشعار ويهن شبب الرجال وإنما ينبغي أن تغني بأشع
   . ومن أجلهن تكلفوا القول في النسيب

   . وبعد فكل شيء وطبقه وشكله ولفقه حتى تخرج األمور موزونة معدلة ومتساوية مخلصة
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حاسبة لنفسه ثم جلس مع امرأة ال تزن بمنطق وال تعرف بحسن ولو ان رجًال من أدمث الناس وأشدهم تلخيصًا لكالمهم وم
حديث ثم آان يعشقها لتناتج بينهما من األحاديث ولتالقح بينهما من المعاني واأللفاظ ما آان ال يجري بين دغفل بن حنظلة 

   . وبين ابن لسان الحمرة

   . وإنما هذا على قدر تمكن الغزل في الرجل

  فصل منه  

   . والمرأة أيضًا أرفع حاًال من الرجل في أمور

   . أنها التي تخطب وتراد وتعشق وتطلب وهي التي تفدى وتحمى  : منها

واهللا إن تعدونني إال شيطانًا واهللا لربما رأيتني أقبل رجل   : أيفدي األمير أهله قال  : قال عنبسة بن سعيد للحجاج بن يوسف
   . من عبده بدنه فأما قلبه فليس له عليه سلطان وإنما يملك المولى  ! إحداهن

والسلطان نفسه وإن ملك رقاب األمة فالناس يختلفون في جهة الطاعة فمنهم من يطيع بالرغبة ومنهم من يطيع بالرهبة ومنهم 
   . من يطيع بالمحبة ومنهم من يطيع بالديانة

   . ة ما لم يمازجها هوًى لم تقو على صاحبها قوة العشقوهذه األصناف وإن آان أفضلها طاعة الديانة فإن تلك المحب

   . فالعشق يقتل  " إن الهوى يعمي ويصم   "   : وفي األثر المستفيض والمثل السائر

  فصل منه  

ومما يستدل به على تعظيم شأن النساء أن الرجل يستحلف باهللا الذي ال شيء أعظم منه وبالمشي إلى بيت اهللا وبصدقة ماله 
   . تق رقيقهوع

   . فيسهل ذلك عليه وال يأنف منه

فإن استحلف بطالق امرأته تربد وجهه وطار الغضب في دماغه ويمتنع ويعصي ويغضب ويأبى وإن آان المحلف سلطانًا 
   . مهيبًا ولو لم يكن يحبها وال يستكثر منها وآانت نفسها قبيحة المنظر دقيقة الحسب خفيفة الصداق قليلة النسب

   . ليس ذلك إال لما قد عظم اهللا من شأن الزوجات في صدور األزواج

  فصل منه  

وهو أنا لو خيرنا رجًال بين الفقر أيام حياته وبين أن يكون ممتعًا بالباه أيام حياته الختار الفقر الدائم   : في ذآر الولد وباب آخر
   . مع التمتع الدائم

صناف نعمه وضروب فوائده أبقى ذآرًا وال أجل خطرًا من أن يكون للرجل ابن يكون وليس شيء مما يحدث اهللا لعباده من أ
ولي بناته وساتر عورة حرمه وقاضي دينه ومحيي ذآره مخلصًا في الدعاء له بعد موته وقائمًا بعده في آل ما خلفه مقام 

   . نفسه

المال موفرًا ومن وراء الحرم حاميًا ولسلفه في الناس فمن أقل أسفًا على ما فارق ممن خلف آافيًا مجربًا وحائطًا من وراء 
   . محببًا
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   .  "   ! أراك اهللا في بنيك ما أرى أباك فيك وأرى بنيك فيك ما أراك في أبيك  "   : وقال رجل لعبد الملك بن مروان وقد ذآر ولد له

   .  " الحقكم فواهللا إن لم تكونوا أسباط نبوة إنكم أسباط ملحمة آنس اهللا بكم   "   : ونظر شيخ وهو عند المهلب إلى بنيه قد أقبلوا فقال

   . وليست النعمة في الولد المحيي والخلف الكافي بصغيرة

  فصل منه  

   . وهو أن اهللا تعالى خلق من المرأة ولدًا من غير ذآر ولم يخلق من الرجل ولدًا من غير أنثى  : وباب آخر

   . المنير المرأة دون الرجل آما خلق المسيح في بطن مريم من غير ذآر فخص باآلية العجيبة والبرهان

 فصل منه في ذآر القرابات   

إن تباغض األقرباء عارض دخيل وتحابهم واطد أصيل والسالمة من ذلك أعم والتناصر أظهر والتصادق   : وأما أنا فإني أقول
   . في المودة أآثر

فلذلك القبيلة تنزل معًا وترحل معًا وتحارب من ناوأها معًا إال الشاذ النادر آخروج غني وباهلة من غطفان وآنزول عبس في 
   . بني عامر وما أشبه ذلك

وإال فإن القرابة يد واحدة على من ناوأهم وسيف واحد على من عاداهم وما صالح شأن العشائر إال بتقارب سادتهم في القدر 
   .  " ال يزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا تقاربوا هلكوا   "   : تفاوتوا في الرياسة والفضل آما قال في األثر المستفيضوإن 

   . وحال العامة في ذلك آحال الخاصة

  فصل منه وقضية واجبة  

   . ن ضعيفهمأن الناس ال يصلحهم إال رئيس واحد يجمع شملهم ويكفيهم ويحميهم من عدوهم ويمنع قويهم م

   . وقليل له نظام أقوى من آثير نشر ال نظام لهم وال رئيس عليهم

إذ قد علم اهللا أن صالح عامة البهائم في أن يجعل لكل جنس منها فحًال يوردها الماء ويصدرها وتتبعه إلى الكأل آالعير في 
حمي الفرس الحصان الحجور في المروج فجعل منها العانة والفحل من اإلبل في الهجمة وآذلك النحل العسالة والكراآي وما ي

   . رءوسًا متبوعة وأذنابًا تابعة

ولو لم يقم اهللا للناس الوزعة من السلطان والحماة من الملوك وأهل الحياطة عليهم من األئمة لعادوا نشرًا ال نظام لهم 
دًا والهرج ظاهرًا حتى يكون التغابن والبوار ومستكلبين ال زاجر لهم ولكان من عز بز ومن قدر قهر ولما زال اليسر راآ

   . وحتى تنطمس منهم اآلثار ولكانت األنعام طعامًا للسباع وآانت عاجزة عن حماية أنفسها جاهلة بكثير من مصالح شأنها

 فوصل اهللا تعالى عجزها بقوة من أحوجه إلى االستمتاع بها ووصل جهلها بمعرفة من عرف آيف وجه الحيلة في صونها
   . والدفاع عنها

وآذلك فرض على األئمة أن يحوطوا الدهماء بالحراسة لها والذياد عنها وبرد قويها عن ضعيفها وجاهلها عن عالمها وظالمها 
   . عن مظلومها وسفيهها عن حليمها

   . فلوال السائس ضاع المسوس ولوال قوة الراعي لهلكت الرعية
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   . ام باإلمامةوانفراد السيد بالسيادة آانفراد اإلم

   . وبالسالمة من تنازع الرؤساء تجتمع الكلمة وتكون األلفة ويصلح شأن الجماعة

   . وإذا آانت الجماعة انتهت األعداء وانقطعت األهواء

 فصل منه   

إن النساء فوق الرجال أو دونهم بطبقة أو طبقتين أو بأآثر ولكنارأينا ناسًا يزرون عليهن   : ولسنا نقول وال يقول أحد ممن يعقل
   . أشد الزراية ويحتقرونهن أشد االحتقار ويبخسونهن أآثر حقوقهن

كر حقوق األمهات واألخوال فلذلك ذآرنا وإن من العجز أن يكون الرجل ال يستطيع توفير حقوق اآلباء واألعمام إال بأن ين
   . جملة ما للنساء من المحاسن

ولوال أن ناسًا يفخرون بالجلد وقوة المنة وانصراف النفس عن حب النساء حتى جعلوا شدة حب الرجل ألمته وزوجته وولده 
   . دليًال على الضعف وبابًا من الخور لما تكلفنا آثيرًا مما شرطناه في هذا الكتاب

 فصل منه   

آما نحب أن يخرج هذا الكتاب تامًا ويكون لألشكال الداخلة فيه جامعًا وهو القول فيما للذآور واإلناث في عامة أصناف 
   . الحيوان وما أمكن من ذلك حتى يحصل ما لكل جنس منها من الخصال المحمودة والمذمومة

الكتاب نقصان المفضول من رجحان الفاضل بما جاء في ذلك من ثم يجمع بين المحاسن منها والمساوْى حتى يستبين لقارىء 
   . الكتاب الناطق والخبر الصادق والشاهد العدل والمثل السائر

حتى يكون الكتاب عربيًا أعرابيًا وسنيًا جماعيًا وحتى يجتنب فيه العويص والطرق المتوعرة واأللفاظ المستنكرة وتلزيق 
من المتكلمين حتى نظرنا لمن ال يعلم مقادير ما استخزنها اهللا من المنافع وغشاها من المتكلفين وتلفيق أصحاب الهواء 

   . البرهانات وألزمها من الداللة عليه وأنطقها به من الحجة له

   . فمنع من ذلك فرط الكبرة وإفراط العلة وضعف المنة وانحالل القوة

ى هذه األشغال اجتنبنا أن نقصد من جميع ذلك إلى فرق ما بين الرجل فلما وافق هذا الكتاب منا هذه الحال وألفى قلوبنا عل
   . والمرأة

فلما اعتزمنا على ما ابتدأنا به وجدناه قد اشتمل على أبواب يكثر عددها وتبعد غايتها فرأينا واهللا الموفق أن نقتصر منه على 
   . ما ال يبلغ بالمستمع إلى السآمة وبالمألوف إلى مجاوزة القدر

   . ليس ينبغي لكتب اآلداب والرياضيات أن يحمل أصحابها على الجد الصرف وعلى العقل وللصبر غاية ولالحتمال نهايةو

   . وال بأس بأن يكون الكتاب موشحًا ببعض الهزل

   . وعلى أن الكتاب إذا آثر هزله سخف آما أنه إذا آثر جده ثقل

   . قارىء وينفي النعاس عن المستمعوال بد للكتاب من أن يكون فيه بعض ما ينشط ال

   . فمن وجد في آتابنا هذا بعض ما ذآرنا فليعلم أن قصدنا في ذلك إنما آان على جهة االستدعاء لقلبه واالستمالة لسمعه وبصره
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   . واهللا تعالى نسأل التوفيق

  فصل منه في ذآر العشق  

   . قير المدقع فإن قلبه يشغل عن التوغل فيه وبلوغ أقصاهأحدهما الف  : ورجالن من الناس ال يعشقان عشق األعراب

والملك الضخم الشأن ألن في الرياسة الكبرى وفي جواز األمر ونفاذ النهي وفي ملك رقاب األمم ما يشغل شطر قوى العقل 
   . عن التوغل في الحب واالحتراق في العشق

  فصل منه  

آثيرًا ما يعتري العشاق والمحبين غير المحترقين آالرجل تكون له جارية وقد حلت من قلبه محًال وتمكنت منه تمكنًا وال 
يجتث أصل ذلك الحب الغضبة تعرض وآثرة التأذي بالخالف يكون منها فيجد الفترة عنها في بعض هذه الحاالت التي 

ها على فقدها محتمًال فيبيعها إن آانت أمة أو يطلقها إن آانت زوجة فال تعرض فيظن أنه قد سال أو يظن أنه في عزائه عن
ينشب ذلك الغضب أن يزول وذلك األذى أن ينسى فتتحرك له الدفائن و يثمر ذلك الغرس فيتبعها قلبه فإما أن يسترجع األمة 

   . من مبتاعها بأضعاف ثمنها أو يسترجع الزوجة بعد أن نكحت

   . ر لم يزل معذبًا وإن أطاع هواه واحتمل المكروه فهذا هو العقابيل والنكسفإن تصبر وأمكنه الصب

   . فليحذر الحازم الفترة في حب حبيبه والغضبة التي تنسيه عواقب أمره

 فصل منه   

من النساء بينا عيسى بن موسى قد خال بنفسه وهو قد آان استكثر   : حدثني عبد الملك بن صالح قال  : قال ابراهيم بن السندي
حتى انقطع إذ مرت به جارية آأنها جان وآأنها جدل عنان وآأنها جمارة وآأنها قضيب فضة فتحرآت نفسه وخاف أن تخذله 
قوته ثم طمع في القوة لطول الترك واجتماع الماء فلما صرعها وجلس منها ذلك المجلس خطر على باله لو عجز آيف يكون 

إنك لتجلسيني هذا المجلس وتحمليني على هذا المرآب ثم تخذليني هذا الخذالن   : لنفسه فقال حاله فلما فكر فتر فأقبل آالمخاطب
وذلك أنه حين رأى أن أبلغ الحيل في توهيمها أن العجز لم   ! وتغشيني مثل هذا الذل ولوال حيرة الخجل لم أستعمل ما ال يقتل

رخين باديك وال تستهدفين لسيدك وال تعينين على نفسك حتى آأنك تعرضين لي وأنت تفلة ثم ال ت  : يكن من قبله أن يقول لها
   . عند عبد يشبهك أو سوقة ال يقدر إال على مثلك

   . أما لو آنت من بنات ملوك العجم أللفاك سيدك على أجود صنعة وعلى أحسن طاعة إذ آل رجل ينبسط للتمتع مع التفل

  فصل منه  

مولدة في شأن العشاق وما صنع العشق في القلوب واألآباد واألحشاء والزفرات والحنين ولم أسمع ولم أقرأ في األحاديث ال
   . وفي التدليه والتوليه متى تستعر الدمعة ومتى يورث العين الجمود

 فصل منه   

ونحن وإن رأينا أن فضل الرجل على المرأة في جملة القول في الرجال والنساء أآثر وأظهر فليس ينبغي لنا أن نقصر في 
   . حقوق المرأة

   . وليس ينبغي لمن عظم حقوق اآلباء أن يصغر حقوق األمهات وآذلك اإلخوة واألخوات والبنون والبنات

   . ه أرحموأنا وإن آنت أرى أن حق هذا أعظم فإن هذ
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 فصل من احتجاجه لإلماء   

أن الرجل قبل أن يملك   : قال بعض من احتج للعلة التي من أجلها صار أآثر اإلماء أحظى عند الرجال من أآثر المهيرات
   . األمة قد تأمل منها آل شيء وعرفه ما خال حظوة الخلوة فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة

   . ار في جمالها النساء والنساء ال يبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن قليًال وال آثيرًاوالحرة إنما يستش

   . والرجال بالنساء أبصر

   . وإنما تعرف المرأة من المرأة ظاهر الصفة وأما الخصائص التي تقع بموافقة الرجال فإنها ال تعرف ذلك

ا السيف وآأن عينها عين غزال وآأن عنقها إبريق فضة وآأن ساقها جمارة وآأن شعرها آأن أنفه  : وقد تحسن المرأة أن تقول
   . العناقيد وآأن أطرافها المداري وما أشبه ذلك

   . وهناك أسباب أخر بها يكون الحب والبغض

 فصل منه   

وقد علم الشاعر وعرف الواصف أن الجارية الفائقة الحسن أحسن من الظبية وأحسن من البقرة وأحسن من آل شيء تشبه به 
   . ولكنهم إذا أرادوا القول شبهوها بأحسن ما يجدون

لحسناء وخلقها والشمس وإن آانت بهية فإنما هي شيء واحد وفي وجه الجارية ا  ! آأنها الشمس وآأنها القمر  : ويقول بعضهم
   . ضروب من الحسن الغريب والترآيب العجيب

ومن يشك أن عين المرأة الحسناء أحسن من عين البقرة وأن جيدها أحسن من جيد الظبية واألمر فيما بينهما متفاوت ولكنهم لو 
   . لم يفعلوا هذا وشبهه لم تظهر بالغتهم وفطنتهم

 فصل منه   

بجواهر النساء الذين هم جهابذة هذا األمر يقدمون المجدولة والمجدولة من النساء تكون في ورأيت أآثر الناس من البصراء 
   . منزلة بين السمينة والممشوقة

   . وال بد من جودة القد وحسن الخرط واعتدال المنكبين واستواء الظهر وال بد أن تكون آاسية العظام بين الممتلئة والقضيفة

   . جدولة جودة العصب وقلة االسترخاء وأن تكون سليمة من الزوائد والفضولم  : وإنما يريدون بقولهم

   . والتثني في مشيها أحسن ما فيها وال يمكن ذلك الضخمة والسمينة وذات الفضول والزوائد

يحبب على أن النحافة في المجدولة أعم وهي بهذا المعنى أعرف تحبب على السمان الضخام وعلى الممشوقات والقضاف آما 
   . هذه األصناف على المجدوالت

   .  " أعالها قضيب وأسفلها آثيب   "   : ووصفوا المجدولة بالكالم المنثور فقالوا
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 فصل من صدر رسالته إلى الفتح بن خاقان في مناقب الترك وعامة جند الخالفة   

من يقول بالحق ويعمل به ويؤثره ويحتمل ما وفقك اهللا لرشدك وأعان على شكرك وأصلحك وأصلح على يديك وجعلنا وإياك م
فيه مما قد يصد عنه وال يكون حظه منه الوصف له والمعرفة به دون الحث عليه واالنقطاع إليه وآشف القناع فيه وإيصاله 

يكونوا إلى أهله والصبر على المحافظة في أن ال يصل إلى غيرهم والتثبت في تحقيقه لديهم فإن اهللا تعالى لم يعلم الناس ل
عالمين دون أن يكونوا عاملين وإنما علمهم ليعملوا وبين لهم ليتقوا التورط في وسط الخوف والوقوع في المضار والتوسط في 

   . المهالك

   . فلذلك طلب الناس التبين

   . ولحب السالمة من الهلكة والرغبة في المنفعة احتملوا ثقل التعلم وتعجلوا مكروه ثقل المعاناة

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

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

لل يدخله وإن دق ونال سلطانه وإن وقد أعجبني ما رأيت من شغفك بطاعة إمامك واحتجاجك لتدبير خليفتك وإشفاقك من آل خ
   . صغر ومن آل أمر خالف هواه وإن خفي مكانه وجانب رضاه وإن قل ضرره

ومن تخوفك أن يجد المتأول إليه متطرقًا والعدو عليه متعلقًا فإن السلطان ال ينفك من متأول ناقم ومن محكوم عليه ساخط ومن 
ب برأيه ذي خطل في بيانه مولع بتهجين الصواب وباالعتراض على معزول عن الحكم زار ومن متعطل متصفح ومن معج

التدبير حتى آأنه رائد لجميع األمة ووآيل لسكان جميع المملكة يضع نفسه في مواضع الرقباء وفي مواضع التصفح على 
   . الخلفاء والوزراء

دق بأن الشاهد يرى ما ال يرى الغائب وأنه ال ال يعذر وإن آان مجاز العذر ظاهرًا وال يقف فيما يكون للشك محتمًال وال يص
   . يعرف مصادر الرأي من لم يشهد موارده ومستدبره من لم يعرف مستقبله

ومن محروم قد أضعفه الحرمان ومن لئيم قد أفسده اإلحسان ومن مستبطىء قد أخذ أضعاف حقه وهو لجهله بقدره ولضيق 
قه ومن مستزيد لو ارتجع السلطان سالف أياديه البيض عنده ونعمته السالفة ذرعه وقلة شكره يظن أن الذي بقي له أآثر ولح

   . عليه لكان لذلك أهًال وله مستحقًا

   . قد غره األمل وأبطره دوام الكفاية وأفسده طول الفراغ

األدب وأذله ومن صاحب فتنة خامل في الجماعة رئيس في الفرقة نعاق في الهرج قد أقصاه عز السلطان وأقام صغوه ثقاف 
الحكم بالحق فهو مغيظ ال يجد غير التشنيع وال يتشفى بغير اإلرجاف وال يستريح إال إلى األماني وال يأنس إال بكل مرجف 
آذاب ومفتون مرتاب وخارص ال خير فيه وخالف ال غناء عنده يريد أن يسوى بالكفاة ويرفع فوق الحماة ألمر ما سلف له 

ممن يرب قديم مجد وال يحفل بدروس شرف وال يفصل بين ثواب المحتسبين وبين الحفظ وإلحسان آان من غيره وليس 
   . ألبناء المحسنين

وآيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من ال يعرف طبقات الحق في مراتبه وال يفصل بين طبقات الباطل في 
   . منازله

ك والحفظ لمناقب أنصار خليفتك وإياها حطت بحياطتك ألشياعه واحتجاجك ثم اعلم بعد ذلك أنك بنفسك بدأت في تعظيم إمام
   . ألوليائه ونعم العون أنت إن شاء اهللا على مالزمة الطاعة والموازرة على الخير والكفاية ألهل الحق
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على أن ما ظهر  وقد استدللت بالذي أرى من شدة عنايتك وفرط اآتراثك وتفقدك ألجناس األعداء وبحثك عن مناقب األولياء
   . من نصحك أمم في جنب ما بطن من إخالصك

   . فأمتع اهللا بك خليفته ومنحنا وإياك محبته وأعاذنا وإياك من قول الزور والتقرب بالباطل إنه حميد مجيد فعال لما يريد

آهوًال من أبناء رجال الدولة وذآرت أنك جالست أخالطًا من جند الخالفة وجماعات من أبناء الدعوة وشيوخًا من جلة الشيعة و
المنسوبين إلى الطاعة والمناصحة ومحبة الدينونة دون محبة الرغبة والرهبة وأن رجًال من عرض تلك الجماعة ارتجل الكالم 

  : ارتجال مستبد وتفرد به تفرد معجب وأنه تعسف المعاني وتهجم على األلفاظ فزعم أن جند الخالفة اليوم على خمسة أقسام
اني وترآي ومولًى وعربي وبنوي وأنه أآثر حمد اهللا وشكره على إحسانه ومنته وعلى جميع أياديه وسبوغ نعمه وعلى خراس

شمول عافيته وجزيل مواهبه حين ألف على الطاعة هذه القلوب المختلفة واألجناس المتباينة واألهواء المتفرقة وأنك 
المتكلف الذي قسم هذه األقسام وخالف بين هذه األرآان وفضل بين  اعترضت على هذا المتكلم المستبد وعلى هذا القائل

   . أنسابهم

   . وأنك أنكرت ذلك عليه أشد اإلنكار وقذعته أشد القذع

   . وزعمت أنهم لم يخرجوا من االتفاق أو من شيء يقرب من االتفاق وأنك نفيت التباعد في النسب والتباين في السبب

اساني والترآي أخوان وأن الحيز واحد وأن حكم ذلك الشرق والقضية على ذلك الصقع متفق غير بل أزعم أن الخر  : وقلت
مختلف ومتقارب غير متفاوت وأن األعراق في األصل إن ال تكن آانت راسخة فقد آانت متشابهة وحدود البالد المشتملة 

   . تميزوا ببعض الخصائص وافترقوا ببعض الوجوهعليهم إن ال تكن متساوية فإنها متناسبة وآلهم خراساني في الجملة وإن 

وزعمت أن اختالف الترآي والخراساني ليس آاختالف ما بين الرومي والصقلبي والزنجي والحبشي فضًال على ما هو أبعد 
ل جوهرًا وأشد خالفًا بل آاختالف ما بين المدري والوبري والبدوي والحضري والسهلي والجبلي وآاختالف ما بين من نز

   . البطون وبين من نزل النجود وبين من نزل األغوار

وزعمت أن هؤالء وإن اختلفوا في بعض اللغة وفارق بعضهم بعضًا في بعض الصورة فقد نجد أن عليا تميم وسفلى قيس 
وعجز هوازن وفصحاء الحجاز خالف لغة حمير وسكان مخاليف اليمن وآذلك الصورة والصورة والشمائل والشمائل 

   . خالق واألخالقواأل

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

ولم يختلفوا آاختالف ما بين قحطان وعدنان من قبل ما طبع اهللا عليه تلك التربة من خصائص الغرائز وما قسم ألهل آل 
   . جزيرة من الشكل والصورة ومن األخالق واللغة

ما آانت واحدة فاستووا في التربة وفي اللغة وفي الشمائل والهمة وفي األنف والحمية وفي األخالق والسجية إن الجزيرة ل  : قلنا
فسبكوا سبكًا واحدًا تشابهت األجزاء وتناسبت األخالط حتى صار ذلك اشد تشابهًا في باب األعم واألخص وفي باب الوفاق 

في الحسب وصارت هذه األسباب والدة أخرى حتى تناآحوا عليها  والمباينة من بعض األرحام وجرى عليهم حكم االتفاق
   . وتصاهروا من أجلها

   . وامتنعت عدنان قاطبة من مناآحة بني اسحاق وهو أخو إسماعيل وجادوا بذلك في جميع الدهر لبني قحطان

يل على أن النسب عندهم متفق وأن ففي إجماع الفريقين على التناآح والتصاهر ومنعهما ذلك جميع األمم آكسرى فمن دونه دل
   . هذه المعاني قد قامت عندهم مقام الوالدة واألرحام الماسة

   . وزعمت أنه أراد الفرقة والتحزيب وأنك أردت األلفة والتقريب
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األبناء ثم زعمت أيضًا أن البنوي خراساني وأن نسب األبناء نسب آبائهم وأن حسن صنيع اآلباء وقديم فعال األجداد هو حسب 
وأن الموالي بالعرب أشبه وإليهم أقرب وبهم أمس ألن السنة قد نقلت الموالي إلى العرب في آثير من المعاني ألنهم عرب في 

   . المدعى وفي العاقلة وفي الوراثة

   .  " مولى القوم منهم   "   : وهذا تأويل قوله

   .  " الوالء لحمة آلحمة النسب   " و 

راك قد شارآوا القوم في هذا النسب وصاروا من العرب بهذا السبب مع الذي بانوا به من الخالل وحبوا به ثم زعمت أن األت
   . من شرف الخصال

على أن والء األتراك للباب قريش ولمصاص عبد مناف وهم في سر هاشم وهاشم موضع العذار من خد الفرس ومحل العقد 
   . من لبة الكعاب

   . وهو الجوهر المكنون والذهب المصفى وموضع المحة من البيضة والعين في الرأس والروح من البدن

   . وهم األنف المقدم والسنام األآوم والطينة البيضاء والدرة الزهراء والروضة الخضراء والذهب األحمر

ضل وإن برع بل ال يعشره شرف وإن عظم وال فقد شارآوا العرب في أنسابهم وفضلوهم بهذا الفضل الخاص الذي ال يبلغه ف
   . مجد وإن قدم

فزعمت أن أنساب الجميع متقاربة غير متباعدة وعلى حسب ذلك التقارب تكون الموازنة والمكانفة والطاعة والمناصحة 
   . والمحبة للخلفاء واألئمة

وأنه جمع ذلك وفصله وأجمله وفسره وأنه  وذآرت أنه ذآر جمًال من مفاخر هذه األجناس وجمهرة من مناقب هذه األصناف
   . ألغى ذآر األتراك فلم يعرض لهم وأضرب عنهم صفحًا فلم يخبر عنهم آما أخبر عن حجة آل جيل وعن برهان آل صنف

وبنا زال  نحن النقباء وأبناء النقباء ونحن النجباء وأبناء النجباء ومنا الدعاة قبل أن تظهر نقابة أو  : فذآر أن الخراساني يقول
ملك أعدائنا عن مستقره وثبت ملك أوليائنا في نصابه وبين ذلك ما قتلنا وشردنا ونهكنا ضربًا وطلبا وبضعنا بالسيوف الحداد 

   . وعذبنا بألوان العذاب

   . وبنا شفى اهللا تعالى الصدور وأدرك الثأر ومنا االثني عشر النقباء والسبعون النجباء

لخندقية ونحن الكفية وأبناء الكفية ومنا المستجيبة ومن بهرج النيمية ومنا نيم خزان وأصحاب الجوربين ونحن الخندقية وأبناء ا
   . ومنا الزغندية واآلزاذمردية

ونحن فتحنا البالد وقتلنا العدو بكل واد ونحن أصل هذه الدولة ومنبت هذه الشجرة وأصحاب هذه الدعوة ومن عندنا هبت هذه 
األوس والخزرج نصروا النبي صلى اهللا عليه وسلم في أول الزمان وأهل خراسان نصروا ورثته   : صارانالريح واألنصار أن

   . في آخر الزمان غذانا بذلك آباؤنا وغزونا به أبناءنا وصار لنا نسبًا ال نعرف إال به ودينًا ال نوالي إال عليه

   . ين بالطاعة ونقتل فيها ونموت عليهاثم نحن على وتيرة واحدة ومنهاج غير مشترك نعرف بالشيعة ود

سيمانا موصوف ولباسنا معروف ونحن أصحاب الرايات السود والروايات الصحيحة واألحاديث المأثورة والذين يهدمون مدن 
   . الجبابرة وينتزعون الملك من أيدي الظلمة

   . وفينا تقدم الخبر وصح األثر
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  "   : وجاء في الحديث صفة الذين يفتحون عمورية ويظهرون عليها ويقتلون مقاتليها ويسبون ذراريها حيث قالوا في نعتهم
   .  " شعورهم شعور النساء وثيابهم ثياب الرهبان 

   . فصدق الفعل القول وحقق الخبر العيان

رة محمد بن علي حين أراد توجيه الدعاة إلى اآلفاق وتفريق ونحن الذين ذآرنا وذآر بالءنا إمام األئمة وأبو الخالئف العش
   . أما البصرة وسوادها فقد غلب عليها عثمان وصنائع عثمان فليس بها من شيعتنا إال القليل  "   : شيعته في البلدان

   . وأما الكوفة وسوادها فقد غلب عليها علي وشيعة علي فليس بها من شيعتنا إال القليل

   . م فشيعة بني مروان وآل بني سفيانوأما الشا

   . وأما الجزيرة فخارجة وحرورية ومارقة

ولكن عليكم 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 ما تطلع   "   : م قالث

   . فكنا خير جند لخير إمام وصدقنا ظنه وثبتنا رأيه وصوبنا فراسته

إن أمرنا هذا شرقي ال غربي ومقبل غير مدبر يطلع آطلوع الشمس ويمتد على اآلفاق امتداد النهار حتى   "   : وقال مرة أخرى
   .  " اله الحوافر يبلغ حيث ما تبلغه األخفاف وتن

   . ونحن قتلنا الصحصحية والدالقية والذآوانية والراشدية  : قالوا

   . ونحن أصحاب الخنادق ونباتة بن حنظلة وعامر بن ضبارة وأصحاب ابن هبيرة

   . فلنا قديم هذا األمر وحديثه وأوله وآخره

   . ومنا قاتل مروان

   . ونحن قوم لنا أجسام وأجرام وشعور وهام ومناآب عظام وجباه عراض وقصر غالظ وسواعد طوال

   . ونحن أولد للذآورة وأنسل بعولة وأقل ضوًى وضئولة وأقل إتآمًا وأنتق أرحامًا وأشد عصبًا وأتم عظامًا

   . وأبداننا أحمل للسالح وتجفافنا أمأل للعيون

   . ًا وعدة ولو أن يأجوج ومأجوج آاثروا من وراء النهر منا لظهروا عليهم بالعددونحن أآثر مادة وأآثر عدد

   . فأما األيد وشدة األسر فليس ألحد بعد عاد وثمود والعمالقة والكنعانيين مثل أيدنا وأسرنا

رأيت مواآبنا وفرساننا ولو أن خيول اآلفاق وفرسان جميع األطراف جمعوا في حلبة واحدة لكنا أآثر في العيون وأهول ومتى 
   . وبنودنا التي ال يحملها غيرنا علمت أنا لم نخلق إال لقلب الدول وطاعة الخلفاء وتأييد السلطان
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ولو أن أهل تبت ورجال الزابج ورجال وفرسان الهند وحلبة الروم هجم عليهم هاشم بن أشتاخنج لما امتنعوا من طرح السالح 
   . والهرب في البالد

   . اب اللحى وأرباب النهى وأهل الحلم والحجا وأهل الثخانة في الرأي والبعد من الطيشونحن أصح

   . ولسنا آجند الشام المتعرضين للحرم والمنتهكين لكل محرم

   . ونحن ناس لنا أمانة وفينا عفة

   . ونحن نجمع بين النزاهة والقناعة والصبر على الخدمة وعلى التجمير وبعد الشقة

   . طبول المهولة والبنود العظامولنا ال

ونحن أصحاب التجافيف واألجراس والبازفكند واللبود الطوال واألغماد المعقفة والقالنس الشاشية والخيول الشهرية ولنا 
   . الكافرآوبات والطبرزينات في األآف والخناجر في األوساط

   . التي تسقط الحبالى ولنا تعليق السيوف وحسن الجلسة على ظهور الخيل ولنا األصوات

وليس في األرض صناعة غريبة من أدب وحكمة وحساب وهندسة وارتفاع بناء وصنعة ولنا صنعة السالح عدة للحرب 
   . وتثقيفًا ودربة للمجاولة والمشاولة وللكر بعد الفر مثل الدبوق والنزو على الخيل صغارًا ومثل الطبطاب والصوالجة آبارًا

   . لبرجاس والطائر الخاطفثم رمى المجثمة وا

   . فنحن أحق باألثرة وأولى بشرف المنزلة

إن تكن القربة تستحق باألنساب الثابتة واألرحام الشابكة وبالقدمة وبطاعة اآلباء والعشيرة   : وزعم أن العربي يقول  : قلت
ا الح نجم وينشد ما أهل بالحج وما هبت الصبا وبالشكر النافع والمديح الباقي وبالشعر الموزون الذي يبقى بقاء الدهر ويلوح م

   . وما آان للزيت عاصر

وبالكالم المنثور والقول المأثور وبصفة مخرج الدولة واالحتجاج للدعوة وتقييد المآثر إذ لم يكن ذلك من عادة العجم وال آان 
ين الذين ال يتكلون على الكتب المدونة يحفظ ذلك معروفًا لسوى العرب ونحن نرتبطها بالشعر المقفي ونقيدها بحفظ األمي

   . والخطوط المطرسة

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

   . ونحن أصحاب التعاير بالمثالب والتفاخر بالمناقب

بعد الموزون المعدل بلسان أمضى من السنان وأرهف  ونحن أحفظ ألنسابنا وأرعى لحقوقنا وتقييدها أيضًا بالمنثور المرسل
   . من السيف الحسام حتى نذآرهم ما قد درس رسمه وبين القتال من جهة الرغبة والرهبة فرق

   . وليس المعرق في الحفاظ آمن هذا فيه حادث

   . وهذا باب يتقدم التالد القديم الطارف الحديث

   . ابيسجستاني وأعر  : وطالب الطوائل رجالن
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وهل أآثر النقباء إال من صميم العرب ومن صليبة هذا النسب آأبي عبد الحميد قحطبة بن شبيب الطائي وأبي محمد سليمان 
بن آثير الخزاعي وأبي نصر مالك بن الهيثم الخزاعي وأبي داود خالد بن ابراهيم الذهلي وآأبي عمرو الهز بن قريظ المرئي 

   . ئي وأبي سهل القاسم بن مشاجع المرئيوأبي عتيبة موسى بن آعب المر

   . ومن آان يجري مجرى النقباء ولم يدخل فيهم مثل مالك بن الطواف المرئي

وبعد فمن هذا الذي باشر قتل مروان ومن هزم ابن هبيرة ومن قتل ابن ضبارة ومن قتل نباتة بن حنظلة إال عرب الدعوة 
ويقول   : وقال  : موسى بن آعب ومن فتح إفريقية إال محمد بن األشعث وقاتوالصميم من أهل الدولة ومن فتح السند إال 

   . الموالي لنا النصيحة الخالصة والمحبة الراسخة

ونحن موضع الثقة عند الشدة وعلل المولى من تحت موجبة لمحبة المولى من فوق ألن شرف مواله راجع إليه وآرمه زائد 
في آرمه وخموله مسقط لقدره وبوده أن خصال الكرم آلها اجتمعت فيه ألن ذلك آلما آان مواله أآبر وأشرف وأظهر آان 

وبعد فالوالء لحمة آلحمة النسب فقد صار لنا النسب الذي يصوبه العربي هو بها أشرف وأنبل وموالك أسلم لك صدرًا وأود 
   . ولنا األصل الذي يفتخر به العجمي

والصبر ضروب فأآرمها آلها الصبر على إفشاء السر وللمولى في هذه المكرمة ما ليس ألحد ونحن أخص مدخًال   : قال
   . وألطف في الخدمة مسلكًا

واإلخالص وحسن النية خدمة األبناء لآلباء واآلباء لألجداد وهم بمواليهم آنس وبناحيتهم أوثق ولنا مع الطاعة والخدمة 
   . وبكفايتهم أسر

وقد آان المنصور ومحمد بن علي وعلي بن عبد اهللا يخصون مواليهم بالمواآلة والبسط واإليناس ال يبهرجون األسود لسواده 
   . ئة لدناءتهاوال الدميم لدمامته وال ذا الصناعة الدني

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

ويتذاآرون إآرام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد بن حارثة مواله حين عقد له يوم مؤتة على جنة بني هاشم وجعله أمير 
   . طؤهاآل بلدة ي

   . ويتذاآرون حبه ألسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب

   . وعقد له على عظماء المهاجرين وأآابر األنصار

   . أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم وأبو سلمة حفص بن سليمان  : ولنا صاحب الدولة  : قالوا

   . م الملكوأبو مسلم مولى اإلمام وعليهما دارت رحى الدولة وتم األمر واتسق نظا

أبو منصور مولى خزاعة وأبو الحكم عيسى بن أعين مولى خزاعة وأبو حمزة عمرو بن أعين   : ولنا من رءوس النقباء  : قالوا
   . مولى خزاعة وأبو النجم عمران بن إسماعيل مولى آل أبي معيط

   . فلنا مناقب الخراسانية ولنا مناقب الموالي في هذه الدعوة

   . يهم ومن أنفسهم ال يدفع ذلك مسلمونحن منهم وإل

   . وال ينكره مؤمن
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   . خدمناهم آبارًا وحملناهم على عواتقنا صغارًا

   . هذا مع حق الرضاع والخؤولة والنشوء في الكتاب والتقلب في تلك العراص التي لم يبلغها إال آل سعيد الجد وجيه في الملوك

   . في مجده والبنوي في فضله ثم تفردنا بما لم يشارآونا فيه وال سابقونا إليهفقد شارآنا العربي في فخره والخراساني 

   . ونحن أشكل بالرعية وأقرب إلى طباع الدهماء وهم بنا آنس وإلينا أسكن وإلى لقائنا أحن  : قالوا

   . ونحن بهم أرحم وعليهم أعطف وبهم أشبه

   . ال له وهذه الخالل فيهفمن أحق باألثرة وأولى بحسن المنزلة ممن هذه الخص

نحن أصل خراساني وهو مخرج الدولة ومطلع الدعوة ومنها نجم هذا القرن وصبأ هذا الناب   : وذآرت أن البنوي قال  : وقلت
وتفجر هذا الينبوع واستفاض هذا البحر حتى ضرب الحق بجرانه وطبق اآلفاق بضيائه فأبرأ من السقم القديم وشفي من الداء 

   . أغنى من العيلة وبصر من العمىالعضال و

وهذه بغداد وهي مستقر الخالفة والقرار بعد الجولة وفيها بقية رجال الدعوة وأبناء أبناء الشيعة وهي خراسان العراق وبيت 
   . الخالفة وموضع المادة

   . عربيوأنا أعرق في هذا األمر من أبي وأآثر تردادًا فيه من جدي وأحق بهذا الفضل من المولى وال

ولنا بعد في أنفسنا ما ال ينكر من الصبر تحت ظالل السيوف القصار والرماح الطوال ولنا معانقة األبطال عند تحطم القنا 
   . وانقطاع الصفائح ولنا المواجأة بالسكاآين وتلقي الخناجر بالعيون

عند الحيرة وأصحاب المشهرات وزينة العساآر  ونحن حماة المستلحم وأبناء المضايق ونحن أهل الثبات عند الجولة والمعرفة
   . وحلى الجيوش ومن يمشي في الرمح ويختال بين الصفين ونحن أصحاب الفتك واإلقدام

ولنا بعد التسلق ونقب المدن والتقحم على ظبات السيوف وأطراف الرماح ورضخ الجندل وهشم العمد والصبر تحت الجراح 
   . عرابي وساء ظن الخراسانيوعلى جر السالح إذا طار قلب األ

ثم الصبر تحت العقوبة واالحتجاج عند المسألة واجتماع العقل وصحة الطرف وثبات القدمين وقلة التكفي بجبل العقابين والبعد 
   . من اإلقرار وقلة الخضوع للدهر والخضوع عند جفوة الزوار وجفاء األقارب واإلخوان

   . وس القناطرولنا القتال عند أبواب الخنادق ورء

   . ونحن الموت األحمر عند أبواب النقب ولنا المواجأة في األزقة والصبر على قتال السجون

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

   . ونحن نجمع بين السلة والمزاحفة

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

   . فإن صرنا آمنًا فالحتف القاضي والسم الزعاف وإن آنا طالئع فكلنا يقوم مقام أمير الجيش
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   . رض ونقاتل في القرية آما نقاتل في المحلةنقاتل بالليل آما نقاتل بالنهار ونقاتل في الماء آما نقاتل في األ

   . ونحن أفتك وأخشب

ونحن أقطع للطريق وأذآر في الثغور مع حسن القدود وجودة الخرط ومقادير اللحى وحسن العمة والنفس المرة وأصحاب 
   . الباطل والفتوة ثم الخط والكتابة والفقه والرواية

   . ك ما تحرآناولنا بغداد بأسرها تسكن ما سكنا وتتحر

والدنيا آلها معلقة بها وصائرة إلى مغناها فإذا آان هذا أمرها وقدرها فجميع الدنيا تبع لها وآذلك أهلها ألهلها وفتاآها لفتاآها 
   . وخالعها لخالعها ورؤساؤها لرؤسائها وصلحاؤها لصلحائها

أجنحة خلفائنا فأخذنا بآدابهم واحتذينا على مثالهم فلسنا ونحن تربية الخلفاء وجيران الوزراء ولدنا في أفنية ملوآنا ونحن 
   . نعرف سواهم وال نتهم بغيرهم ولم يطمع فينا أحد قط من خطاب ملكهم وممن يترشح لالعتراض عليهم

   . فمن أحق باألثرة وأولى بالقرب في المنزلة ممن هذه الخصال فيه وهذه الخالل له

االحتجاجات وعند منقطع هذه االستدالالت نستعمل المفاوضة بمناقب األتراك والمقارنة بين  بعقب هذه -حفظك اهللا  - إن ذهبنا 
خصالهم وخصال آل صنف من هذه األصناف سلكنا في هذا الكتاب سبيل أصحاب الخصومات في آتبهم وطريق أصحاب 

   . األهواء في االختالف الذي بينهم

إن آانت مختلفة ولنزيد في األلفة إن آانت مؤتلفة ولنخبر عن اتفاق أسبابهم لتجتمع  وآتابنا هذا إنما تكلفناه لنؤلف بين قلوبهم
آلمتهم ولتسلم صدورهم وليعرف من آان ال يعرف منهم موضع التفاوت في النسب آم مقدار الخالف في الحسب لئال يغير 

دو ذا الكيد العظيم قد يصور لمن دونه بعضهم مغير ويفسده عدو بأباطيل مموهة وشبهات مزورة فإن المنافق العليم والع
   . الباطل في صورة الحق ويلبس اإلضاعة ثياب الحزم

   . إال أنا على آل حال سنذآر جمًال من أحاديث رويناها وأمور رأيناها وشاهدناها وقصصًا تلقفناها من أفواه الحكماء وسمعناها

وسنذآر ما حفظ لجميع األصناف من اآلالت واألدوات ثم ننظر أيهم لها أشد استعماال وبها أشد استقالال ومن أثقب حسبًا 
وأيقظ عينًا وأزآى نفسًا وأشد غورًا وأعم خواطر وأآثر نفعًا في الحروب وضرًا وأدرب دربة وأغمض مكيدة وأشد احتراسًا 

د الناظر في هذا الكتاب المتصفح لمعانيه والمقلب لوجوهه والمفكر في أبوابه والمقابل وألطف احتياًال حتى يكون الخيار في ي
   . بين أوله وآخره

   . وال نكون نحن انتحلنا شيئًا دون شيء وتقلدنا تفضيل بعض على بعض بل لعلنا أن ال نخبر عن خاصة ما عندنا بحرف واحد

   . لى هذه الصفة آان أبعد له من مذاهب الجدال والمراء واستعمال الهوىفإذا دبرنا آتابنا هذا التدبير وآان موضوعًا ع

   . وقد ظن ناس آثير أن أسماء أصناف األجناد لما اختلف فيالصورة والخط والهجاء أن حقائقها ومعانيها على حسب ذلك

   . وليس األمر على ما يتوهمون

الهجاء اسم الجندي فإن المعنى فيهما ليس ببعيد ألنهم يرجعون إلى أال ترى أن اسم الشاآرية وإن خالف في الصورة والخط و
   . معنًى واحد وعلم واحد

   . والذي يرجعون إليه طاعة الخلفاء وتأييد السلطان
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وإذا آان المولى منقوًال إلى العرب في أآثر المعاني ومجعوًال منهم في عامة األسباب لم يكن بأعجب من جعل الخال والدًا 
   . ف من الصميم وابن األخت من القوموالحلي

وقد جعل اهللا ابن المالعنة المولود على فراش البعل منسوبًا إلى أمه وقد جعل إسماعيل وهو ابن أعجميين عربيًا ألن اهللا تعالى 
مرين وسلخ لما فتق لهاته بالعربية المبينة على غير التلقين والترتيب وفطره على الفصاحة العجيبة على غير النشوء والت

طباعه من طبائع العجم ونقل إلى بدنه تلك األجزاء ورآبه اختراعًا على ذلك الترآيب وسواه تلك التسوية وصاغه تلك الصيغة 
ثم حماه من طبائعهم ومنعه من أخالقهم وشمائلهم وطبعه من آرمهم وأنفتهم وهممهم على أآرمها وأسناها وأشرفها وأعالها 

   . الته ودليًال على نبوته وصار أحق بذلك النسب وأولى بشرف ذلك الحسبوجعل ذلك برهانًا على رس

   . وآما جعل إبراهيم أبًا لمن لم يلد فالبنوي خراساني من جهة الوالدة والمولى عربي من جهة المدعى والعاقلة

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

   . وآما جعل النبي أزواجه أمهات المؤمنين وهن لم يلدنهم وال أرضعنهم

وجعل المرأة من جهة الرضاع أمًا   " ملة أبيكم إبراهيم   "   : على قوله  " وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم   "   : وفي بعض القراءات
   . وجعل الراب والدًاوجعل امرأة البعل أم ولد البعل من غيرها 

   . وجعل العم في آتاب اهللا أبًا

   . وهم عبيده ال يتقلبون إال فيما قلبهم فيه

   . وله أن يجعل من عباده من شاء عربيًا ومن شاء أعجميًا ومن شاء قرشيًا ومن شاء زنجيًا

   . آما أن له أن يجعل من شاء ذآرًا ومن شاء أنثى ومن شاء خنثى ومن شاء أخرجه من ذلك فجعله ال ذآرًا وال أنثى وال خنثى

   . وآذلك خلق المالئكة وهم أآرم على اهللا من جميع الخليقة

   . وجًا وسكناولم يجعل آلدم أبًا وال أمًا وخلقه من طين ونسبه إليه وخلق حواء من ضلع آدم وجعلها له ز

   . وخلق عيسى من غير ذآر 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 عاقر

   . وآالم النمل وأنطق عيسى في المهد وأنطق يحيى بالحكمة وهو صبي وعلم سليمان منطق الطير

   . وعلم الحفظة من المالئكة جميع األلسنة حتى آتبوا بكل خط ونطقوا بكل لسان

   . وأنطق ذئب أهبان بن أوس

والمؤمنون من جميع األمم إذا دخلوا الجنة وآذلك أطفالهم والمجانين منهم يتكلمون ساعة يدخلون الجنة بكالم أهل الجنة على 
   . لتعليم على طول األيام والتلقينغير الترتيب والتنزيل وا
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وهذه المسألة ربما سأل عنها   ! فكيف يتعجب الجاهلون من إنطاق إسماعيل بالعربية على غير تعليم اآلباء وتأديب الحواضن 
   . بعض القحطانية ممن ال علم له بعض العدنانية وهي على حال القحطانية أشد

لمخرج قريب المعنى ألن بني قحطان ال يدعون لقحطان نبوة فيعطيه اهللا تعالى مثل فأما جواب العدناني فسلس النظام سهل ا
   . هذه األعجوبة

وما الذي قسم اهللا بين الناس من ذلك إال آما صنع اهللا في طينة األرض فجعل بعضها حجرًا وبعض الحجر ياقوتًا وبعضه ذهبًا 
   . وبعضه ترابًا وبعضه فخارًا وبعضه نحاسًا وبعضه رصاصًا وبعضه صفرًا وبعضه حديدًا

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

   . وإذا آان األمر على ما وصفنا فالبنوي خراساني  ! ومن يحصي عدد جواهر األرض وأصناف الفلز

   . فقد صار الخراساني والبنوي والمولى والعربي شيئًا واحدًاوإذا آان الخراساني مولًى والمولى عربي 

وأدنى ذلك أن يكون الذي معهم من خصال الوفاق غامرًا لما معهم من خصال الخالف بل هم في معظم األمر وفي آبر الشأن 
   . وعمود النسب متفقون

   . راجعًا وصار شرفهم زائدًا في شرفهم فاألتراك خراسانية وموالي الخلفاء قصرة فقد صار فضل الترك إلى الجميع

وإذا عرف سائر األجناد ذلك سامحت النفوس وذهب التعقيد ومات الضغن وانقطع سبب االستثقال فلم يبق إال التحاسد 
   . والتنافس الذي ال يزال يكون بين المتقاربين في القرابة وفي الصناعة وفي المجاورة

   . ابات وفي بني األعمام والعشائر أفشى وأعم من التخاذل والتعاديعلى أن التوازر والتسالم في القر

   . ولحب التناصر والحاجة إلى التعاون انضم بعض القبائل في البوادي إلى بعض ينزلون معًا ويظعنون معًا

بغاها الغوائل ومن فارق أصحابه أقل ومن نصر ابن عمه أآثر ومن اغتبط بنعمته وتمنى بقاءها والزيادة فيها أآثر ممن 
   . وتمنى انقطاعها وزوالها

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

وليس يكون أن تصفو الدنيا وتنقى من الفساد والمكروه حتى يموت جميع الخالف وتستوي ألهلها وتتمهد لسكانها على ما 
   . زاء وليس آذلك صفة دار العمليشتهون ويهوون ألن ذلك من صفة دار الج

بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا آتاب آتبته أيام المعتصم باهللا رضي اهللا عنه ونضر وجهه فلم يصل إليه ألسباب يطول ذآرها 
فلذلك لم أعرض لإلخبار عنها وأحببت أن يكون آتابًا قصدًا ومذهبًا عدًال وال يكون آتاب إسراف في مديح قوم وإغراق في 

اء آخرين فإن الكتاب إذا آان آذلك شابه الكذب وخالطه التزيد وبني أساسه على التكلف وخرج آالمه مخرج االستكراه هج
   . والتغليق

وأنفع المدائح للمادح وأجداها على الممدوح وأبقاها أثرًا وأحسنها ذآرًا أن يكون المديح صدقًا ولظاهر حال الممدوح موافقًا 
   . وبه الئقًا حتى ال يكون من المعبر عنه والواصف له إال اإلشارة إليه والتنبيه عليه

ثالب سائر األجناد فترك ذآر الجميع أصوب واإلضراب عن هذا إن آان ال يمكن ذآر مناقب األتراك إال بذآر م  : وأنا أقول
   . الكتاب أحزم
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   . وذآر الكثير من هذه األصناف بالجميل ال يقوم إال بالقليل من ذآر بعضهم بالقبيح وهو معصية وباب من ترك الواجب

وقليل الفريضة أجدى علينا ألن ذآر األآثر بالجميل نافلة وباب من التطوع وذآر األقل بالقبيح معصية وباب من ترك 
   . الواجب

   . وقليل الفريضة أجدى علينا من آثير التطوع

   . ولكل الناس نصيب من النقص ومقدار من الذنوب وإنما يتفاضل بكثرة المحاسن وقلة المساوىء

   . شتمال على جميع المحاسن والسالمة من جميع المساوىء دقيقها وجليلها ظاهرها وخفيها فهذا ال يعرف فيهمفأما اال

فإذا آان الخلطاء من جمهور الناس وأهل المعايش من دهماء الجماعة يرون ذلك واجبًا في األخالق ومصلحة في المعاش 
صواب وامتزاج الضعف بالقوة فلسنا نشك أن اإلمام األآبر والرئيس وتدبيرًا في التعامل على ما فيهم من مشارآة الخطأ لل

األعظم مع األعراق الكريمة واألخالق الرفيعة والتمام في الحلم والعلم والكمال في العزم والحزم مع التمكين والقدرة 
لم يكن اهللا ليجلله لباس  والفضيلة والرياسة والسيادة والخصائص التي معه من التوفيق والعصمة والتأييد وحسن المعونة

الخالفة ويحبوه ببهاء األمة وبأعظم نعمة وأسبغها وأفضل آرامة وأسناها ثم وصل طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته إال 
ومعه من الحلم في موضع الحلم والعفو في موضع العفو والتغافل في موضع التغافل ما ال يبلغه فضل ذي فضل وال حلم ذي 

   . حلم

   . لون وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم فيما انتهى إلينا من القول في األتراكونحن قائ

  : زعم محمد بن الجهم وثمامة بن األشرس والقاسم بن سيار في جماعة ممن يغشى دار الخالفة وهي دار العامة قالوا جميعًا
بيب بن بخار خداي البلخي ويحيى بن معاذ ورجال من بينا حميد بن عبد الحميد جالسًا ومعه إخشيد الصغدي وأبو شجاع ش

المعدودين المتقدمين في العلم بالحرب من أصحاب التجارب والمراس وطول المعالجة والمعاناة بصناعة الحرب إذ خرج 
ب إلى آل قائد أيما أح  : فليثبت آل رجل منكم دعواه وحجته يقول لكم  : يقول لكم مفترقين ومجتمعين  : رسول المأمون فقال لهم

ألن نلقى مائة ترآي أحب   : أن يلقى بهم مائة ترآي أو مائة خارجي فقال القوم جميعًا  : منكم إذا آان في مائة من نخبته وثقاته
قد قال القوم فقل واآتب   : وحميد ساآت فلما فرغ القوم جميعًا من حججهم قال الرسول لحميد  ! إلينا من أن نلقى مائة خارجي

   . ليكن حجة لك أو عليكقولك و

بل ألقى مائة خارجي أحب إلي ألني وجدت الخصال التي فضل بها الترآي جميع المقاتلة غير تامة في الخارجي   : قال
   . ووجدتها تامة في الترآي

   . ففضل الترآي على الخارجي بقدر فضل الخارجي على سائر المقاتلة

   . ليس فيها للخارجي دعوى وال متعلقوذلك بأن الترآي بان من الخارجي بأمور 

   . على أن هذه األمور التي بان بها الترآي من الخارجي أعظم خطرًا وأقل نفعًا مما شارآه الخارجي في بعضه

صدق الشدة عند أول وهلة وهي الدفعة التي يبلغون بها ما   : والخصال التي يصول بها الخارجي على سائر الناس  : ثم قال حميد
   . دوا وينالون بها ما أملواأرا

الصبر على الخبب وعلى طول السرى حتى يصبحوا القوم الذين مرقوا بهم غارين فيهجموا عليهم وهم بسوء ولحم   : والثانية
أن الخارجي موصوف عند الناس بأنه إن طلب أدرك   : على وضم فيعجلوا بهم عن الروية وعن رد النفس بعد الجولة والثالثة

   . فات وإن طلب
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خفة األزواد وقلة األمتعة وأنها تجنب الخيل وترآب البغال وإن احتاجت أمست بأرض وأصبحت بأخرى وأنهم قوم   : والرابعة
حين خرجوا لم يخلفوا األموال الكثيرة والجنان الملتفة والدور المشيدة وال ضياعًا وال مستغالت وال جواري مطهمات وأنهم ال 

فيرغب الجند في لقائهم وإنما هم آالطير ال تدخر وال تهتم لغد ولها في آل أرض من المياه والبزور  سلب لهم وال مال معهم
   . ما يقوتها

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

نات شحاج وخفة األثقال والقوة على طول وآذلك الخوارج ال يمتنع عليهم القرى والطعم فإن يمتنع عليهم ففي بنات أعوج وب
   . الخبب ما يأتيها بأرزاقها وأآثر من أرزاقها

أن الملوك إذا أرسلوا إليهم أعدادهم ليكونوا في خفة أزوادهم وأثقالهم وليقووا على التنقل آقوتهم لم يقووا عليهم ألن   : والخامسة
   . مائة من الجند ال يقومون لمائة من الخوارج

   . آثفوا الجيش وضاعفوا العدد ثقلوا عن طلبهم وعن الغوث إن طلبهم عدوهموإن 

ومتى شاء الخارجي أن يقرب منهم ليتطرفهم أو ليصيب الغرة أو ليثبتهم فعل ذلك ثقة بأنه يغنم عند الفرصة ورؤية العورة 
   . ويمكنه الهرب عند الخوف وإن شاء آبسهم ليقطع نظامهم أو ليقتطع القطعة منهم

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

وخصلة أخرى وهي التي رعبت القلوب وحشتها ونقضت العزائم وفسختها وهو ما تسمع األجناد ومقاتلة   : قال القاسم بن سيار
الضيف مثل األزرقي المجفف هذه زيادة إذا ما البخيل والمحاذر للقرى رأى   : العوام من ضرب المثل بالخوارج آقول الشاعر

   . القاسم بن سيار

فأما الشدة فالترآي فيها أحمد أثرا وأجمع أمرًا وأحكم شأنا ألن الترآي من أجل أن تصدق شدته ويتمكن   : فأما حميد فإنه قال
روجه إال أن يديره مرة أو عزمه وال يكون مشترك العزم ومنقسم الخواطر قد عود برذونه أن ال ينثني وإن ثناه أن يمأل ف

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 صير برذونه إلى هذه الغاية حتى ال ينثني وال يجيبه إلى التصرف معه 

   . أن يصنع شيئًا بين الصفين فيه عطبه لم يقدم على الشدة إال بعد إحكام األمر والبصر بالعورةإال ب

وإنما يريد أن يشبه نفسه بالمحرج الذي إذا رأى أشد القتال لم يدع جهدًا ولم يدخر حيلة ولينفي عن قلبه خواطر الفرار 
   . ودواعي الرجوع

   . على الطعان الخارجي عند الشدة إنما يعتمد  : وقال

واألتراك تطعن طعن الخوارج وإن شد منهم ألف فارس فرموا رشقًا واحدًا صرعوا ألف فارس فما بقاء جيش على هذا النوع 
والخوارج واألعراب ليست لهم رماية مذآورة على ظهور الخيل والترآي يرمي الوحش والطير والبرجاس والناس   ! من الشد

والطير الخاطف ويرمي وقد مأل فروج دابته مدبرًا ومقبًال ويمنة ويسرة وصعدا وسفال ويرمي  والمجثمة والمثل الموضوعة
   . بعشرة أسهم قبل أن يفوق الخارجي سهمًا واحدًا

   . ويرآض دابته منحدرًا من سهل أو متسفال إلى بطن واد بأآثر مما يمكن الخارجي على بسيط األرض

   . عينان في وجهه وعينان في قفاه  : والترآي له أربعة أعين

   . وللخارجي عيب في مستدبر الحرب وللخراساني عيب في مستقبل الحرب
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فعيب الخراسانية أن لها جولة عند أول االلتقاء فإن رآبوا أآساءهم آانت هزيمتهم وآثيرًا ما يثوبون وذلك بعد الخطار 
   . الشدةبالعسكر وإطماع العدو في 

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

والترآي ليست له جولة الخراساني وإذا أدبر فهو السم الناقع والحتف القاضي ألنه يصيب بسهمه وهو مدبر آما يصيب 
   . بسهمه وهو مقبل وال يؤمن وهقه

   . لنفسه ولسالحه ولدابته وأداة دابتهوالترآي في حال شدته معه آل شيء يحتاج إليه 

   . فأما الصبر على الخبب ومواصلة السير وعلى طول السرى وقطع البالد فعجيب جدًا

   . أن فرس الخارجي ال يصبر صبر برذون الترآي  : فواحدة

تقويمًا لبرذونه على ما  والخارجي ال يحسن أن يعالج فرسه إال معالجة الفرسان لخيولهم والترآي أحذق من البيطار وأجود
يريد من الراضة وهو استنتجه وهو رباه فلوًا ويتبعه إن سماه وإن رآض رآض خلفه قد عوده ذلك حتى عرفه آما يعرف 

   . سأسأ وآما يعرف المجنون لقبه والصبي اسمه  : عدس والحمار  : جاه والبغل  : حلى والجمل  : اجدم والناقة  : الفرس

   . الترآي وحسبت أيامه لوجدت جلوسه على ظهر األرض نادرًا ولو حصلت مدة عمر

والترآي يرآب فحًال أو رمكة ويخرج غازيًا أو مسافرًا أو متباعدًا في طلب صيد أو سبب من األسباب فتتبعه الرمكة وأفالآها 
ن عطش حلب رمكة من إن أعياه اصطياد الناس اصطاد الوحش وإن أخفق منها واحتاج إلى طعام فصد دابة من دوابه وإ

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

وليس في األرض أحد إال وبدنه ينتقض عن اقتيات اللحم وحده غيره وآذلك دابته تكتفي بالعنقر والعشب والشجر ال يظلها من 
   . شمس وال يكنها من برد

الفرانقيين والخصيان والخوارج لو اجتمعت قواهم في شخص واحد لما وفوا وأما الصبر على الخبب فإن الثغريين و  : قال
   . بترآي واحد

   . والترآي ال يبقى معه مع طول الغاية إال الصميم من دوابه والذي يقتله الترآي بإتعابه له

رجيًا الستفرغ جهده قبل وينفيه عند غزاته هو الذي ال يصبر معه فرس الخارجي واليبقى معه آل برذون بخاري ولو ساير خا
   . أن يبلغ الخارجي عفوه

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

   . فالترآي الواحد أمة على حدة

وإذا سار الترآي في غير عساآر الترك فسار القوم عشرة أميال سار الترآي عشرين ميًال ألنه ينقطع عن العسكر يمنة   : قال
   . ويسرة ويصعد في ذرى الجبال ويستبطن قعور األودية في طلب الصيد وهو في ذلك يرمي آل ما دب ودرج وطار ووقع

   . اس قط وال سار مستقيمًا قطوالترآي لم يسر في العسكر سير الن  : قال

وإذا طالت الدلجة واشتد السير وبعد المنزل وانتصف النهار واشتد التعب وشغل الناس الكالل وصمت المتسايرون فلم   : قال
ينطقوا وقطعهم ما هم فيه عن التشاغل بالحديث وتفسخ آل شيء من شدة الحر وجمد آل شيء من شدة البرد وتمنى آل جليد 
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لى طول السرى أن تطوى له األرض وآلما رأى خياًال أو علمًا استبشر به وظن أنه قد بلغ المنزل وإذا بلغه الفارس القوى ع
   . نزل وهو متفحج آأنه صبي محقون يئن أنين المريض ويستريح إلى التثاؤب ويتداوى مما به بالتمطي والتضجع

تعب منكبيه آثرة النزع يرى بقرب المنزل عيرًا أو ظبيًا أو وترى الترآي في تلك الحال وقد سار ضعف ما ساروا وقد أ
   . عرض له ثعلب أو أرنب آيف يرآض رآض مبتدىء مستأنف حتى آأن الذي سار ذلك السير وتعب ذلك التعب غيره

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

وإن انتهوا إلى عقبة صعبة ترك السنن وذهب في الجبل صعدا ثم تدلى من موضع يعجز عنه الوعل وأنت تحسبه مخاطرًا 
   . بنفسه للذي ترى من مطلعه

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

   . تويفخر الخارجي بأنه إذا طلب أدرك وإذا طلب فا  : قال

   . والترآي ليس يحوج إلى أن يفوت ألنه ال يطلب وال يرام

فهذا دليل على أنا قد علمنا أن العلة التي عمت بالخوارج بالنجدة استواء حاالتهم في أشد الديانة   ! ومن يروم ما ال يطمع فيه
والعماني واألزرقي منهم والنجدي  واعتقادهم بأن القتال دين ألننا حين وجدنا السجستاني والجزري واليماني والمغربي

واإلباضي والصفري والمولى والعربي والعجمي واألعرابي والعبيد والنساء والحائك والفالح آلهم يقاتل مع اختالف األنساب 
وتباين البلدان علمنا أن الديانة هي التي سوت بينهم في ذلك آما أن آل حجام في األرض من أي جنس آان ومن أهل أي بلد 

   . ن فهو يحب النبيذآا

   . وآما أن أصحاب الخلقان والسماآين والنخاسين والحاآة في آل بلد ومن آل جنس شرار خلق اهللا في المبايعة والمعاملة

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

ورأيناه في بالده ليس يقاتل على دين وال على تأويل وال على ملك وال على خراج وال على عصبية وال على غيرة دون   : قال
   . الحرمة وال على حمية وال على عداوة وال على وطن وال على منع دار وال مال وإنما يقاتل على السلب والخيار في يده

   . الوعد إن أبلى عذرًاوليس يخاف الوعيد إن هرب وال يرجو 

   . وآذلك هم في بالدهم وغاراتهم وحروبهم

وهو الطالب غير المطلوب ومن آان آذلك فإنما يأخذ العفو من قوته وال يحتاج إلى مجهوده ثم مع ذلك ال يقوم له شيء وال 
له بعض ما يصحب  يطمع فيه أحد فما ظنك بمن هذه صفته أن لو اضطره إحراج أو غيرة أو غضب أو تدين أو عرض

   . المقاتل المحامي من العلل واألسباب

   . وقناة الخارجي طويلة صماء وقناة الترآي مطرد أجوف  : قال

   . والقنا الجوف القصار أشد طعنة وأخف محمال

   . والعجم تجعل القنا الطوال للرجالة وهي قنا األبناء على أبواب الخنادق والمضايق

اب ال يجرون مع األتراك والخراسانية ألن الغالب على األبناء المطاعنة على أبواب الخنادق وفي المضايق واألبناء في هذا الب
   . وهؤالء أصحاب الخيل والفرسان وعلى أصحاب الخيل والفرسان يدور أمر الفروسية
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   . لهم الفر والكر

   . والفارس هو الذي يطوي الجيش طي السجل ويفرقهم فرق الشعر

   . كون الكمين وال الطليعة وال الساقة إال الكبار منهموليس ي

   . وهم أصحاب األيام المذآورة والحروب الكبار والفتوح العظام

  فصل منها  

والشح على الوطن والحنين إليه والصبابة به مذآور في القرآن مخطوط في الصحف بين جميع الناس غير أن الترآي للعلل 
   . التي ذآرناها أشد حنينًا وأآثر نزوعًا

ثوم وذلك أن الترك قوم يشتد عليهم الحصر والج  : وباب آخر مما آان يدعوهم إلى الرجوع قبل ثني العزم والعادة المنقوضة
   . وطول البث والمكث وقلة التصرف والتحرك

وأصل بنيتهم إنما وضع على الحرآة وليس للسكون فيهم نصيب وفي قوى أرواحهم فضل على قوى أبدانهم ألنهم أصحاب 
   . توقد وحرارة واشتعال وفطنة آثيرة خواطرهم سريع لحظهم

ة والقناعة من قصر الهمة وأن ترك الغزو يورث وقد قالت العرب وآانوا يرون الكفاية معجزة وطول المقام بلدة والراحة عقل
   .  " حب الهوينى يكسب النصب   "   : قال عبد اهللا بن وهب الراسبي  : في مثل ذلك

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

   .  " أخاف عادة العجز   "   : ولم قال  : قيل  " نيا ما أحب أني مكفي آل أمر الد  "   : وقال أآثم بن صيفي

   . فهذه آانت علل الترك في حب الرجوع والحنين إلى الوطن

ومن أعظم ما آان يدعوهم إلى الشرود ويبعثهم على الرجوع ويكره عندهم المقام ما آانوا فيه من جهل قوادهم بأقدارهم وقلة 
د عليهم واالنتفاع بهم وألنهم حين جعلوهم أسوة أجنادهم لم يقنعوا أن يكونوا في معرفتهم بأخطارهم وإغفالهم موضع الر

الحاشية والحشوة وفي غمار العامة ومن عرض العساآر وأنفوا من ذلك ألنفسهم وذآروا ما يجب لهم ورأوا أن الضيم ال يليق 
   . ممن منعهم حقهم بهم وأن الخمول ال يجوز عليهم وأنهم في المقام على من لم يعرف حقهم ألوم

فلما صادفوا ملكًا حكيمًا وبأقدار الناس عليمًا ال يميل إلى سوء عادة وال يجنح إلى هوًى وال يتعصب لبلد على بلد يدور مع 
التدبير حيثما دار ويقيم مع الحزم حيثما أقام أقاموا إقامة من منح الحظ ودان بالحق ونبذ العادة وآثر الحقيقة ورحل نفسه 

ة ثم اعلم بعد ذلك آله أن آل أمة وقرن وجيل وبني أب وجدتهم قد برعوا في الصناعات وفضلوا الناس في البيان أو لقطيع
   . فاقوهم في اآلداب أو في تأسيس الملك أو في البصر في الحرب

ب وقصرهم عليه بالعلل فإنك ال تجدهم في الغاية وفي أقصى النهاية إال أن يكون اهللا تعالى قد سخرهم لذلك المعنى باألسبا
التي تقابل تلك األمور وتصلح لتلك المعاني ألن من آان متقسم الهوى مشترك الرأي متشعب النفس غير موفر على ذلك 

الشيء وال مهيأ له لم يحذق من تلك األشياء شيئًا بأسره ولم يبلغ فيه غايته آأهل الصين في الصناعات واليونانيين في الحكم 
   . فيما نحن ذاآروه في موضعه والساسان في الملك واألتراك في الحروب واآلداب والعرب

أال ترى أن اليونانيين الذين نظروا في العلل لم يكونوا تجارًا وال صناعًا بأآفهم وال أصحاب زرع وفالحة وبناء وغرس وال 
   . أصحاب جمع ومنع وآد
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ظروا بأنفس مجتمعة وقوة وافرة وأذهان فارغة حتى استخرجوا وآانت الملوك تفرغهم وتجري عليهم آفايتهم فنظروا حين ن
اآلالت واألدوات والمالهي التي تكون جمامًا للنفس وراحة بعد الكد وسرورًا يداوي قرح الهموم فصنعوا من المرافق 

وآأصناف المزامير وصاغوا من المنافع آالقرسطونات والقبانات واألسطرالبات وآلة الساعات وآالكونيا والكسيران والبرآار 
والمعازف والطب والحساب والهندسة واللحون وآالت الحرب وآالمجانيق والعرادات والرتيالت والدبابات وآالة النفاطين 

   . وآانوا أصحاب حكمة ولم يكونوا فعلة

ون في التعليم يصورون اآللة ويخرطون األداة ويصوغون المثل وال يحسنون العمل بها ويشيرون إليها وال يمسونها يرغب
   . ويرغبون عن العمل

فأما سكان الصين فإنهم أصحاب السبك والصياغة واإلفراغ واإلذابة واألصباغ العجيبة وأصحاب الخرط والنجر والتصاوير 
   . والنسج والخط ورفق الكف في آل شيء يتولونه ويعانونه وإن اختلف جوهره وتباينت صنعته وتفاوت ثمنه

فاليونانيون يعرفون العلل وال يباشرون العمل وسكان الصين يباشرون العمل وال يعرفون العلل ألن أولئك حكماء وهؤالء 
   . فعلة

وآذلك العرب لم يكونوا تجارًا وال صناعًا وال أطباء وال حسابًا وال أصحاب فالحة فيكونوا مهنة وال أصحاب زرع لخوفهم 
   . صغار الجزية

أصحاب جمع وآسب وال أصحاب احتكار لما في أيديهم وطلب لما عند غيرهم وال طلبوا المعاش من ألسنة ولم يكونوا 
الموازين ورءوس المكاييل وال عرفوا الدوانيق والقراريط ولم يفتقروا الفقر المدقع الذي يشغل عن المعرفة ولم يستغنوا الغناء 

   . تملوا ذًال قط فيميت قلوبهم ويصغر عندهم أنفسهمالذي يورث البلدة والثروة التي تحدث الغرة ولم يح

   . وآانوا سكان فياف وتربية العراء ال يعرفون الغمق وال اللثق وال البخار وال الغلظ وال العفن وال التخم

   . أذهان حديدة ونفوس منكرة

ف الكالم وقيافة البشر بعد قيافة األثر فحين حملوا حدهم ووجهوا قواهم إلى قول الشعر وبالغة المنطق وتشقيق اللغة وتصاري
وحفظ النسب واالهتداء بالنجوم واالستدالل باآلثار وتعرف األنواء والبصر بالخيل والسالح وآلة الحرب والحفظ لكل مسموع 

   . واالعتبار بكل محسوس وإحكام شأن المناقب والمثالب بلغوا في ذلك الغاية وحازوا آل أمنية

   . رت نفوسهم أآبر وهممهم أرفع وهم من جميع األمم أفخر وأليامهم أذآروببعض هذه العلل صا

   . وآذلك الترك أصحاب عمد وسكان فياف وأرباب مواش

وهم أعراب العجم آما أن هذيًال أآراد العرب لم تشغلهم الصناعات وال التجارات وال الطب والفالحة والهندسة وال غراس 
اية غالت ولم يكن همهم غير الغارة والغزو والصيد ورآوب الخيل ومقارعة األبطال وطلب وال بنيان وال شق أنهار وال جب

   . الغنائم وتدويخ البالد

وآانت هممهم إلى ذلك مصروفة وآانت لهذه المعاني واألسباب المسخرة ومقصورة عليها وموصولة بها أحكموا ذلك األمر 
   . ارتهم ولذتهم في الحرب وفخرهم وحديثهم وسمرهمبأسره وأتوا على آخره وصار ذلك هو صناعتهم وتج

فلما آانوا آذلك صاروا في الحرب آاليونانيين في الحكمة وأهل الصين في الصناعات واألعراب فيما عددنا ونزلنا 
   . وآالساسان في الملك والسياسة

تعرفوه أن السيف إلى أن يتقلده متقلد أو ومما يستدل به على أنهم قد استقصوا هذا الباب واستفرغوه وبلغوا أقصى غايته و
يضرب به ضارب قد مر على أيد آثيرة وعلى طبقات من الصناع آل واحد منهم ال يعمل عمل صاحبه وال يحسنه وال يدعيه 
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وال يتكلفه ألن الذي يذيب حديد السيف ويميعه ويصفيه ويهذبه غير الذي يمده ويمطله والذي يمده ويمطله غير الذي يطبعه 
يسوي متنه ويقيم خشيبته والذي يطبعه ويسوي متنه غير الذي يسقيه ويرهفه والذي يسقيه ويرهفه غير الذي يرآب قبيعته و

   . ويستوثق من سيالنه والذي يعمل مسامير السيالن وشاربي القبيعة ونعل السيف غير الذي ينحت خشب غمده

لده غير الذي يحليه والذي يحليه ويرآب نصله غير الذي يخرز والذي ينحت خشب غمده غير الذي يدبغ جلده والذي يدبغ ج
   . حمائله

   . وآذلك السرج وحاالت السهم والجعبة والرمح وجميع السالح مما هو جارح أو جنة

والترآي يعمل هذا آله بنفسه من ابتدائه إلى غايته وال يستعين برفيق وال يفزع إلى رأي صديق وال يختلف إلى صائغ وال 
   . ل قلبه بمطاله وتسويفه وأآاذيب مواعيده وبغرم آرائهيشغ

وليس في األرض آل ترآي آما وصفنا آما أنه ليس آل يوناني حكيمًا وال آل صيني حاذقًا وال آل أعرابي شاعرًا فائقًا ولكن 
   . هذه األمور في هؤالء أعم وأتم وفيهم أظهر وأآثر

والفروسية في الترك دون جميع األمم وفي العلل التي من أجلها نظموا جميع معاني قد قلنا في السبب الذي تكاملت به النجدة 
   . الحرب وهي معان تشتمل على مذاهب غريبة وخصال عجيبة فمنها ما يقضى ألهله بالكرم وببعد الهمة وطلب الغاية

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

أال ترى أنه ليس بد لصاحب الحرب من الحلم والعلم والحزم والعزم والصبر والكتمان ومن الثقافة وقلة الغفلة وآثرة التجربة 
   . وال بد من الصبر بالخيل والسالح والخبرة بالرجال والبالد والعلم بالمكان والزمان والمكايد وبما فيه صالح األمور آلها

خ شداد وأسباب متان ومن أمتنها سببًا وأعمها نفعًا ما ثبته في نصابه وسكنه في قراره وزاده في تمكينه والملك يحتاج إلى أوا
   . وبهائه وقطع أسباب المطمعة فيه ومنع أيدي البغاة من اإلشارة إليه فضًال عن البسط عليه

   . لموافقة فبتوفيق من اهللا تعالى وصنعه عز ذآرهقد قلنا في مناقب جميع األصناف بجمل ما انتهى إلينا وبلغه علمنا فإن وقع با

   . وإن قصر دون ذلك فالذي قصر بنا نقصان علمنا وقلة حفظنا وأسماعنا

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

   . وبين التقصير من جهة العجز وضعف القوة فرق

ولو آان هذا الكتاب من آتب المناقضات وآتب المسائل والجوابات وآان آل صنف من هذه األصناف يريد االستقصاء على 
   . صاحبه ويكون غايته إظهار نفسه وإن لم يصل إلى ذلك إال بإظهار نقص أخيه ووليه لكان آتابنا آبيرًا آثير الورق عظيمًا

   . الذي يفرق ولكن القليل الذي يجمع خير من الكثير

   . ونحن نعوذ باهللا من هذا المذهب ونسأله العون والتسديد إنه سميع قريب فعال لما يريد
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 فصل من صدر آتابه في حجج النبوة   

   . الحمد هللا الذي عرفنا نفسه وعلمنا دينه وجعلنا من الدعاة إليه والمحتجين له

فنحن نسأله تمام النعمة والعون على أداء شكره وأن يوفقنا للحق برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه والمرغوب إليه فيه وصلى 
   . اهللا على محمد وآله وسلم

ثم إنا قائلون في األخبار ومخبرون عن اآلثار ومفرقون بين أسباب الشبهة وأسباب الحجة ثم مفرقون بين الحجة التي تلزم 
خاصة دون العامة ومخبرون عن الضرب الذي يكون الخاصة فيه حجة على العامة وعن الموضع الذي يكون القليل فيه ال

أحق بالحجة من الكثير ولم شاع الخبر وأصله ضعيف ولم خفي وأصله قوي وما الذي يؤمن من فساده وتبديله مع تقادم 
وإلى سماع األخبار وعن أخالق الناس وآبائهم ومذاهب أسالفهم  عصره وآثرة الطاعنين فيه وعن الحاجة إلى رواية اآلثار

وعن سير الملوك قبلهم وما صنعت األيام بهم وعن شرائع أنبيائهم وأعالم رسلهم وعن أدب حكمائهم وأقاويل أئمتهم وفقهائهم 
الصمت أثقل عليهم من  وعن حاالت من غاب عن أبصارهم في دهرهم ولم آان اإلخبار على الناس أخف من الكتمان ولم آان

الكالم وما الضرب الذي يقدرون على آتمانه وطيه والضرب الذي ال يقدرون إال على إذاعته ونشره ولم اجتمعت األمم على 
الصدق في أمور واختلفت في غيرها ولم حفظت أمورًا ونسيت سواها ولم آان الصدق أآثر من الكذب ولم آان الصمت أثقل 

ن ترك الفقهاء تمييز اآلثار وترك المتكلمين القول في تصحيح األخبار وباألخبار يعرف الناس النبي والقول أفضل والعجب م
من المتنبي والصادق من الكاذب وبها يعرفون الشريعة من السنة والفريضة من النافلة والحظر من اإلباحة واالجتماع من 

   . الجنة وعامة المفسدة من المصلحة الفرقة والشذوذ من االستفاضة والرد من المعارضة والنار من

فإذا نزلت األخبار منازلها وقسمتها ذآرت حجج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودالئله وشرائعه وسننه ثم جنست اآلثار على 
أقدارها ورتبتها في مراتبها وقربت ذلك واختصرته وأوضحت عنه وبينته حتى يستوي في معرفتها من قل سماعه وساء 

   . ومن آثر سماعه وجاد حفظه بالوجوه الجليلة واألدلة االضطراريةحفظه 

ولم أرد في هذا الكتاب جمع حجج الرسول عليه السالم وتفصيلها والقول فيها لنقض مسها أولوهن آان في أصلها من ناقليها 
   . والمخبرين عنها أو ألن طعن الملحدين نهكها وفرق جماعتها ونقض قواها

   . ذآرها وأحتجولكن ألمور سأ

وآيف تقصر الحجة عن بلوغ الغاية وتنقص عن التمام واهللا تعالى المتوآل بها ومسخر أصناف البرية ومهيج النفوس على 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على   "   : إبالغها وقد أخبر بذلك عن نفسه في محكم آتابه عز ذآره حين قال

   .  " لمشرآون الدين آله ولو آره ا

   . وأدنى منازل اإلظهار إظهار الحجة على من ضاره وخالف عليه

   .  " يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو آره الكافرون   "   : وقال عز ذآره

لحاضر قال اهللا تعالى لنبيه وأخبر أنه أمر األحمر واألسود ولم يكن ليأمر األقصى إال آما يأمر األدنى ويأمر الغائب على ا
   .  " وما أرسلناك إال آافة للناس بشيرًا ونذيرًا   "   : عليه السالم

   . عيان ظاهر وخبر قاهر  : إن آل مطيق محجوج والحجة حجتان  : فأقول

   . فإذا تكلمنا في العيان وما يفرع منه فال بد من التعارف في أصله وفرعه منه

   . وال بد من التصادق في أصله والتعارف في فرعه
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فالعقل هو المستدل والعيان والخبر هما علة االستدالل وأصله ومحال آون الفرع مع عدم األصل وآون االستدالل مع عدم 
   . الدليل

   . وجه مع إيجاب اآلخروالعقل مضمن بالدليل والدليل مضمن بالعقل وال بد لكل واحد منهما من صاحبه وليس إلبطال أحدهما 

   . أحدهما شاهد عيان يدل على غائب واآلخر مجيء خبر يدل على صدق  : والعقل نوع واحد والدليل نوعان

إن السلف الذين   : ثم رجع الكالم إلى اإلخبار عن دالئل النبي صلى اهللا عليه وسلم وأعالمه واالحتجاج لشواهده وبرهانه فأقول
احف بعد أن آان متفرقًا في الصدور والذين جمعوا الناس على قراءة زيد بعد أن آان غيرها مطلقًا جمعوا القرآن في المص

غير محظور والذين حصنوه ومنعوه الزيادة والنقصان لو آانوا جمعوا عالمات النبي صلى اهللا عليه وسلم وبرهانه ودالئله 
ائه واحتجاجه في الجمع العظيم وبحضرة العدد الكثير الذي ال وآياته وصنوف بدائعه وأنواع عجائبه في مقامه وظعنه وعند دع

يستطيع الشك في خبرهم إال الغبي الجاهل والعدو المائل لما استطاع اليوم أن يدفع آونها وصحة مجيئها ال زنديق جاحد وال 
في خواصنا ولكان دهري معاند وال متطرف ماجن وال ضعيف مخدوع وال حدث مغرور ولكان مشهورًا في عوامنا آشهرته 

استبصار جميع أعياننا في حقهم آاستبصارهم في باطل نصاراهم ومجوسهم ولما وجد الملحد موضع طمع في غني يستميله 
   . وفي حدث يموه له

الظاهر ولوال آثرة ضعفائنا مع آثرة الدخالء فينا الذين نطقوا بألسنتنا واستعانوا بعقولنا على أغبيائنا وأغمارنا لما تكلفنا آشف 
   . وإظهار البارز واالحتجاج الواضح

   . إال أن الذي دعا سلفنا إلى ذلك االتكال على ظهورها واستفاضة أمرها

وإذ آان ذلك آذلك فلم يؤت من أتي من جهالنا وأحداثنا وسفهائنا وخلعائنا إال من قبل ضعف العناية وقلة المباالة ومن قبل 
لوا على عقولهم من دقيق الكالم قبل العلم بجليله ما لم تبلغه قواهم وتتسع له صدورهم الحداثة والغرارة ومن قبل أنهم حم

وتحمله أقدارهم فذهبوا عن الحق يمينًا وشماًال ألن من لم يلزم الجادة تخبط ومن تناول الفرع قبل إحكام األصل سقط ومن 
   . آان يقدر عليه خرق بنفسه وآلفها فوق طاقتها ولم ينل ما ال يقدر عليه تفلت منه ما

فإذا آانوا آذلك فإنما أتوا من قبل أنفسهم ولم يؤتوا من سلفهم أو ألن اهللا تبارك وتعالى صرف أسالفنا بنسيان أو غيره ليمتحن 
بذلك غيرهم في آخر الزمان وليعرضهم لطاعته بالذب عن دينه واالحتجاج لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وليجري هذا الخير على 

آما أجرى أآثر منه على أيدي أسالفهم لئال يبخس أحد خليقته من العلماء والفقهاء وألن يجعل فضله مقسمًا بين جميع أيديهم 
األولياء وإن آان األول أحق بالتقديم واآلخر أحق بالتأخير للذي قدموا من االحتمال وأعطوا من المجهود وألنهم أصل هذا 

   . الفرعاألمر ونحن فرعه واألصل أحق بالقوة من 

   . وهم السابقون ونحن التابعون وهم الذين وطئوا لنا وآلفونا ما لم نكن لنكلفه أنفسنا فتجرعوا دوننا المرار ومنحونا روح الكفاية

وألن اهللا تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وألن القرآن نطق بفضيلتهم واهللا تعالى أعلم بمن بعدهم والذي جمع 
ا الذين جمعوا الناس على قراءة زيد دون أبي بن آعب وعبد اهللا بن مسعود والذين رأوا من قول عبد اهللا في المعوذتين أسالفن

   . وقول أبي في سورتي الحفد والخلع

ومن تعلق الناس باالختالف فكانوا ال يزالون قد رأوا الرجل يروي الحرف الشاذ ويقرأ بالحرف الذي ال يعرفونه فرأوا أن 
حصينه ال يتم إال بحمل الناس على المقروء عندهم المشهور فيما بينهم وأنهم إن لم يشددوا في ذلك لم ينقطع الطمع ولم ت

ينزجر الطير ألن رجًال من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة لتبين له في نظامها 
   . ن مثلهاومخرجها وفي لفظها وطبعها أنه عاجز ع

   . ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها

   . وليس ذلك في الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين
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الحمد هللا وإنا هللا وعلى اهللا توآلنا وربنا   : أال ترى أن الناس قد آان يتهيأ في طبائعهم ويجري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم
اهللا وحسبنا اهللا ونعم الوآيل وهذا آله في القرآن غير أنه متفرق غير مجتمع ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب 

يرة على نظم القرآن وطبعه وتأليفه ومخرجه لما قدر عليه ولو استعان بجميع قحطان ومعد بن سورة واحدة طويلة أو قص
   . عدنان

ورأوا بفهمهم وبتوفيق اهللا تعالى لهم أن يحصنوه مما يشكل ويمكن أن يفتعل مثله من الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين وقد 
ء وخافوا إن هم لم يتقدموا في ذلك أن يتطرفوا عليه آما تطرفوا على الرواية آانوا عرفوا االبتداع الكثير على البلغاء والشعرا

ألنهم حين رأوا آثرة الرواية في غير ذوي السابقة ورأوا آثرة اختالفها والغرائب التي ال يعرفونها لم يكن لهم إال تحصين 
   . الشيء الذي عليه مدار األمر وإن آانوا يعلمون أن اهللا بالغ أمره

األئمة أن تحوط هذه األمة آما حاط السلف أولها وأن يعملوا بظاهر الحيطة إذ آان على الناس االجتهاد وليس عليهم علم  فعلى
   . الغيوب

وإنما ذلك آنحو رجل أبصر نبيًا يحيي الموتى فعرف صدقه فلما انصرف سأله عنه بعض من لم ير ذلك وال صح عنده فعليه 
   . اهللا تعالى سيعلمه ذلك من قبل غيره وأنه عز ذآره سيسمعه صحته على حبه وآرهه أن ال يكتمه وإن آان يعلم أن

ورأوا أن قراءة زيد أحق بذلك إذ آانت آخر العرض وألن الجمع الذين سمعوا آخر العرض أآثر ممن سمع أوله فحملوا الناس 
ض الزمان أقطع للقيل والقال وأجدر أن يميت على قراءة زيد دون أبي وعبد اهللا وإن آان الكل حقًا إذ آان رب حق في بع

   . الخالف ويحسم الطمع

   . فترآوا حقًا إلى حق العمل به أحق

ولو أن فقيهًا رأى إطباق العلماء على صوم يوم عرفة واستنكارهم اإلفطار فيه فأفطر وأظهر ذلك ليعلمهم موضع الفريضة 
   . م ما ليس فيه آان مصيبًا ولكان قد ترك حقًا إلى أحق منهمن النافلة أو خاف أن يلحق الفرض على تطاول األيا

   . وللحق درجات وللخالف درجات وللحرام درجات

   . أال ترى أن لولي المقتول أن يقتل ويصفح وأنه إن قتل قتل بحق وإن صفح صفح بحق والصفح أفضل من القتل

   . ة محله أو طلق زوجته وما دخل بها لكان ذلك له ولحق فعلولو أن رجًال أخرج ساآنًا بيتًا له أو اقتضى دينًا له ساع

   . وغير ذلك الحق أولى به

   . وآيف ال يكون أولى به وهو أحسن والثواب فيه أعظم وإلى سالمة الصدور أقرب

   . وقد يكون األمران حسنين وأحدهما أحسن

   . وقد يكون األمران قبيحين وأحدهما أقبح

   . عة األئمة في آل ما أمروا به إال فيما تبين أنه معصيةوبعد فعلى الناس طا

فأما غير ذلك فإنه وعلموا أيضًا أنهم ال يبقون إلى آخر الزمان وأن من يجيء بعدهم ال يقوم مقامهم وال يفصل األمور 
   . تفصيلهم

   . ولو عرفوا آمعرفتهم وأرادوا ذلك آإرادتهم لما أطيعوا آطاعتهم
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   . يب والبدع ستكثر وأن الفتن ستفتح وأن الفساد سيفشو فكرهوا أن يجعلوا للمتطرفين علة وألهل الزيغ حجةوعلموا أن األآاذ

بل ال شك أنهم لو ترآوا الناس عامة يقرءون على حرف فالن وآل ما أجاز فيه فالن عن فالن أللحق قوم في آخر الزمان بهم 
   . ما ليس منهم وال يجري مجراهم وال يجوز مجازهم

 فصل منه   

   . في االحتجاج للجمع على قراءة زيد ولو آان زيد من آل أبي العاص أو من عرض بني أمية لوجد ابن مسعود متعلقًا

   . ولو آان بدا زيد عبد الرحمن بن عوف لوجد إلى القول سبيًال

   . ولو آان ابن مسعود رجًال من بني هاشم لوجد للطعن موضعًا

ولو آان عثمان رضي اهللا تعالى عنه استبد بذلك الرأي على علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه وسعد وطلحة والزبير رحمهم 
   . اهللا وجميع المهاجرين واألنصار لوجد للتهمة مساغًا

في ذلك فقد  فأما واألمر آما وصفنا ونزلنا فما الطاعن على عثمان إال رجل أخطأ خطة الحق وعجل والذي يخطىء عثمان
   . خطأ عليًا وعبد الرحمن وسعدًا والزبير وطلحة وعلية الصحابة

ولو لم يكن ذلك رأي علي لغيره ولو لم يمكنه التغيير لقال فيه ولو لم يمكنه في زمن عثمان ألمكنه في زمن نفسه وآان ال أقل 
يكن من النجح على ثقة بل لم يكن لعثمان في ذلك ما من إظهار الحجة إن لم يملك تحويل األمة وآان ال أقل من التجربة إن لم 

   . لم يكن لجميع الصحابة وأهل القدم والقدوة

ومع أن الوجه فيما صنعوا واضح بل ال نجد لما صنعوا وجهًا غير اإلصابة واالحتياط واإلشفاق والنظر للعواقب وحسم طعن 
   . الطاعن

   . ولو لم يكن ما صنعوا هللا تعالى فيه رضًا لما اجتمع عليه أول هذه أول األمة وآخرها

وإن أمرًا اجتمعت عليه المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة لظاهر الصواب واضح البرهان على اختالف أهوائهم وبغيتهم 
   . لكل ما ورد عليهم

   . ك وتنكره وتطعن فيه وترى تغييرههذه الروافض بأسرها تأبى ذل  : فإن قال قائل

إن الروافض ليست منا بسبيل ألن من آان أذانه غير أذاننا وصالته غير صالتنا وطالقه غير طالقنا وعتقه غير عتقنا   : قلنا
نا فال وحجته غير حجتنا وفقهاؤه غير فقهائنا وإمامه غير إمامنا وقراءته غير قراءتنا وحالله غير حاللنا وحرامه غير حرام

   . نحن منه وال هو منا

وألي شيء حامت عن قراءة ابن مسعود فواهللا ما آان أحد أفرط في العمرية منه وال أشد على الشيعة منه ولقد بلغ من حبه 
   . لقد خشيت اهللا تعالى في حبي لعمر  : لعمر رضي اهللا عنه أن قال

   . فلم يحامون عنه وهو آان شجاهم لو أدرآهم

  فصل منه  

   . فآمن اهللا رجًال فارقهم ولزم الجماعة فإن فيها األنسة والحجة وترك الفرقة فإن فيها الوحشة والشبهة
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   . والحمد هللا الذي جعلنا ال نفرق بين أئمتنا آما جعلنا ال نفرق بين أنبيائنا

  فصل منه  

ى آانت مجموعة منظومة نشط لحفظها وتفهمها والذي دعانا إلى تأليف حجج الرسول ونظمها وجمع وجوهها وتدوينها أنها مت
من آان عسى أن ال ينشط لجمعها وال يقدر على نظمها وجمع متفرقها وعلى اللفظ المؤثر عنها ومن آان عسى أن ال يعرف 

   . وجه مطلبها والوقوع عليها

   . ولعل بعض الناس يعرف بعضها ويجهل بعضها

   . ها فلم يعرفها من أسهل طرقها وأقرب وجوههاولعل بعضهم وإن آان قد عرفها بحقها وصدق

ولعل بعضهم أن يكون قد عرف فنسي أو تهاون بها فعمي بل ال نشك أنها إذا آانت مجموعة محبرة مستقصاة مفصلة أنها 
   . ستزيد في بصيرة العالم وتجمع الكل لمن آان ال يعرف إال البعض وتذآر الناسي وتكون عدة على الطاعن

ولعل بعض من ألحد في دينه وعمي عن رشده وأخطأ موضع حظه أن يدعوه العجب بنفسه والثقة بما عنده إلى أن يلتمس 
قراءتها ليتقدم في نقضها وإفسادها فإذا قرأها فهمها وإذا فهمها انتبه من رقدته وأفاق من سكرته لعز الحق وذل الباطل 

ب فقرأه ليس آمن نازع صاحبه وجاثاه ألن اإلنسان ال يباهي بنفسه والحق وإلشراف الحجة على الشبهة وألن من تفرد بكتا
   . بعد قاهر له

   . ومع التالقي يحدث التباهي وفي المحافل يقل الخضوع ويشتد النزوع

رير وآفوا إن الناس لو استغنوا عن التك  : ثم رجع الكالم إلى حاجة الناس إلى استماع األخبار والتفقه في تصحيح اآلثار فأقول
   . مئونة البحث والتنقير لقل اعتبارهم

ومن قل اعتباره قل علمه ومن قل علمه قل فضله ومن قل فضله آثر نقصه ومن قل علمه وفضله وآثر نقصه لم يحمد على 
   . نخير أتاه ولم يذم على شر جناه ولم يجد طعم العز وال سرور الظفر وال روح الرجاء وال برد اليقين وال راحة األم

   . وآيف يشكر من ال يقصد وآيف يالم من ال يتعمد وآيف يقصد من ال يعلم

   . وما عسى أن يبلغ قدر سروره من ال يحسن من السرور إال ما سر به حواسه ومسه جلده

طيع التفرقة وآيف يأتي أربح األفعال وأبعد الشرين من رآب في شراسة السباع وغباوة البهائم ثم لم يعط اآللة التي بها يست
بين ما عليه وله والعلم بمصالحه ومفاسده فيقوى بها على عصيان طبائعه ومخالفة شهواته وبها يعرف عواقب األمور وما 

   . تأتي به الدهور وفضل لذة القلب على لذة البدن

   . وإن سرور الجاهل ال يحسن في جنب سرور العالم وإن لذة البهائم ال تعشر لذة الحكيم العالم

وأي سرور آسرور العز والرياسة واتساع المعرفة وآثرة صواب الرأي والنجح الذي ال سبب له إال حسن النظر والتقدم في 
التدبير ثم العلم باهللا وحده وأنك بعرض واليته والجاه عنده وأنه الذي يرعاك ويكفيك وأنك إذا علمت اليسير أعطاك الكثير 

ومتى أدبرت عنه دعاك ومتى رجعت إليه اجتباك ويحمدك على حقك ويعطيك على ومتى ترآت له الفاني أعطاك الباقي 
   . نظرك لنفسك وال يفنيك إال ليبقيك وال يميتك إال ليحييك وال يمنعك إال ليعطيك

   . وأنه المبتدىء بالنعمة قبل السؤال والناظر لك في آل حال

   . وهذا آله ال ينال إال بغريزة العقل



 

167 
 

   . ال تنال ذلك بنفسها بما باشرته حواسها دون النظر والتفكر والبحث والتصفح على أن الغريزة

   . ولن ينظر ناظر وال يفكر مفكر دون الحاجة التي تبعث على الفكرة وعلى طلب الحيلة

ولذلك وضع اهللا تعالى في اإلنسان طبيعة الغضب وطبيعة الرضا وطبيعة البخل والسخاء والجزع والصبر والرياء 
   . واإلخالص والكبر والتواضع والسخط والقناعة فجعلها عروقًا

طويل الذي ولن تفي قوة غريزة العقل بجميع قوى طبائعه وشهواته حتى يقيم ما اعوج منها ويسكن ما تحرك دون النظر ال
   . يشدها والبحث الشديد الذي يشحذها والتجارب التي تحنكها والفوائد التي تزيد فيها

   . ولن يكثر النظر حتى تكثر الخواطر ولن تكثر الخواطر حتى تكثر الحوائج ولن تبعد الرؤية إال لبعد الغاية وشدة الحاجة

اجة على طلب مصلحتهم والتفكر في معاشهم وعواقب أمورهم ولو أن الناس ترآوا وقدر قوى غرائزهم ولم يهاجوا بالح
وألجئوا إلى قدر خواطرهم التي تولد مباشرة حواسهم دون أن يسمعهم اهللا تعالى خواطر األولين وأدب السلف المتقدمين وآتب 

   . رب العالمين لما أدرآوا من العلم إال اليسير ولما ميزوا من األمور إال القليل

 تعالى أراد تشريف العالم وتربيته وتسويد العاقل ورفع قدره وأن يجعله حكيمًا وبالعواقب عليمًا لما سخر له آل ولوال أن اهللا
   . شيء ولم يسخره لشيء ولما طبعه الطبع الذي يجيء منه أريب حكيم وعالم حليم

قل ولسواهم تسوية العالم آما أراد أن يكون آما أنه عز ذآره لو أراد أن يكون الطفل عاقًال والمجنون عالمًا لطبعهم طبع العا
السبع وثابًا والحديد قاطعًا والسم قاتًال والغذاء مقيمًا فكذلك أراد أن يكون المطبوع على المعرفة عالمًا والمهيأ للحكمة حكيمًا 

   . وذو الدليل مستدًال وذو النعمة مستنفعًا بها

ن مصالحهم بأنفسهم وال يشعرون بعواقب أمورهم بغرائزهم دون أن يرد عليهم فلما علم اهللا تبارك وتعالى أن الناس ال يدرآو
آداب المرسلين وآتب األولين واألخبار عن القرون والجبابرة الماضين طبع آل قرن من الناس على أخبار من يليه ووضع 

ني الغريبة مشحذة لألذهان ومادة للقلوب القرن الثاني دليًال يعلم به صدق خبر األول ألن آثرة السماع لألخبار العجيبة والمعا
   . وسبب للتفكير وعلة للتنقير عن األمور

   . وأآثر الناس سماعًا أآثرهم خواطر وأآثرهم خواطر أآثرهم تفكرًا وأآثرهم تفكرًا أآثرهم علمًا وأآثرهم علمًا أرجحهم عمًال

بصير أآثر خواطر من األعمى وصار السميع البصير آما أن أآثر البصراء رؤية لألعاجيب أآثرهم تجارب ولذلك صار ال
   . أآثر خواطر من البصير

وعلى قدر شدة الحاجة تكون الحرآة وعلى قدر ضعف الحاجة يكون السكون آما أن الراجي والخائف دائبان واآليس واآلمن 
   . وادعان

وآدم أبي البشر صلوات اهللا عليهم أجمعين وخلقهم  وإذا آان اهللا تعالى لم يخلق عباده في طبع عيسى بن مريم ويحيى بن زآريا
منقوصين وعن درك مصالحهم عاجزين وأراد منهم العبادة وآلفهم الطاقة وترك العنان لألمل البعيد وأرسل إليهم رسله وبعث 

ليهم السالم وال أحضرهم ولم يشهد أآثر عباده حجج رسله ع  " لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل   "   : فيهم أنبياءه وقال
عجائب أنبيائه وال أسمعهم احتجاجهم وال أراهم تدبيرهم لم يكن بد من أن يطلع المعاينين على أخبار الغائبين وأن يسخر 

   . أسماع الغائبين ألخبار المعاندين وأن يخالف بين طبائع المخبرين وعلل الناقلين ليدل السامعين ومن يجيب من الناس

د الكثير المختلفي العلل المتضادي األسباب المتفاوتي الهمم ال يتفقون على تخرص الخبر في المعنى الواحد وآما على أن العد
   . ال يتفقون على الخبر الواحد على غير التالقي والتراسل إال وهو حق

   . فكذلك ال يمكن مثلهم في مثل عللهم التالقي عليه والتراسل فيه
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   . وتراسلهم جائزًا لظهر ذلك وفشا واستفاض وبدا ولو آان تالقيهم ممكنًا

ولو آان ذلك أيضًا ممكنًا وآان قوًال متوهمًا لبطلت الحجة ولنقضت العادة ولفسدت العبرة ولعادت النفس بعلة األخبار جاهلة 
   . ولكان للناس على اهللا أآبر الحجة

إذ آلفهم طاعة رسله وتصديق أنبيائه ورسله وآتبه   " بعد الرسل لئال يكون للناس على اهللا حجة   "   : وقد قال اهللا جل وعز
واإليمان بجنته وناره ولم يضع لهم دليًال على صدق األخبار وامتناع الغلط في اآلثار واعلم أن اهللا تعالى إنما خالف بين طبائع 

كونوا مسخرين باألسباب المختلفة وآانوا الناس ليوفق بينهم ولم يحب أن يوفق بينهم فيما يخالف مصلحتهم ألن الناس لو لم ي
   . مجبرين في األمور المتفقة والمختلفة لجاز أن يختاروا بأجمعهم التجارة والصناعة ولجاز أن يطلبوا بأجمعهم الملك والسياسة

   . وفي هذا ذهاب العيش وبطالن المصلحة والبوار والتواء

   . لرغبوا عن الحجامة أجمعين والبيطرة والقصابة والدباغةولو لم يكونوا مسخرين باألسباب مرتهنين بالعلل 

   . ولكن لكل صنف من الناس مزين عندهم ما هم فيه ومسهل ذلك عليهم

يا   : والحجام إذا رأى تقصيرًا من صاحبه قال له  ! يا حجام  : فالحائك إذا رأى تقصيرًا من صاحبه أو سوء حذق أو خرقا قال له
   . جمعوا على إسالم أبنائهم في غير الحياآة والحجامة والبيطرة والقصابةولذلك لم ي  ! حائك

ولوال أن اهللا تعالى أراد أن يجعل االختالف سببًا لالتفاق واالئتالف لما جعل واحدًا قصيرًا واآلخر طويًال وواحدًا حسنًا وآخر 
   . دًا ذآيًا وآخر غبيًاقبيحًا وواحدًا غنيًا وآخر فقيرًا وواحدًا عاقًال وآخر مجنونًا وواح

   . ولكن خالف بينهم ليختبرهم وباالختبار يطيعون وبالطاعة يسعدون

   . ففرق بينهم ليجمعهم وأحب أن يجمعهم على الطاعة ليجمعهم على المثوبة

   . حياآة لبقينا عراةألن الناس لو رغبوا آلهم عن عار ال  ! فسبحانه وتعالى ما أحسن ما أبلى وأولى وأحكم ما صنع وأتقن ما دبر

   . ولو رغبوا بأجمعهم عن آد البناء لبقينا بالعراء

   . ولو رغبوا عن الفالحة لذهبت األقوات ولبطل أصل المعاش

   . فسخرهم على غير إآراه ورغبهم من غير دعاء

   . لها ومن األمصار إال أوسطهاولوال اختالف طبائع الناس وعللهم لما اختاروا من األشياء إال أحسنها ومن البالد إال أعد

   . ولو آانوا آذلك لتناجزوا على طلب األواسط وتشاجروا على البالد العليا ولما وسعهم بلد ولما تم بينهم صلح

   . فقد صار بهم التسخير إلى غاية القناعة

وآيف ال يكون آذلك وأنت لو حولت ساآني اآلجام إلى الفيافي وساآني السهل إلى الجبال وساآني الجبال إلى البحار وساآني 
   . الوبر إلى المدر ألذاب قلوبهم الهم وألتى عليهم فرط النزاع

   .  " عمر اهللا البلدان بحب األوطان   "   : وقد قيل

   .  " ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم   "   :  تعالىوقال عبد اهللا بن الزبير رحمه اهللا
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  "   : وقال معاوية في قوم من اليمن رجعوا إلى بالدهم بعد أن أنزلهم من الشام منزًال خصبًا وفرض لهم في شرف العطاء
   .  " يصلون أوطانهم بقطيعة أنفسهم 

يهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارآم ما فعلوه إال وليس على ظهرها إنسان إال ولو أنا آتبنا عل  "   : وقال اهللا جل وعز
وهو معجب بعقله ال يسره أن له بجميع ما له ما لغيره ولوال ذلك لماتوا آمدًا ولذابوا حسدا ولكن آل إنسان وإن آان يرى أنه 

   . حاسد في شيء فهو يرى أنه محسود في شيء

   . لتنازعوا بلدة واحدة واسمًا واحدًا وآنية واحدة ولوال اختالف األسباب

   . فقد صاروا آما ترى مع اختيار األشياء المختلفة إلى األسماء القبيحة واأللقاب السمجة

واألسماء مبذولة والصناعات مباحة والمتاجر مطلقة ووجوه الطرق مخالة ولكنها مطلقة في الظاهر مقسمة في الباطن وإن 
   . رون بالذي دبر الحكيم من ذلك وال بالمصلحة فيهآانوا ال يشع

فسبحان من حبب إلى واحد أن يسمي ابنه محمدًا وحبب إلى آخر أن يسميه شيطانًا وحبب إلى آخر أن يسميه عبد اهللا وحبب 
ى شيء واحد وآان إلى آخر أن يسميه حمارًا ألن الناس لو لم يخالف بين عللهم في اختيار األسماء والكنى جاز أن يجتمعوا عل

   . في ذلك بطالن العالمات وفساد المعامالت

وأنت إذا رأيت ألوانهم وشمائلهم واختالف صورهم وسمعت لغاتهم ونغمهم علمت أن طبائعهم وعللهم المحجوبة الباطنة على 
   . حسب أمورهم الظاهرة

ام والصدق وقد يسخر اهللا الملك لقوم بأسباب وبعض الناس وإن آان مسخرًا للحياآة فليس بمسخر للفسق والخيانة ولإلحك
قديمة وأسباب حديثة فال يزال ذلك الملك مقصورًا عليهم ما دامت تلك األسباب قائمة إذا آانوا للملك مسخرين وآان الناس لهم 

   . مسخرين بالجبرية والنخوة والفظاظة والقسوة ولطول االحتجاب واالستتار وسوء اللقاء والتضييع

   . ن اإلنسان مسخرًا ألمر ومخيرًا في آخروقد يكو

ولوال األمر والنهي لجاز التسخير في دقيق األمور وجليلها وخفيها وظاهرها ألن بني اإلنسان إنما سخروا له إرادة العائدة 
   . إليهم ولم يسخروا للمعصية آما لم يسخروا للمفسدة

   . وقد تستوي األسباب في مواضع وتتفاوت في مواضع

   . ذلك ليجمع اهللا تعالى لهم مصالح الدنيا ومراشد الدين آل

أال ترى أن أمة قد اجتمعت على أن عيسى عليه السالم هو اهللا وأمة قد اجتمعت على أنه ابن اهللا وأمة اجتمعت على أن اآللهة 
   . ثالثة عيسى أحدها

   . قوبيًا ومنهم من أسلم بعد أن آان نصرانيًاومنهم يتبدد ومنهم من يتدهر ومنهم من يتحول نسطوريًا بعد أن آان يع

 -ولست واجدًا هذه األمة مع اختالف مذاهبها وآثرة تنقلها انتقلت مرة واختلفت مرة متعمدة أو ناسية في يوم واحد فجعلته 
خر وال يوم السبت ولم تخطب في يوم جمعة بخطبة يوم خميس وال غلطت في آانون األول فجعلته آانون اآل -وهو الجمعة 

بين الصوم واإلفطار ألن الباب األول في باب اإلمكان وتعديل األسباب واالمتحان والباب الثاني داخل في باب االمتناع 
   . وتسخير النفوس وطرح االمتحان
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وقد زعم ناس من الجهال ونفر من الشكاك ممن يزعم أن الشك واجب في آل شيء إال في العيان أن أهل المنصورة وافوا 
صالهم يوم خميس على أنه يوم الجمعة في زمن منصور بن جمهور وأن أهل البحرين جلسوا عن مصالهم يوم الجمعة على م

   . أنه يوم خميس في زمن أبي جعفر فبعث إليهم وقومهم

رته وال وهذا ال يجوز وال يمكن في أهل األمصار وال في العدد الكثير من أهل القرى ألن الناس من بين صانع ال يأخذ أج
   . راحة له دون الجمعة وبين تجار قد اعتادوا الدعة في الجمع والجلوس عن األسواق

   . ومن معلم آتاب ال يصرف غلمانه إال في الجمع

   . وبين معني بالجمع يتالقى هناك مع المعارف واإلخوان والجلساء

   . وبين معني بالجمع حرصًا على الصالة ورغبة في الثواب

   . عليه موعد ينتظرهومن رجل 

   . ومن صيرفي يصرف ذلك اليوم سفاتجه وآتب أصحابه

   . ومن جندي فهو يعرف بذلك نوبته

   . وبعض آالسؤال والمساآين والقصاص الذين يمدون أعناقهم للجمعة انتظارًا للصدقة والفائدة في أمور آثيرة وأسباب مشهورة

ولو جاز ذلك في أهل البحرين والمنصورة لجاز ذلك على أهل البصرة والكوفة ولو جاز ذلك في األيام لكان في الشهور أجوز 
   . ولو جاز ذلك في الشهور لكان في السنين أجوز

   . وفي ذلك فساد الحج والصوم والصالة والزآاة واألعياد

صيدة واحدة والخطباء على خطبة واحدة والكتاب على رسالة واحدة بل ولو آان ذلك جائزًا لجاز أن يتفق الشعراء على ق
   . جميع الناس على لفظة واحدة

وإنما نزلت لك حاالت الناس وخبرتك عن طبائعهم وفسرت لك عللهم لتعلم أن العدد الكثير ال يتفقون على تخرص الخبر 
   . كون باطًالالواحد في المعنى الواحد في الزمن الواحد على غير التشاعر في

   . وسأوجدك موضع اختالفهم واتفاقهم وأنه لم يخالف بينهم في بعض الوجوه إال إرهاصًا لمصلحتهم ولتصح أخبارهم

   . أال ترى أن أحدًا لم يبع قط سلعة بدرهم إال وهو يرى أن ذلك الدرهم خير له من سلعته

   . من درهمهولم يشتر أحد قط سلعة بدرهم إال وهو يرى أن تلك خير له 

ولو آان صاحب السلعة يرى في سلعته ما يرى فيها صاحب الدرهم وآان صاحب الدرهم يرى في الدرهم ما يرى فيه 
   . صاحب السلعة ما اتفق بينهم شراء أبدًا

   . وفي هذا جميع المفسدة وغاية الهلكة

   . ا ليقع التبايعفسبحان الذي حبب إلينا ما في أيدي غيرنا وحبب إلى غيرنا ما في أيدين

   . وإذا وقع التبايع وقع الترابح وإذا وقع الترابح وقع التعايش
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أنك تجد الجماعة وبين أيديهم الفاآهة والرطب فال تجد يدين تلتقيان على رطبة   : ويدلك أيضًا على اختالف طبائعهم وأسبابهم
   . عت على واحدة غير التي آثرها صاحبهبعينها وآل واحد من الجميع يرى ما حواه الطبق غير أن شهوته وق

ولربما سبق الرجل إلى الواحدة وقد آان صاحبه يريدها في نفسه غير أن ذلك ال يكون إال في الفرط ولو آانت شهواتهم 
   . ودواعيهم تتفق على واحدة بعينها لكان في ذلك التمانع والتجاذب والمبادرة وسوء المخالطة والمؤاآلة

   . هوة النساء واإلماء والمراآب والكسىوآذلك هو في ش

   . وهذا آثير والعلم به قليل

   . وبأقل مما قلنا يعرف العاقل صواب مذهبنا

   . واهللا تعالى نسأل التوفيق

وهو الذي خالف بين طبائعهم وأسبابهم حتى ال يتفق على تخرص خبر واحد ألن في اتفاق طبائعهم وأسبابهم في جهة اإلخبار 
فساد أمورهم وقلة فوائدهم واعتبارهم وفي فساد أخبارهم فساد متاجرهم والعلم بما غاب عن أبصارهم وبطالن المعرفة 

يدهم وأمرهم ونهيهم وزجرهم ورغبتهم وحدودهم وقصاصهم الذي هو حياتهم بأنبيائهم ورسلهم عليهم السالم ووعدهم ووع
والذي يعدل طبائعهم ويسوي أخالقهم ويقوي أسبابهم والذي به يتمانعون من تواثب السباع وقلة احتراس البهائم وإضاعة 

   . األعمار

   . وبه تكثر خواطرهم وتفكيرهم وتحسن معرفتهم

يجتمعون على الخبر الباطل آالتكذيب والتصديق ونحن قد نجد اليهود والنصارى والمجوس ولم نقل أن العدد الكثير ال 
لم يأت بشيء وال بان   : والزنادقة والدهرية وعباد البددة يكذبون النبي صلى اهللا عليه وسلم وينكرون آياته وأعالمه ويقولون

   . بشيء

ارهم أن محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب التهامي األبطحي عليه السالم إن العدد الكثير ال يتفقون على مثل إخب  : وإنما قلنا
خرج بمكة ودعا إلى آذا وأمر بكذا ونهى عن آذا وأباح آذا وجاء بهذا الكتاب الذي نقرؤه فوجب العمل بما فيه وأنه تحدى 

   . البلغاء والخطباء والشعراء بنظمه وتأليفه في المواضع الكثيرة والمحافل العظيمة

   . فلم يرم ذلك أحد وال تكلفه وال أتى ببعضه وال شبيه منه وال ادعى أنه قد فعل فيكون ذلك الخبر باطًال

   . وليس قول جمعهم إنه آان آاذبًا معارضة لهذا الخبر إال أن يسموا اإلنكار معارضة

مخرجها ومجيئها فقد عارضونا ووازنونا وإنما المعارضة مثل الموازنة والمكايلة فمتى قابلونا بأخبار في وزن أخبارنا و
   . وقابلونا وقد تكافينا وتدافعنا

فأما اإلنكار فليس بحجة آما أن اإلقرار ليس بحجة وال تصديقنا النبي صلى اهللا عليه وسلم حجة على غيرنا وال تكذيب غيرنا 
   . له حجة علينا وإنما الحجة في المجيء الذي ال يمكن في الباطل مثله

قد علمنا أن نصارى عصرنا لم   : وأي مجيء أثبت خبر األنصاري عن عيسى بن مريم عليه السالم وذلك أنك لو قلنا  : لتفإن ق
   . يكذبوا على القرن الذي آان قبلهم والذين آانوا يلونهم

تعالى إحياء الموتى إني إله لما أعطاه اهللا   : ولكن الدليل على أن أصل خبرهم ليس آفرعه أن عيسى عليه السالم لو قال
   . والمشي على الماء
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على أن في عيسى عليه السالم داللة في نفسه أنه ليس بإله وأنه عبد مدبر ومقهور ميسر وليس خبرهم هذا إال آإخبار 
   . النصارى عن آبائهم والقرن الذي يليهم أن بولس قد آان جاء باآليات والعالمات

   . وآإخبار المنانية عن القرن الذي آان يليهم منه أن ماني قد آان جاءهم باآليات والعالمات

   . وآإخبار المجوس عن آبائهم الذين آانوا يلونهم أن زرادشت قد جاءهم باآليات والعالمات

   . وسوقد علمنا أن هؤالء النصارى لم يكذبوا على القرن الذي آان يليهم وال الزنادقة وال المج

ولكن الدليل على أن أصل خبرهم ليس آفرعه أن اهللا جل وعز ال يعطي العالمات من ال يعرفه ألن بولس إن آان عنده أن 
   . عيسى عليه السالم إله فهو ال يعرف اهللا تعالى بل ال يعرف الربوبية من العبودية والبشرية من اإللهية

 فصل منه   

هد والناس أبطأ شيء عن التصفح وأسرع شيء وللنصارى خاصة رياء عجيب وظاهر ز  

  فصل منه  

على ذآرهم وآل قوم بنوا دينهم على حب األشكال وشبه الرجال يشتد وجدهم به وحبهم له حتى ينقلب الحب عشقًا والوجد 
   . صبابة للمشاآلة التي بين الطبائع والمناسبة التي بين النفوس

وعلى قدر ذلك يكون البغض والحقد ألن النصارى حين جعلوا ربهم إنسانًا مثلهم بخعت نفوسهم بالهيبة له لتوهمهم الربوبية 
   . وأسمحت بالمودة لتوهمهم البشرية فلذلك قدروا من العبادة على ما لم يقدر عليه من سواهم

ى ربما رأيته يتنفس من الشوق إليه ويشهق عند ذآر الزيارة وبمثل هذا السبب صارت المشبهة منا أعبد ممن ينفي التشبيه حت
   . ويبكي عند ذآر الرؤية ويغشى عليه عند ذآر رفع الحجب

   . وما ظنك بشوق من طمع في مجالسة ربه عز وجل ومحادثة خالقه عز ذآره

إما تقليد الرجال وإما   : أحد أمرين إنما هو نتيجة  : ولقد غالت القوم غول ودعاهم أمر فانظر ما هو وإن سألتني عنه خبرتك
   . طلب تعظيمهم

ولذلك السبب لم ترض اليهود من إنكار حقه بتكذيبه حتى طلبت قتله وصلبه والمثلة به ثم لم ترض بذلك حتى زعمت أنه لغير 
سبب صارت الرافضة رشدة فلو آانت دون هذه المنزلة منزلة لما انتهت اليهود دون بلوغها ولو آانت فوق ما قالت وبذلك ال

   . أشد صبابة وتحرقًا وأفرط غضبًا وأدوم حقدًا

   . وأحسن تواصًال من غيرهم أيضًا

ورب خبر قد آان فاشيًا فدخل عليه من العلل ما منعه من الشهرة ورب خبر ضعيف األصل واهن المخرج قد تهيأ له من 
   . األسباب ما يوجب الشهرة

  فصل منه  

   . عر ظعنا وحظوظًا آالبيت يحظى ويسير حتى يحظى صاحبه بحظه وغيره من الشعر أجود منهواعلم أن ألآثر الش

   . وآالمثل يحظى ويسير وغيره من األمثال أجود



 

173 
 

   . وما ضاع من آالم الناس وضل أآثر مما حفظ وحكي

   . واعتبر ذلك من نفسك وصديقك وجليسك

   . وأمر األسباب عجيب

طالب من السادة والقادة والحماة ما عسى لو ذآرته الستكبرته واستعظمته فأضرب الناس عن  ومن ذلك قتل علي بن أبي
   . ذآرهم وجهلت العوام مواضعهم وأخذوا في ذآر عمرو بن عبد ود فرفعوه فوق آل فارس مشهور وقائد مذآور

   . وقد قرأت على العلماء آتاب الفجار األول والثاني والثالث

حالف ومقتل أبي أزيهر ومجيء الفيل وآل يوم جمع آان لقريش فما سمعت لعمرو هذا في شيء من ذلك وأمر المطيبين واأل
إن نبل القاتل زيادة في نبل المقتول فكل من قتله على ابن أبي طالب رضوان اهللا عليه أنبل منه وأحق بالشهرة ولكن   : فإن قلت

 . ن أورثتاه ما ترى وتسمعأشعار ابن دأب ومناقلة الصبيان في الكتاب هما اللتا

 فصل منه   

في أمر األخبار وإنما ذآرت هذا لتعلم أن الخبر قد يكون أصله ضعيفًا ثم يعود قويًا ويكون أصله قويًا فيعود ضعيفًا للذي 
يعتريه من األسباب ويحل به من األعراض من لدن مخرجه وفصوله إلى أن يبلغ مدته ومنتهى أجله وغاية التدبير فيه 

   . لمصلحة عليهوا

فلما آان هذا مخوفًا وآان غير مأمون على المتقادم منه وضع اهللا تعالى لنا على رأس آل فترة عالمة وعلى غاية آل مدة 
   . أمارة ليعيد قوة الخبر ويجدد ما قد هم بالدروس باألنبياء والمرسلين عليهم السالم أجمعين

ألن نوحًا عليه السالم هو الذي جدد األخبار التي آانت في الدهر الذي بينه وبين آدم عليهما السالم حتى منعها الخلل وحماها 
   . النقصان بالشواهد الصادقة واألمارات القائمة

   . وليس أن أخبارهم وحججهم قد آانت درست واختلت بل حين همت بذلك وآادت

بعثه اهللا عز وجل بآياته لئال تخلو األرض من حججه ولذلك سموا ثم بعث اهللا جل وعز إبراهيم عليه السالم على رأس الفترة 
الثانية التي آانت بينه وبين دهر نوح وإنما جعلها اهللا تعالى أطول فترة آانت في األرض ألن نوحًا آان لبث في قومه يحتج 

خمسين عامًا وألن آخر آياته آانت أعظم اآليات وهي الطوفان الذي أغرق اهللا تعالى به  ويخبر ويؤآد ويبين ألف سنة إال
   . جميع أهل األرض غيره وغير شيعته وإنما أفار الماء من جوف تنور ليكون أعجب لآلية وأشهر للقصة وأثبت للحجة

   . الذي بين إبراهيم وبين عيسى عليهما السالم ثم ما زالت األنبياء صلوات اهللا عليهم أجمعين بعضهم على إثر بعض في الدهر

فلترادف حججهم وتظاهر أعالمهم وآثرة أخبارهم واستفاضة أمورهم ولشدة ما تأآد ذلك في القلوب ورسخ في النفوس وظهر 
   . معلى األلسنة لم يدخلها الخطل والنقص والفساد في الدهر الذي آان بين النبي عليه السالم وبين عيسى عليه السال

فحين همت بالضعف وآادت تنقص عن التمام وانتهت قوتها بعث اهللا تعالى محمدًا صلى اهللا عليه وسلم فجدد أقاصيص آدم 
ونوح وموسى وهارون وعيسى ويحيى عليهم السالم وأمورًا بين ذلك وهو الصادق بالشواهد الصادقة وأن الساعة آتية وأنه 

   . د ذلك أن حجته ستتم إلى مدتها وبلوغ أمر اهللا عز وجل فيهاختم الرسل عليهم السالم به فعلمنا عن

إن الناس موآلون بحكاية آل عجيب وميسرون لإلخبار عن آل عظيم وليسوا   : ثم رجع الكالم إلى القول في األخبار فأقول
   . ه واستماعهمللحسن أحكى منهم للقبيح وال لما ينفع أحكى منهم لما يضر وعلى قدر آبر الشيء تكون حكايتهم ل
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أال ترى أن رجًال من الخلفاء لو ضرب عنق رجل من العظماء لما أمسى وفي عسكره وبلدته جاهل وال عالم إال وقد استقر 
ذلك عنده وثبت في قلبه ألن الناس بين حاسد فهو يحكي ذلك الذي دخل عليه من الثكل وقلة العدد وبين واجد يعجب الناس 

   . م شأنهم األراجيف بالفاسد والصالحوبين واعظ معتبر وبين قو

   . ولو آان ضرب عنقه في يوم عيد أو حلبة أو استمطار أو موسم لكان أشد الستفاضته وأسرع لظهوره

لعله قد آان في زمن صفين والجمل   : ولو جاز أن يكتم الناس هذا وشبهه على اإليثار للكتمان وعلى جهة النسيان لكنا ال ندري
   . ب مثلها أو أشد منها ولكن الناس آثروا الكتمان واتفقوا على النسيانوالنهروان حر

فإذا آان قتل الملك الرجل من العظماء بهذه المنزلة من قلوب األعداء ومن قلوب الحكماء والغوغاء فما ظنك بمن لو أبصروا 
إحيائه أشد من تعجبهم من قتله وآان رجًال قد أحياه بعد أن ضرب عنقه وأبان رأسه من جسده أليس آان يكون تعجبهم من 

يكون إخبارهم من خلفوا في منازلهم ومن ورد عليهم عن القتل ليكون سببًا لإلخبار عن اإلحياء إذ آان األول صغيرًا في جنب 
   . الثاني

   . ارجهم وشرائعهمفهذا يدل على أن أعالم الرسل عليهم السالم وآياتهم أحق بالظهور والشهرة والقهر للقلوب واألسماع من مخ

   . بل قد نعلم أن موسى عليه السالم لم يذآر ولم يشهر إال ألعاجيبه وآياته

   . وآذلك عيسى عليه السالم ولوال ذلك لما آانا إال آغيرهما ممن ال يشعر بموته وال مولده

   . ن ما ذآر من أعالمهماوآيف تتقدم المعرفة بهما المعرفة بأعالمهما وأعاجيبهما وأنت لم تسمع بذآرهما قط دو

فإذا آان شأن الناس اإلخبار عن آل عجيب وحكاية آل عظيم واإلطراف بكل طريف وإيراد آل غريب من أمور دنياهم فما 
ال يمتنع في طبائعهم وال يخرج من قوى الخليقة في البطش والحيلة أحق باإلخبار واإلذاعة وباإلظهار واإلفاضة هذا على أن 

   . ما يولد عليه والنفوس وما تنتج والعلل وما يسخريترك الطباع و

 فكيف إن آان اهللا عز وجل قد خص أعالم أنبيائه وآيات رسله عليهم السالم من تهييج الناس 

 فصل منه   

 إن الحجة ال تكون حجة حتى تعجز الخليقة وتخرج من حد الطاقة آإحياء الموتى والمشي على الماء وآفلق  : فإن قال القائل
البحر وآإطعام الثمار في غير أوان الثمار وآإنطاق السباع وإشباع الكثير من القليل وآل ما آان جسمًا مخترعًا وجرمًا 

   . مبتدعًا

   . وآالذي ال يجوز أن يتواله إال الخالق وال يقدر عليه إال اهللا عز ذآره

م حدثت فال يجوز أن يكون حجة إذ آان ال حجة إال ما ال فأما األخبار التي هي أفعال العباد وهم تولوها وبهم آانت وبقوله
   . يقدر عليه الخليقة وما ال يتوهم من جميع البرية

إنا لم نزعم أن األخبار حجة فيحتجون علينا بها وإنما زعمنا أن مجيئها حجة والمجيء ليس هو أمر يتكلفه الناس   : قلنا
   . أرادوه فعلوه وتهيئوا له ولفعلوه في الباطل آما يجيء لهم في الحقويختارونه على غيره ولو آان آذلك لكانوا متى 

والمجيء أيضًا ليس هو فعًال قائمًا فيستطيعوه أو يعجزوا عنه وإنما هو اإلنسان يعلم أنه إذا لقي البصريين فأخبروه أنهم قد 
   . عاينوا بمكة شيئًا ثم لقي الكوفيين فأخبروه بمثل ذلك أنهم قد صدقوا

   . آان مثلهم ال يتواطأ على مثل خبرهم على جهلهم بالغيب وعلى اختالف طبائعهم وهممهم وأسبابهمإذ 



 

175 
 

فليس بين هذا وبين إحياء الموتى والمشي على الماء فرق إذ آان الناس ال يقدرون عليه وال يطمعون فيه والمجيء إنما هو 
   . معنًى معقول وشيء موهوم

   . لناس ال يمكنهم أن يقدروا وال يستطيعون فعلهإذ آان آيف يكون ومعلوم أن ا

   . وإنما مدار أمر الحجة على عجز الخليقة

   . فمتى وجدت أمرًا ووجدت الخليقة عاجزة عنه فهي حجة

   . ثم ال عليك جوهرًا آان أو عرضًا أو موجودًا أو متوهمًا معقوًال

   . أال ترى أن فلق البحر ليس هو من جنس اختراع الثمار ألن الفلق هو انفراج أجزاء والثمار أجرام حادثة

   . وآذلك لو ادعى رجل أن اهللا عز وجل أرسله وجعل حجته علينا اإلخبار بما أآلنا وادخرنا وأضمرنا لكان قد احتج علينا

   . باألمر المستور وببعض ما يكونإن المنجمين ربما أخبروا بالضمير و  : فإن قلتم

   . أما واحدة فإن خطأ المنجمين آثير وصوابهم قليل بل هو أقل من القليل  : قلنا

وأنتم ال تقدرون أن تقفونا من أخبار المرسلين عليهم السالم في آثير أخبارهم على خطاء واحد والذي سهل قليل المنجمين 
وا أبدًا لما آان عجبا ألنه ليس بعجب أن يكون الناس ال يعلمون ما يكون قبل أن يكون طرافة ذلك منهم ألنهم لو قالوا فأخطئ

   . ومن أعجب العجب أن يوافق قولهم بعض ما يكون

   . وقد نجد المنجمين يختلفون في القضية الواحدة ويخطئون في أآثرها

ر الكثيرة المعاني والمختلفة في الوجوه حتى ال وقد نجد الرسول يخبرهم عما يأآلون ويشربون ويدخرون ويضمرون في األمو
   . يخطىء في شيء من ذلك

   . وليس في األرض منجم ذآر شيئًا أو وافق ضميرًا إال وأنت واجد بعض من يزجر قد يجيء بمثله وأآثر منه

   . عن المنجمين أآذب فهم في إخبارهم  : إن الناس يكذبون في اإلخبار عن األعراب والكهان من آل جيل قلنا  : فإن قلت

   . وبعد فالناس غير مستعظمين لكثرة آذب المنجمين وخطاياهم وخدعهم والناس يستعظمون اليسير من المرسلين عليهم السالم

   . وآلما آان الرجل في عينك أعظم وآان عن الكذب أزجر آان آذبه عندك أعظم

   . عالجه آان عندهم أن القضاء هو الذي قتله وإن برأ آان هو أبرأهوإنما المنجم عند العوام آالطبيب الذي إن قتل المريض 

   . على أن صوابهم أآثر ودليلهم أظهر

   . وقد صار الناس ال يقتصرون للمنجمين على قدر ما يسمعون منهم دون أن يولدوا لهم ويضعوا األعاجيب عن ألسنتهم

يصدق عليه آل آذاب يريد ذمه وأن يكذب آل صادق يريد وآل ملحد في األرض للرسول طاعن عليه عائب له يرى أن 
   . مدحه

   . وبعد فلو آان خبر المنجمين في الصواب آخبر األنبياء والمرسلين عليهم السالم الذي هو حجة لما آان خبر المنجمين حجة
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ربة أو على نظر ومعاينة لم ألن من آثر صوابه على غير استدالل ومقايسة وعلى غير حساب وتج  : ولم ذاك قلت  : فإن قلت
يكن األمر من قبل الوحي ألنك لو قلت قصيدة في نفسك فحدثك بها رجل وأنت تعلم أنه ليس بمنجم وأنشدآها آلها لعلمت أن 

   . ذلك ال يكون إال بوحي

ولو قال رجل ومثل ذلك رجل اشتد وجع عينه فعالجه طبيب فبرأ فلو جعل الطبيب ذلك حجة على نبوته لوجب علينا تكذيبه 
   . اللهم إن آنت صادقًا عليك فاشفه الساعة فبرأ من ساعته لعلمنا أنه صادق  : من غير أن يمسه أو يدنو إليه

إن علمنا بذلك آعلمنا بأن العباس وحمزة وعليًا وأبا بكر وعمر   : وما علمنا أن محمدًا عليه السالم لم يكن منجمًا قلنا  : فإن قالوا
   . م أجمعين لم يكونوا منجمين وال أطباء متكهنينرضوان اهللا عليه

وآيف يجوز أن يصير إنسان عالمًا بالنجوم من غير أن يختلف إلى المنجمين أو يختلفوا إليه أو يكون علم النجوم فاشيًا في 
   . أهل بالده أو يكون في أهله واحد معروف به

علل وآان ومتى رأينا حاذقًا بالكالم أو بالطب أو بالحساب أو بالغناء ولو بلغ إنسان في علم النجوم وليست معه علة من هذه ال
وجميع ما ذآرنا فعناية الناس به وعداوتهم وشهرته في نفسه دون   ! أو بالنجوم أو بالعروض خفي على الناس موضعه وسببه

   . محمد صلى اهللا عليه وسلم

   . هله ومن معه في بيته وربعهوهل نصب أحد قط ألحد إال بدون ما نصب له رهطه وأدانى أ

المعاند والمسترشد والمصدق والمكذب ينكر أن محمدًا صلى اهللا عليه وسلم لم يكن منجمًا وال  - يرحمك اهللا  -وما أعرف 
   . طبيبًا

يان وقدر منه إنه قد آان يعلم الخط فخفي له ذلك وتعلم األسباب والقضاء في النجوم فخفي له ذلك وتعلم الب  : وإذا قال الجاهل
على ما يعجز أمثاله عنه وخفي ذلك أليس مع قوله ما يعلم خالفه يعلم أنه قد سلم له أعجوبة آأعجوبة إبراء األآمه واألبرص 

   . والمشي على الماء إذ آان ذلك ال يجوز وال يمكن في الطبائع والعقل والتجربة

ديقه أنه ال يدري بزعمه لعله آان أعلم الخلق بالنجوم ناظرًا لنفسه هل يجد التارك لتص  : وافهم يرحمك اهللا ما أنا واصفه لك
   . غير معاند لحجة عقله

   . وهو لم يجد أحدًا قط برع في صناعة واحدة فخفي على الناس موضعه بكل ما حكينا وفسرنا

به رهط النبي صلى اهللا عليه وأنت آيف تعلم أنه ليس في إخوانك من ليس بمنجم وأن فيهم من ليس بطبيب إال بمثل ما يعرف 
   . وآله منه

وآيف لم يشتهر ذلك ولم لم يحتج به عليه ولقد بلغ من إسرافهم في شتمه وإفراطهم عليه أن نافقوا وأحالوا ألنهم آانوا يقولون 
   . ساحر لخالبته وحسن بيانه ولطف مكايده وجودة مداراته وتحببه  : وإنما يقال للرجل  ! أنت ساحر وأنت مجنون  : له

   . مجنون لضد ذلك آله  : ويقال

 فصل منه   

وليس ينتفع الناس بالكالم في األخبار إال مع التصادق وال تصادق إال مع آثرة السماع والعلم باألصول ألن رجًال لو نازع في 
األخبار وفي الوعد والعيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والفريضة والنافلة والسنة والشريعة واالجتماع والفرقة ثم 

رف حقائق باطل دون أن يكون قد عرف الوجوه وسمع الجمل وعرف الموازنة وما آان حسنت نيته وناضح عن نفسه لما ع
   . في الطبائع وما يمتنع فيها
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وآيف أيضًا يقول في التأويل من لم يسمع بالتنزيل وآيف يعرف صدق الخبر من لم يعرف سبب الصدق واعلم أن من عود 
ن شيء جرت والمتحير إلى تقوية قلبه ورد قوته عليه وإفهامه قلبه التشكك اعتراه الضعف والنفس عروف فما عودتها م

موضع رأيه وتوقيفه على األمر الذي أثقل صدره أحوج منه إلى المنازعة في فرق ما بين المجيء الذي يكذب مثله والمجيء 
   . الذي ال يكذب مثله

   . للشك وال علة للضعف وسنتكلف من عالج دائه وترتيب إفهامه إن أعان على نفسه بما ال يبقي سببًا

   . واهللا تعالى المعين على ذلك والمحمود عليه

  فصل منه  

ومتى سمعنا نبي اهللا عليه السالم اتكل على عدالته وعلى معرفة قومه بقديم طهارته وقلة آذبه دون أن جاءهم بالعالمات 
   . لقد آان ما ذهبوا إليه وجهًاوالبرهانات ولعمري لو لم نجد الحافظ ينسى والصادق يكذب والمؤمن يبدل 

 فصل منه في ذآر دالئل النبي عليه الصالة والسالم وباب آخر يعرف به صدقه   

وهو إخباره عما يكون وإخباره عن ضمائر الناس وما يأآلون وما يدخرون ولدعائه المستجاب الذي ال تأخير فيه وال خلف 
   . له

لقي من قريش والعرب ما لقي من شدة أذاهم له وتكذيبهم إياه واستعانتهم عليه وذلك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حين 
اللهم سنين آسني   "   : باألموال والرجال دعا اهللا جل وعز أن يجدب بالدهم وأن يدخل الفقر بيوتهم فقال صلى اهللا عليه وآله

   . يوسف

   .  " اللهم اشدد وطأتك على مضر 

   . مطر حتى مات الشجر وذهب الثمر وقلت المزارع وماتت المواشي وحتى اشتووا القد والعلهزفأمسك اهللا عز وجل عنهم ال

فعند ذلك وفد حاجب بن زرارة على آسرى يشكو إليه الجهد واألزل ويستأذنه في رعي السواد وهو حين ضمنه عن قومه 
   . وأرهنه قوسه

لغها وانتهت الموعظة منتهاها عاد بفضله صلى اهللا عليه وسلم فلما أصاب مضر خاصة الجهد ونهكهم األزل وبلغت الحجة مب
اهللا   "   : على الذي بدأهم به فسأل ربه الخصب وإدرار الغيث فأتاهم منه ما هدم بيوتهم ومنعهم حوائجهم فكلموه في ذلك فقال

   .  " حوالينا وال علينا 

   . فأمطر اهللا عز وجل ما حولهم وأمسك عنهم

يدعوه إلى نجاته وتخليصه من آفره فبدأ باسمه على اسمه فأنف من ذلك آسرى لشقوته وأمر بتمزيق وآتب إلى آسرى 
   .  " اللهم مزق ملكه آل ممزق   "   : الكتاب فلما بلغه صلى اهللا عليه وسلم قال

فهو مقيم على  فمزق اهللا جل وعز ملكه وجد أصله وقطع دابره ألن آل ملك في األرض وإن آان قد أخرج من معظم ملكه
بقية منه وذلك أن اإلسالم لم يترك ملكًا بحيث تناله الحوافر واألخفاف واألقدام إال أزاله عنه وأخرجه منه إلى عقاب يعتصم 
بها ومعاقل يأوي إليها أو طرده إلى خليج منيع ال يقطعه إال السفن فهم من بين هارب قد دخل في وجار أو اختفى في غيضة 

شعب ورأس مضيق قد سخت نفسه عن آل سهل وأسلم آل مرج أو ملك ال قرار له وليس بذي مدر فيؤتى أو مقيم على فم 
   . وإنما أصحابه أآراد يطلبون النجعة أو آخوارج يطلبون الغرة
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فأما أن يكون ملك يصحر لهم ويقيم بإزائهم ويغاديهم الحرب ويمسيهم ويساجلهم الظفر ويناهضهم آما آانت ملوك الطوائف 
  " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله   "   : آالذي آان بين فارس والروم فال وذلك لقوله تعالىو

   .  " المشرآون   "   : إلى قوله عز ذآره

   . فلم يرض أن أظهر دينه حتى جعل أهله الغالبين بالقدرة والظاهرين بالمنعة واآلخذين اإلتاوة

أن احمل إلى هذا العبد الذي بدأ باسمه قبل اسمي   : إلى فيروز الديلمي وهو من بقية أصحاب سيف بن ذي يزنوآتب آسرى 
   . إن ربي أمرني أن أحملك إليه  : فأتاه فيروز فقال  ! واجترأ علي ودعاني إلى غير ديني

علي ريثما يأتيك الخبر فإن تبين لك صدقي وإال  إن ربي خبرني أنه قد قتل ربك البارحة فأمسك  "   : فقال صلى اهللا عليه وسلم
   .  " فأنت على أمرك 

   . أن شيرويه قد وثب عليه في تلك الليلة فقتله  : فراع ذلك فيروز وهاله وآره اإلقدام عليه واالستخفاف به فإذا الخبر قد أتاه

   . فأسلم وأخلص ودعا من معه من بقية الفرس إلى اهللا عز ذآره فأسلموا

 فصل منه في ذآر النبي صلى اهللا عليه وآله   

ثم إن الذي تقدمه صلى اهللا عليه وآله من البشارات في الكتب المتقادمة في األزمان المتباعدة والبلدان الموجودة بكل مكان 
   . على شدة عداوة أهلها وتعصب حامليها ومع قوة حسدهم وشدة بغيهم

   . هم أشبه بآبائهم منهم بأزمانهموما ذلك ببديع منهم ومن آبائهم على أن

   . وآل الناس أشبه بأزمانهم منهم بآبائهم

وآباؤهم الذين قتلوا أنبياءهم عليهم السالم وتعنتوا رسلهم صلى اهللا عليهم حتى خالهم اهللا عز وجل من يده وأفقدهم عصمته 
   . وتوفيقه

ولم استدل على ذآره في التوراة واإلنجيل والزبور وعلى صفته والبشارة به في الكتب إال ألنك متى وجدت النصراني 
   . واليهودي يسلم بأرض الشام وجدته يعتل بأمور ويحتج بأشياء مثل األمور التي يحتج بها من أسلم بالعراق

   . وال تعارف وال تشاعر وآذلك من أسلم بالحجاز ومن أسلم من اليمن من غير تالق

   . وآيف يتالقون ويتراسلون وهم غير متعارفين وال متشاعرين ولو آانوا آذلك لظهر ذلك ولم ينكتم آما حكينا قبل هذا

   . ولو قابلت بين أخبارهم واحتجاجهم مع آثرة األلفاظ واختالف المعاني لوجدتها متساوية

 فصل منه   

م موسى عليه السالم في آثرتها مع غي بني إسرائيل ونقصان أحالم القبط في وزن أعالم محمد لم آانت أعال  : فإن قال قائل
   . صلى اهللا عليه وسلم وفي قدرها مع أحالم قريش وعقول العرب

   . ومتى أحببت أن تعرف غي بني إسرائيل ونقصان أحالم القبط ورجحان عقول العرب وأحالم آنانة فأت بواديهم ورباعهم

   . ر إلى بنيهم وبقاياهم آما نظرت إلى بني إسرائيل من اليهود وغي بني من مضى من القبط تعتبر ذلك وتعرف ما أقولوانظ
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ثم انظر في أشعار العرب الصحيحة والخطب المعروفة واألمثال المضروبة واأللفاظ المشهورة والمعاني المذآورة مما نقلته 
إسرائيل فإن وجدت لهم مثًال سائرًا آما تسمع للقبط والفرس فضًال عن العرب فقد ثم تفقد وسل أهل العلم والخبرة عن بني 

   . أبطلنا فيما قلنا

   . وقد آان الرجل من العرب يقف المواقف ويسير عدة أمثال آل واحد منها رآن يبنى عليه وأصل يتفرع منه

لتدبير والسياسة أو حكم أو حكمة أو حذق في أو هل تسمع لهم بكالم شريف أو معنًى يستحسنه أهل التجربة وأصحاب ا
   . صناعة مع ترادف الملك فيهم وتظاهر الرسالة في رجالهم

وآيف ال تقضي عليهم بالغي والجهل ولم تسمع لهم بكلمة فاخرة أو معنًى نبيه ال ممن آان في المبدى وال ممن آان في 
إلى أوالدهم مع طول لبثهم فينا وآونهم معنا هل غير ذلك من  المحضر وال من قاطني السواد وال من نازلي الشام ثم انظر

   . أخالقهم وشمائلهم وعقولهم وأحالمهم وآدابهم وفطنهم فقد صلح بنا آثير من أمور النصارى وغيرهم

   . وليس النصارى آاليهود ألن اليهود آلهم من بني إسرائيل إال القليل

صورة فيهم ومحبوسة عليهم فصور أولهم مؤداة إلى آخرهم وعقول أسالفهم وبعد فلم يضرب فيهم غيرهم ألن مناآحهم مق
حين مروا على قوم يعكفون على   " اجعل لنا إلهًا آما لهم آلهة   "   : مردودة على أخالفهم ثم اعتبر بقولهم لنبيهم عليه السالم

   . أصنام لهم يعبدونها

   . عجل صنع من حليهم يعبدونه من دون اهللا بعد أن أراهم من اآليات ما أراهموآعكوفهم على   " أرنا اهللا جهرة   "   : وآقولهم

فكان الذي جاء به موسى عليه السالم مع نقص بني إسرائيل والقبط   " اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون   "   : وآقولهم
   . مثل الذي جاء به محمد صلى اهللا عليه وسلم مع رجحان قريش والعرب

وآذلك وعد محمد عليه السالم بنار األبد آوعيد موسى بني إسرائيل بإلقاء الهالس على زروعهم والهم على أفئدتهم وتسليط 
   . الموتان على ماشيتهم وبإخراجهم من ديارهم وأن يظفر بهم عدوهم

م آتأخير العذاب الشديد على فكان تعجيل العذاب األدنى في استدعائهم واستمالتهم وردعهم عما يريد بهم وتعديل طبائعه
   . غيرهم ألن الشديد المؤخر ال يزجر إال أصحاب النظر في العواقب وأصحاب العقول التي تذهب في المذاهب

فسبحان من خالف بين طبائعهم وشرائعهم ليتفقوا على مصالحهم في دنياهم ومراشدهم في دينهم مع أن محمدًا صلى اهللا عليه 
ا في العقل موقع آموقع فلق البحر من العين وذلك قوله لقريش خاصة وللعرب عامة مع ما فيهما وسلم مخصوص بعالمة له

إن عارضتموني   : من الشعراء والخطباء والبلغاء والدهاة والحلماء وأصحاب الرأي والمكيدة والتجارب والنظر في العاقبة
   . بسورة واحدة فقد آذبت في دعواي وصدقتم في تكذيبي

أن يكون مثل العرب في آثرة عددهم واختالف عللهم والكالم آالمهم وهو سيد علمهم فقد فاض بيانهم وجاشت به  وال يجوز
صدورهم وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم حتى قالوا في الحيات والعقارب والذباب والكالب والخنافس والجعالن والحمير 

   . والحمام وآل ما دب ودرج والح لعين وخطر على قلب

   . ولهم بعد أصناف النظم وضروب التأليف آالقصيد والرجز والمزدوج والمجانس واألسجاع والمنثور

وبعد فقد هجوه من آل جانب وهاجى أصحابه شعراءهم ونازعوا خطباءهم وحاجوه في المواقف وخاصموه في المواسم 
وبادوه العداوة وناصبوه الحرب فقتل منهم وقتلوا منه وهم أثبت الناس حقدًا وأبعدهم مطلبًا وأذآرهم لخير أو لشر وأنفاهم له 

   . ضه معارض ولم يتكلف ذلك خطيب وال شاعروأهجاهم بالعجز وأمدحهم بالقوة ثم ال يعار
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ومحال في التعارف ومستنكر في التصادق أن يكون الكالم أخصر عندهم وأيسر مئونة عليهم وهو أبلغ في تكذيبهم وأنقض 
لقوله وأجدر أن يعرف ذلك أصحابه فيجتمعوا على ترك استعماله واالستغناء به وهم يبذلون مهجهم وأموالهم ويخرجون من 

لم تقتلون أنفسكم وتستهلكون أموالكم   : يارهم في إطفاء أمره وفي توهين ما جاء به وال يقولون بل ال يقول واحد من جماعتهمد
ليؤلف واحد من شعرائكم وخطبائكم آالمًا في نظم   ! وتخرجون من ديارآم والحيلة في أمره يسيرة والمأخذ في أمره قريب

   . صغر آية دعاآم إلى معارضتهاآالمه آأقصر سورة يخذلكم بها وآأ

   . بل لو نسوا ما ترآهم حتى يذآرهم ولو تغافلوا ما ترك أن ينبههم بل لم يرض بالتنبيه دون التوقيف

إما أن يكونوا عرفوا عجزهم وأن مثل ذلك ال يتهيأ لهم فرأوا   : فدل ذلك العاقل على أن أمرهم في ذلك ال يخلو من أحد أمرين
ذآره والتغافل عنه في هذا الباب وإن قرعهم به أمثل لهم في التدبير وأجدر أن ال يتكشف أمرهم للجاهل أن اإلضراب عن 

والضعيف وأجدر أن يجدوا إلى الدعوى سبيًال وإلى اختداع األنبياء سببًا فقد ادعوا القدرة بعد المعرفة بعجزهم عنه وهو قوله 
   .  " قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا   "   : عز ذآره

وهل يذعن األعراب وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجز والتوقيف على النقص ثم ال يبذلون مجهودهم وال يخرجون مكنونهم 
   . وهم أشد خلق اهللا عز وجل أنفة وأفرط حمية وأطلبه بطائلة وقد سمعوه في آل منهل وموقف

   . والناس موآلون بالخطابات مولعون بالبالغات

   . فمن آان شاهدًا فقد سمعه ومن آان غائبًا فقد أتاه به من لم يزوده

وال يجوز أن يطبقوا على ترك المعارضة وهم يقدرون عليها ألنه ال يجوز على العدد الكثير من العقالء والدهاة والحلماء مع 
   . داوتهم اإلطباق على بذل الكثير وصون اليسيراختالف عللهم وبعد هممهم وشدة ع

وهذا من ظاهر التدبير ومن جليل األمور التي ال تخفى على الجهال فكيف على العقالء وأهل المعارف فكيف على األعداء 
   . ألن تحبير الكالم أهون من القتال ومن إخراج المال

   . طعن فيه بعد أن آثرت خصومتهم في غيرهإن القوم قد ترآوا مساءلته في القرآن وال  : ولم يقل

وإذا تتلى عليهم   "   : وقوله عز ذآره  " وقال الذين آفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة   "   : ويدلك على ذلك قوله عز وجل
وقال الذين آفروا إن هذا إال   "   : وقوله تعالى جل ذآره  " آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله 

   .  " إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 

   . ويدلك آثرة هذه المراجعة وطول هذه المناقلة على أن التقريع لهم بالعجز آان فاشيًا وأن عجزهم آان ظاهرًا

قل فأتوا بعشر   "   : تهم حتى قال تعالىولو لم يكن النبي صلى اهللا عليه وسلم تحداهم بالنظر والتأليف ولم يكن أيضًا أزاح عل
وعارضوني بالكذب لقد آان في تفصيله له وترآيبه وتقديمه له واحتجاجه ما يدعو إلى معارضته   " سور مثله مفتريات 

   . ومغالبته وطلب مساويه

فيه لكان ذلك سببًا موجبًا ولو لم يكن تحداهم من آل ما قلنا وقرعهم بالعجز عما وصفنا وهل هذا إال بمديحه له وإآثاره 
   . لمعارضته ومغالبته وطلب تكذيبه إذ آان آالمهم هو سيد عملهم والمئونة فيه أخف عليهم وقد بذلوا النفوس واألموال

وهذا أمر جليل   ! وآيف ضاع منهم وسقط على جماعتهم نيفًا وعشرين سنة مع آثرة عددهم وشدة عقولهم واجتماع آلمتهم
   . دبيرالرأي ظاهر الت
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  فصل منه في ذآر امتناعهم من معارضة القرآن لعلمهم بعجزهم عنها  

والذي منعهم من ذلك هو الذي منع ابن أبي العوجاء وإسحاق بن طالوت والنعمان بن المنذر وأشباههم من األرجاس الذين 
   . استبدلوا بالعز ذًال وباإليمان آفرًا والسعادة شقوة وبالحجة شبهة

   . بل ال شبهة في الزندقة خاصة

فقد آانوا يصنعون اآلثار ويولدون األخبار ويبثونها في األمصار ويطعنون في القرآن ويسألون عن متشابهه وعن خاصه 
   . وعامه ويضعون الكتب على أهله

   . وليس شيء مما ذآرنا يستطيع دفعه جاهل غبي وال معاند ذآي

فرعون السحر ولم يكن أصحابه قط في زمان أشد استحكامًا فيه منهم في زمانه بعث اهللا ولما آان أعجب األمور عند قوم 
موسى عليه السالم على إبطاله وتوهينه وآشف ضعفه وإظهاره ونقض أصله لردع األغبياء من القوم ولمن نشأ على ذلك من 

   . السفلة والطغام

تى يفصل بين الحجة والحيلة لكانت نفوسهم إلى ذلك متطلعة والعتل ألنه لو آان أتاهم بكل شيء ولم يأتهم بمعارضة السحر ح
به أصحاب األشغاب ولشغلوا به بال الضعيف ولكن اهللا تعالى جده أراد حسم الداء وقطع المادة وأن ال يجد المبطلون متعلقا 

   . ضروب العالماتوال إلى اختداع الضعفاء سبيًال مع ما أعطى اهللا موسى عليه السالم من سائر البرهانات و

وآذلك زمن عيسى عليه السالم آان األغلب على أهله وعلى خاصة علمائه الطب وآانت عوامهم تعظم على ذلك خواصهم 
   . فأرسله اهللا عز وجل بإحياء الموتى إذ آانت غايتهم عالج المرضى

ئر العالمات وضروب اآليات ألن الخاصة إذا وأبرأ لهم األآمه إذ آانت غايتهم عالج الرمد مع ما أعطاه اهللا عز وجل من سا
بخعت بالطاعة وقهرتها الحجة وعرفت موضع العجز والقوة وفصل ما بين اآلية والحيلة آان أنجع للعامة وأجدر أن ال يبقى 

   . في أنفسهم بقية

حسن البيان ونظم وآذلك دهر محمد صلى اهللا عليه وسلم آان أغلب األمور عليهم وأحسنها عندهم وأجلها في صدورهم 
   . ضروب الكالم مع علمهم له وانفرادهم به

فحين استحكمت لفهمهم وشاعت البالغة فيهم وآثر شعراؤهم وفاق الناس خطباؤهم بعثه اهللا عز وجل فتحداهم بما آانوا ال 
   . يشكون أنهم يقدرون على أآثر منه

   . ضعفائهم وعوامهم آما تبين ألقويائهم وخواصهمفلم يزل يقرعهم بعجزهم وينتقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك ل

   . وآان ذلك من أعجب ما آتاه اهللا نبيًا قط مع سائر ما جاء به من اآليات ومن ضروب البرهانات

   . ولكل شيء باب ومأتًى واختصار وتقريب

   . همفمن أحكم الحكمة إرسال آل نبي بما يفحم أعجب األمور عندهم ويبطل أقوى األشياء في ظن

 فصل في ذآر أخالق النبي صلى اهللا عليه وسلم وآية أخرى ال يعرفها إال الخاصة   

   . ومتى ذآرت الخاصة فالعامة في ذلك مثل الخاصة

   . وهي األخالق واألفعال التي لم تجتمع لبشر قط قبله وال تجتمع لبشر بعده
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وذلك أنا لم نر ولم نسمع ألحد قط آصبره وال آحلمه وال آوفائه وال آزهده وال آجوده وال آنجدته وال آصدق لهجته وآرم 
عشرته وال آتواضعه وال آعلمه وال آحفظه وال آصمته إذا صمت وال آقوله إذا قال وال آعجيب منشئه وال آقلة تلونه وال 

   . آعفوه وال آدوام طريقته وقلة امتنانه

ولم نجد شجاعًا قط إال وقد جال جولة وفر فرة وانحاز مرة من معدودي شجعان اإلسالم ومشهوري فرسان الجاهلية آفالن 
   . وفالن

   . وبعد فقد نصر النبي صلى اهللا عليه وسلم وهاجر معه قوم ولم نر آنجدتهم نجدة وال آصبرهم صبرًا

   . وم أحد وعن يوم حنين وغير ذلك من الوقائع واألياموقد آانت لهم الجولة والفرة آما قد بلغك عن ي

فال يستطيع منافق وال زنديق وال دهري أن يحدث أن محمدًا عليه السالم جال جولة قط وال فر فرة قط وال خام عن غزوة وال 
   . هاب حرب من آاثره

  فصل من صدر آتابه في خلق القرآن  

   . ثبتك اهللا بالحجة وحصن دينك من آل شبهة وتوفاك مسلمًا وجعلك من الشاآرين

وقد أعجبني حفظك اهللا استهداؤك العلم وفهمك له وشغفك باإلنصاف وميلك إليه وتعظيمك الحق ومواالتك فيه ورغبتك عن 
   . اإلمكان واتساعك عند تضايق العذرالتقليد وزرايتك عليه ومواترة آتبك على بعد دارك وتقطع أسبابك وصبرك إلى أوان 

وفهمت حفظك اهللا آتابك األول وما حثثت عليه من تبادل العلم والتعاون على البحث والتحاب في الدين والنصيحة لجميع 
   . المسلمين

ات دون الذي اآتب إلي آتابًا تقصد فيه إلى حاجات النفوس وإلى صالح القلوب وإلى معتلجات الشكوك وخواطر الشبه  : وقلت
   . عليه أآثر المتكلمين من التطويل ومن التعمق والتعقيد ومن تكلف ما ال يجب وإضاعة ما يجب

آن آالمعلم الرفيق والمعالج الشفيق الذي يعرف الداء وسببه والدواء وموقعه ويصبر على طول العالج وال يسأم آثرة   : وقلت
   . الترداد

   . تؤمل وصناعتك التي إياها تعتمد إصالح الفساد ورد الشارد اجعل تجارتك التي إياها  : وقلت

وال بد من استجماع األصول ومن استيفاء الفروع ومن حسم آل خاطر وقمع آل ناجم وصرف آل هاجس ودفع آل   : وقلت
   . مرشاغل حتى تتمكن من الحجة وتتهنأ بالنعمة وتجد رائحة الكفاية وتثلج ببرد اليقين وتفضي إلى حقيقة األ

ابدأ باألقرب فاألقرب وبكل ما آان آنق في السمع وأحلى في الصدر وبالباب الذي   : إن آان ال بد من عوارض العجز وقلت
   . منه يؤتى الريض المتكلف والجسور المتعجرف وبكل ما آان أآثر علمًا وأنفذ آيدا

   . دارها ومقدمات العلوم ومنتهاهاوسألتني بتقبيح االستبداد والعجلة إلى االعتقاد وصفة األناة ومق

   . وزعمت أن من اللفظ ما ال يفهم معناه دون اإلشارة ودون معرفة السبب والهيئة ودون إعادته وآره وتحريره واختياره

فإن أنت لم تصور ذلك آله صورة تغني عن المشافهة وتكتفي بظاهرها عن المراسلة أحوجتنا إلى لقائك على بعد دارك   : وقلت
   . وآثرة أشغالك وعلى ما تخاف من الضيعة وفساد المعيشة

   . فكتبت لك آتابًا أجهدت فيه نفسي وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي في االحتجاج للقرآن والرد على آل طعان
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جم بعد فلم أدع فيه مسألة لرافضي وال لحديثي وال لحشوي وال لكافر مباد وال لمنافق مقموع وال ألصحاب النظام ولمن ن
   . النظام ممن يزعم أن القرآن خلق وليس تأليفه بحجة وأنه تنزيل وليس ببرهان وال داللة

فلما ظننت أني قد بلغت أقصى محبتك وأتيت على معنى صفتك أتاني آتابك تذآر أنك لم ترد االحتجاج لنظم القرآن وإنما 
   . أردت االحتجاج لخلق القرآن

لوال ما اعتللت به من اعتراض الرافضة واحتجاج القوم علينا بمذهب معمر وأبي آلدة وعبد وآانت مسألتك مبهمة ولم أك و
الحميد وثمامة وآل من زعم أن أفعال الطبيعة مخلوقة على المجاز دون الحقيقة وأن متكلمي الحشوية والنابتة قد صار لهم 

أقدارهم وضنًا بالحكمة عن إعثارهم وإنما يكتب على  بمناظرة أصحابنا وبقراءة آتبنا بعض الفطنة لما آتبت لك رغبة بك عن
   . الخصوم واألآفاء ولألولياء على األعداء ولمن يرى للنظر حقًا وللعلم قدرًا وله في اإلنصاف مذهب وإلى المعرفة سبب

   . توزعمت أنك لم تر في آتب أصحابنا إال آتابًا ال تفهمه أو آتابًا وجدت الحجة على واضع الكتاب فيه أثب

وإياك أن تتكل على مقدار ما عندهم دون أن تعتصر قوى باطلهم وتوفيهم جميع حقوقهم وإذا تقلدت اإلخبار عن   : وقلت
   . خصمك فحطه آحياطتك لنفسك فإن ذلك أبلغ في التعليم وآيس للخصوم

لك نفسه معمر وأبو آلدة وعبد الحميد وزعموا أنه يلزمك أن تزعم أن القرآن ليس بمخلوق إال على المجاز آما ألزم ذ  : وقلت
   . وثمامة وآل من ذهب مذهبهم وقاس قياسهم

اعلم أن القوم يلزمهم ما ألزموه أنفسهم وليس ذلك إال لعجزهم عن   : ما أنا واصفه لك ومورده عليك - فهمك اهللا  -فتفهم 
ف العجز الذي آان منهم إلى أصل مقالتهم التخلص بحقهم وإال لذهابهم عن قواعد قولهم وفروع أصولهم فليس لك أن تضي

   . وتحمل ذلك الخطأ على غيرهم

فلرب قول شريف الحسب جيد المرآب وافر العرض بريء من العيوب سليم من األفن قد ضيعه أهله وهجنه المفترون عليه 
   . فألزموه ما ال يلزمه وأضافوا إليه ما ال يجوز عليه

ولو زعم القوم على أصل مقالتهم أن القرآن هو الجسم دون الصوت والتقطيع والنظم والتأليف وأنه ليس بصوت وال تقطيع 
وال تأليف إذ آان الصوت عندهم ال يخترع آاختراع األجسام المصورة وال يحتمل التقطيع آاحتمال األجرام المتجسدة 

خر عليه ومحال أن يحدث إال وهناك جسمان قد صك أحدهما صاحبه والصوت عرض ال يحدث من جوهر إال بدخول جوهر آ
   . مكان زال عنه ومكان آل إليه  : وال بد من مكانين

   . وال بد من هواء بين المصطكين

   . والجسم قد يحدث وحده وال شيء غيره والصوت على خالف ذلك

   . والعرض ال يقوم بنفسه وال بد من أن يقوم بغيره واألعراض من أعمال األجسام ال تكون إال منها وال توجد إال بها وفيها

   . والجسم ال يكون إال من جسم وال يكون إال من مخترع األجسام

   . ختراعًاوليست لكون الجسم من اهللا علة توجيه وال يحدث إذا حدث إال اختيارًا وإال ابتداعًا وا

والصوت ال يكون إال عن علة موجبة وال يكون إال تولدًا ونتيجة وال يحدث إال من جرمين آاصطكاك الحجرين وآقرع اللسان 
   . باطن األسنان وإال من هواء يتضاغط وريح تختنق ونار تلتهب

   . والريح عندهم هواء تحرك والنار عندهم ريح حارة
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   . هكذا األمر عندهم

ال يكون الشيء مخلوقًا في الحقيقة دون المجاز وعلى مجازي اللغة إال وقد بان اهللا عز وجل باختراعه وتواله   : الوافلو ق
الذي يمكن ترآه وإنشاء عقيبه بدًال منه على ما آان يوآده ونتيجته من أجسام   : بابتداعه وآان منه على اختيار واالبتداع

   . اهللا تعالى منها يستحيل أن يخلق من أفعالها ويجلبها

والقرآن على غير ذلك جسم وصوت وذو تأليف وذو نظم وتوقيع وتقطيع وخلق قائم بنفسه مستغن عن غيره ومسموع في 
الهواء ومرئي في الورق ومفصل وموصل واجتماع وافتراق ويحتمل الزيادة والنقصان والفناء والبقاء وآل ما احتملته 

   . األجسام ووصفت به األجرام

   . وآل ما آان آذلك فمخلوق في الحقيقة دون المجاز وتوسع أهل اللغة

فلو آانوا قالوا ذلك لكانوا أصابوا في القياس ووافقوا أهل الحق وآانوا مع الجماعة ولم يضاهوا أهل الخالف والفرقة ولم 
   . يصموا أنفسهم بقول المشبهة إذ آان ظاهر قولهم على التشبيه أدل وبه أشبه

جوز أن أذآر موافقتي لهم ومخالفتي عليهم في صدر هذا الكتاب ألن التدبير في وضع الكتاب والسياسة في تعليم الجهال وال ي
   . أن يبدأ باألوضح فاألوضح واألقرب فاألقرب وباألصول قبل الفروع حتى يكون آخر الكتاب آلخر القياس

   . ترتيب األمور وتقديم األصول وال يتوهم إال على - أرشدك اهللا  -وآخر الكالم ال يفهم 

   . فإذا رتبنا األمور وقدمنا األصول صارت أواخر المعاني في الفهم آأوائلها ودقيقها آجليلها

 فصل منه   

وقد علمنا أن بعض ما فيه االختالف بين من ينتحل اإلسالم أعظم فرية وأشد بلية وأشنع آفرًا وأآبر إثمًا من آثير مما أجمعوا 
   . آفر على أنه

وبعد فنحن لم نكفر إال من أوسعناه حجة ولم نمتحن إال أهل التهمة وليس آشف المتهم من التجسس وال امتحان الظنين من 
   . هتك األسرار

   . ولو آان آل آشف هتكًا وآل امتحان تجسسًا لكان القاضي أهتك الناس لستر وأشد الناس آشفًا لعورة

أرادوا نفي التشبيه فغلطوا والذين أنكروا أمر الميزان إنما آرهوا أن تكون األعمال أجسامًا والذين خالفوا في العرش إنما 
   . وأجرامًا غالظًا

   . فإن آانوا قد أصابوا فال سبيل عليهم وإن آان قد أخطئوا فإن خطأهم ال يتجاوز بهم إلى الكفر

   . لمذهبين أبين الفرقوقولهم وخالفهم بعد ظهور الحجة تشبيه للخالق بالمخلوق فبين ا

امتحنتني وأنت تعرف ما   : وقد قال صاحبكم للخليفة المعتصم يوم جمع الفقهاء والمتكلمين والقضاة والمخلصين إعذارًا وإنذارًا
 أخطأت بل آذبت وجدت الخليفة قبلي قد  : قال المعتصم  ! في المحنة وما فيها من الفتنة ثم امتحنتني من بين جميع هذه األمة

حبسك وقيدك ولو لم يكن حبسك على تهمة ألمضى الحكم فيك ولو لم يخفك على اإلسالم ما عرض لك فسؤالي إياك عن 
   . نفسك ليس من المحنة وال من طريق االعتساف وال من طريق آشف العورة إذ آانت حالك هذه الحال وسبيلك هذه السبيل

ابه حتى يشهدوا إقراره ويعاينوا انقطاعه فينقض ذلك استبصارهم فال أال تبعث إلى أصح  : وقيل للمعتصم في ذلك المجلس
ال أريد أن أوتى بقوم إن اتهمتهم ميزت فيهم بسيرتي فيهم   : يمكنه جحد ما أقر به عندهم فأبى أن يقبل ذلك وأنكره عليهم وقال
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من عوام األمة وما من وما زال به رفيقًا  وإن بان لي أمرهم أنفذت حكم اهللا فيهم وهم ما لم أوت بهم آسائر الرعية وآغيرهم
   . حتى رآه يعاند الحجة ويكذب صراحًا عند الجواب  ! ألن أستحييك بحق أحب إلي من أن أقتلك بحق  : وعليه رقيقًا ويقول

   . نعم  : أليس ال شيء إال قديم أو حديث قال  : وآان آخر ما عاند فيه وأنكر الحق وهو يراه أن أحمد بن أبي دواد قال له

   . نعم  : أو ليس القرآن شيئًا قال  : قال

   . نعم  : أو ليس ال قديم إال اهللا قال  : قال

   . ليس أنا متكلم  : فالقرآن إذًا حديث قال  : قال

وآذلك آان يصنع في جميع مسائله حتى آان يجيبه في آل ما سأل عنه حتى إذا بلغ المخنق والموضع الذي إن قال فيه آلمة 
ال علم لي بالكالم وال هو حين تكلم فبلغ موضع   : فال هو قال في أول األمر  ! ليس أنا متكلم  : واحدة برىء منه صاحبه قال
   . ظهور الحجة خضع للحق

   . أف لهذا الجاهل مرة والمعاند مرة  : لخليفة وقال عند ذلكفمقته ا

وأما الموضع الذي واجه فيه الخليفة بالكذب والجماعة بالقحة وقلة االآتراث وشدة التصميم فهو حين قال له أحمد بن أبي 
   . لو سمعت أحدًا يقول ذلك لقلت  : تزعم أن اهللا رب القرآن قال  : دواد

فعرف الخليفة آذبه عند المسألة   : قال  ! ذلك قط من حالف وال سائل وال من قاص وال في شعر وال في حديث أفما سمعت  : قال
   . آما عرف عنوده عند الحجة

أعلم بهذا الكالم وبغيره من أجناس العلم من أن يجعل هذا االستفهام مسألة ويعتمد عليها في  - حفظك اهللا  - وأحمد بن أبي دواد 
   . ماعةمثل تلك الج

   . ولكنه أراد أن يكشف لهم جرأته على الكذب آما آشف لهم جرأته في المعاندة

   . فعند ذلك ضربه الخليفة

   . وأية حجة لكم في امتحاننا إياآم وفي إآفارنا لكم

يكون آالمه مخلوقًا وزعم يومئذ أن حكم آالم اهللا آحكم علمه فكما ال يجوز أن يكون علمه محدثًا ومخلوقًا فكذلك ال يجوز أن 
   . محدثًا

أليس قد آان اهللا يقدر أن يبدل آية مكان آية وينسخ آية بآية وأن يذهب بهذا القرآن ويأتي بغيره وآل ذلك في الكتاب   : فقال له
   . نعم  : مسطور قال

   . ليس  : ه قالفهل آان يجوز هذا في العلم وهل آان جائزًا أن يبدل اهللا علمه ويذهب به ويأتي بغير  : قال

روينا في تثبيت ما نقول اآلثار وتلونا عليك اآلية من الكتاب وأريناك الشاهد من النقول التي بها لزم الناس الفرائض   : وقال له
   . وبها يفصلون بين الحق والباطل فعارضنا أنت اآلن بواحدة من الثالث

ا المجلس ألن عدة من حضره أآثر من أن يطمع أحدًا أن يكون فلم يكن ذلك عنده وال استخزى من الكذب عليه في غير هذ
   . الكذب يجوز عليه
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   . ال تقية إال في دار الشرك  : وقد آان صاحبكم هذا يقول

   . فلو آان ما أقر به من خلق القرآن آان منه على وجه التقية فقد أعمل التقية في دار اإلسالم وقد أآذب نفسه

   . الصحة والحقيقة فلستم منه وليس منكم وإن آان ما أقر به على

على أنه لم ير سيفًا مشهورًا وال ضرب ضربًا آثيرًا وال ضرب إال ثالثين سوطًا مقطوعة الثمار مشعثة األطراف حتى أفصح 
   . باإلقرار مرارًا

   . الوعيدوال آان في مجلس ضيق وال آانت حاله حال مؤيسة وال آان مثقًال بالحديد وال خلع قلبه بشدة 

   . ولقد آان ينازع بألين الكالم ويجيب بأغلظ الجواب ويرزنون ويخف ويحلمون ويطيش

   . وعبتم علينا إآفارنا إياآم واحتجاجنا عليكم بالقرآن والحديث

والتوحيد  تكفروننا على إنكار شيء يحتمله التأويل ويثبت باألحاديث فقد ينبغي لكم أن ال تحتجوا في شيء من القدر  : وقلتم
   . بشيء من القرآن وأن ال تكفروا أحدًا خالفكم في شيء وأنتم أسرع الناس إلى إآفارنا وإلى عداوتنا والنصب لنا

  فصل منه  

إذا قاسوا خطأهم ومروا على غلطهم فإنما ينقضون به شيئًا من العرض والجوهر وشيئًا من قولهم  -حفظك اهللا  -وأصحابنا 
   . في المعلوم والمجهول فقط

   . وهم قوم يكفيهم من التنبيه أقله ومن القول أيسره

إن   : ما إخبارهم عن عيبنا إياهم حين لم يقولواوخطأ النابتة وقول الرافضة تشبيه مصرح وآفر مجلح فليس هذا الجنس من وأ
إن اهللا تبارك وتعالى رب الكفر واإليمان فإنا لم نسألهم عن ذلك من جهة ما يتوهمون   : اهللا تعالى رب القرآن وفينا من يقول

ورة وفي االبتهال وإنما سألناهم عنه بجحدهم ما يرون بأبصارهم ويسمعون بآذانهم في األشعار المعروفة وفي الخطب المشه
عند الدعاء وعلى ألسنة العوام والدهماء وعند العهود واأليمان وعند تعظيم القرآن وبما يسمعون من السؤال في الطرقات ومن 

   . القصاص في المساجد ال يرون عائبًا وال يسمعون زاريا

عفاء معاندتهم وفرارهم من البهت ومكابرتهم إذا وليس أنا جعلنا هذا مسألة على من أنكر خلق القرآن ولكنا أردنا أن نبين للض
   . ورب القرآن ورب ياسين ورب طه وأشباه ذلك  : سمعوا أنهم لم يسمعوا الناس يقولون

ورب الزنى   : ولعمري أن لو سمعوا الناس يقولون عند أيمانهم وابتهالهم إلى ربهم على غير قصد إلى خالف وال وفاق
ثم ألزمناهم خلق القرآن بمثل ما لهم   ! ورب القرآن ورب يس ورب طه  : ما سمعوهم يقولونوالسرق ورب الكفر والكذب آ

   . علينا في خلق الزنى لقد آان ذلك معارضة صحيحة وموازنة معروفة

لرجال إن معنا العامة والعباد والفقهاء وأصحاب الحديث وليس معهم إال أصحاب األهواء ومن يأخذ دينه من أول ا  : وأما قولهم
يرحمك اهللا - فأي صاحب هو  أبعد من الجماعة من الرافضة وهم في هذا المعنى أشقاؤهم وأولياؤهم ألن ما خالفوهم فيه  - 

   . صغير في جنب ما وافقوهم عليه والذين سموهم أصحاب أهواء هم المتكلمون والمصلحون والمستصلحون والمميزون

وأصحاب الحديث والعوام هم الذين يقلدون وال يحصلون وال يتخيرون والتقليد مرغوب عنه في حجة العقل منهي عنه في 
   . القرآن قد عكسوا األمور آما ترى ونقضوا العادات

   . وذلك أنا ال نشك أن من نظر وبحث وقابل ووازن أحق بالتبين وأولى بالحجة
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باد فعباد الخوارج وحدهم أآثر عددًا من عبادهم على قلة عدد الخوارج في جنب عددهم على أنهم منا النساك والع  : وأما قولهم
أصحاب نية وأطيب طعمة وأبعد من التكسب وأصدق ورعًا وأقل رياًء وأدوم طريقة وأبذل للمهجة وأقل جمعًا ومنعا وأظهر 

   . زهدًا وجهدًا

   . همولعل عبادة عمرو بن عبيد تفي بعبادة عامة عباد

إن للقرآن قلبًا وسنامًا ولسانًا وشفتين وأنه يقدس ويشفع ويمحل فإن هذا آله قد يجوز أن يكون مثال ويجوز أن   : وأما قولهم
   . يجعله اهللا آذلك إذا آان جسمًا واهللا على ذلك قادر وهو له غير معجز ومنه غير مستحيل

   . ذبًا وال خطاًء في التدبير فهو جائز والتعجب منه غير جائزوآل فعل ال يكون عيبًا وال ظلمًا وال بخًال وال آ

وما أآثر من يجيب في المسائل ويؤلف الكتب على قدر ما يسنح له في وهمه وعلى قدر ما يتصور له في حاله تلك ال يعمل 
   . على أصل أو ال يشعر بالذي انبنى عليه ذلك األصل وإن آان ممن يعمل على أصل

اؤنا إلى ما صاروا إليه ألنهم ال يقفون من القول في خلق القرآن على جواب مهذب ومذهب مصفى وعلى قول وإنما صار علم
   . مفروغ منه وعلى جوابات بأعيانها

فقد رددوا فيها النظر وامتحنوها بأغلظ المحن وقلبوها أآثر التقليب وتبطنوا معانيها بأبلغ التفكير وتعرفوا آل ما فيها 
قواها وسهلوا سبلها وذللوا العبارة عنها احتقارًا منهم لمن خالفهم واتكاًال على طول السالمة منهم وثقة بطول  واعتصروا جميع

   . الظفر بهم

   . ومن تمام أمر صاحب الحق أن ال يتكل على عجز الخصم وأن ال يعجب بظهوره على من ال حظ له في العلم

   . الملوك دول الملك وعلى العلماء أن يخافوا دول العلم آما يخاف

وقد رأيت البكرية والجبرية والفضلية والشمرية وإنهم ألحقر عند المعتزلة من جعل مما زالوا يستقون من علمائهم ويستمدون 
من آبرائهم ويدرسون آتبهم ويأخذون ألفاظهم في جميع أمورهم حتى رأيت شبيبتهم ونابتتهم يدعون أنهم أآفاء ويجمع بينهم 

   . في البالء

   . والنابتة اليوم في التشبيه مع الرافضة وهم دائبون في التألم من المعتزلة

   . غدرهم آثير ونصبهم شديد والعوام معهم والحشو يطيعهم

   . السلطان وميلهم إليه وخوفهم منه  : اآلن معك أمران

   . والعاقبة للمتقين

 فصل من صدر آتابه في الرد على النصارى   

الحمد هللا الذي من علينا بتوحيده وجعلنا ممن ينفي شبهة خلقه وسياسة عباده وجعلنا ال نفرق بين أحد من رسله وال نجحد آتابًا 
   . أوجب علينا اإلقرار به وال نضيف إليه ما ليس منه إنه حميد مجيد فعال لما يريد

قبلكم وما دخل على قلوب أحداثكم وضعفائكم من اللبس  أما بعد فقد قرأت آتابكم وفهمت ما ذآرتم فيه من مسائل النصارى
   . والذي خفتموه على جواباتهم من العجز وما سألتم من إقرارهم بالمسائل ومن حسن معونتهم بالجواب
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ه من إن الدليل على أن آتابنا باطل وأمرنا فاسد أننا ندعي عليهم ما ال يعرفونه فيما بينهم وال يعرفون  : وذآرتم أنهم قالوا
وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم   "   : أسالفهم ألنا نزعم أن اهللا جل وعز قال في آتابه على لسان نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم

وأنهم زعموا أنهم لم يدينوا قط بأن مريم إله في سرهم وال ادعوا ذلك قط   " أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا 
   . في عالنيتهم

  : أن اليهود قالوا  : وأنهم زعموا أنا ادعينا عليهم ما ال يعرفون آما ادعينا على اليهود ما ال يعرفون حين نطق آتابنا وشهد نبينا
   . إن عزيرًا ابن اهللا وإن يد اهللا مغلولة وإن اهللا فقير وهم أغنياء

   . وهذا ما ال يتكلم به إنسان وال يعرف في شيء من األديان

آانوا يقولون في عزير ما نحلتمون وادعيتموه لما جحدوه من دينهم ولما أنكروا أن يكون من قولهم ولما آانوا بإنكار بنوة ولو 
   . عزير أحق منا بإنكار بنوة المسيح ولما آان علينا منكم بأس بعد عقد الذمة وأخذ الجزية

  "   : أن فرعون قال لهامان  : العلم عن غير الثقات أن آتابكم ينطق ومما يدل على غلطكم في األخبار وأخذآم  : وذآرتم أنهم قالوا
   .  " ابن لي صرحًا 

وهامان لم يكن إال في زمن الفرس وبعد زمن فرعون بدهر طويل وإن ذلك معروف عند أصحاب الكتب مشهور عند أهل 
   . العلم

   . وإنما اتخذ صرحًا ليكون إذا عاله أشرف على اهللا

   . يخلو من أن يكون جاحدًا هللا تعالى أو مقرًا به وفرعون ال

فإن آان دينه عند نفسه وأهل مملكته نفي اهللا وجحده فما وجه اتخاذ الصرح وطلب اإلشراف وليس هناك شيء وال إله وإن 
   . آان مقرًا باهللا عارفًا به فال يخلو من أن يكون مشبهًا أو نافيًا للتشبيه

فإن آان ممن ينفي الطول والعرض والعمق والحدود والجهات فما وجه طلبه له في مكان بعينه وهو عنده بكل مكان وإن آان 
مشبهًا فقد علم أنه ليس في طاقة بني آدم أن يبنوا بنيانًا أو يرفعوا صرحًا يخرق سبع سموات بأعماقهن واألجزاء التي بينهن 

   . حتى يحاذي العرش ثم يعلوه

   . رعون وإن آان آافرًا فلم يكن مجنونًا وال آان إلى نقص العقل من بين الملوك منسوبًاوف

   . على أن الحكم قد يقوم بعقول الملوك بالفضيلة على عقول الرعية

دون في آتبهم وأنهم يج  " لم يجعل له من قبل سميًا   " تزعمون أن اهللا تعالى ذآر يحيى بن زآريا يخبر أنه   : وذآرتم أنهم قالوا
   . يوحنا بن فرح  : وفيما ال يختلف فيه خاصتهم وعامتهم أنه آان من قبل يحيى بن زآريا غير واحد يقال له يحيى منهم

وما أرسلنا من قبلك إال رجاًال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذآر   "   : إنكم ذآرتم أن اهللا قال في آتابه لنبيكم  : وزعمتم أنهم قالوا لكم
إن اهللا قد بعث من النساء نبيات   : أهل التوراة وأصحاب الكتب يقولون  :  " أهل الذآر   "   : وإنما عنى بقوله  " آنتم ال تعلمون إن 

   . منهم مريم بنت عمران وبعث منهم حنة وسارى ورفقى

ره وإفراطنا بزعمكم فيه على آثرة عددنا زعمتم أن عيسى تكلم في المهد ونحن على تقديمنا له وتقريبنا ألم  : وذآرتم أنهم قالوا
   . وتفاوت بالدنا واختالفنا فيما بيننا ال نعرف ذلك وال ندعيه وآيف ندعيه ولم نسمعه عن سلف وال ادعاه منا مدع
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د ثم هذه اليهود ال تعرف ذلك وتزعم أنها لم تسمع به إال منكم وال تعرفه المجوس وال الصابئون وال عبادة البددة من الهن
وغيرهم وال الترك والخزر وال بلغنا ذلك عن أحد من األمم السالفة والقرون الماضية وال في اإلنجيل وال في ذآر صفات 

   . المسيح في الكتب والبشارات به على ألسنة الرسل

م يجمع النصارى ومثل هذا ال يجوز أن يجهله الولي والعدو وغير الولي وغير العدو وال يضرب به مثل وال يروح به الناس ث
   . على رده مع حبهم لتقوية أمره

   . ولم يكونوا ليضادوآم فيما يرجع عليهم نفعه

بل لم يكونوا ليتفقوا على إظهار خالف دينهم   ! وآيف لم يكذبوآم في إحيائه الموتى ومشيه على الماء وإبراء األآمه واألبرص
   . ال ينفك ممن يخالف وينموإنكار أعظم حجة آانت لصاحبهم ومثل هذا ال ينكتم و

والكالم في المهد أعجب من آل عجب وأغرب من آل غريب وأبدع من آل بديع ألن إحياء الموتى والمشي على الماء وإقامة 
   . المقعد وإبراء األعمى وإبراء األآمه قد أتت به األنبياء وعرفه الرسل ودار في أسماعهم

   . ولم يتكلم صبي قط وال مولود في المهد

وبعد فكل أعجوبة يأتي بها الرجال والمعروفون بالبيان والمنسوبون إلى صواب الرأي تكون الحيلة في الظن إليها أقرب 
   . وخوف الخدعة عليها أغلب

   . والصبي المولود عاجز في الفطرة ممتنع من آل حيلة ال يحتاج فيه إلى نظر وال يشبهه من شاهده بدخل

 فصل منه   

جميع ما ورد علينا من مسائلكم وفيما ال يقع إليكم من مسائلهم بالشواهد الظاهرة والحجج القوية واألدلة وسنقول في 
   . االضطرارية ثم نسألهم بعد جوابنا إياهم عن وجوه يعرفون بها انتقاض قولهم وانتشار مذهبهم وتهافت دينهم

ونحن نعوذ باهللا من التكلف وانتحال ما ال نحسن ونسأله القصد في القول والعمل وأن يكون ذلك لوجهه ولنصرة دينه إنه قريب 
   . مجيب

فأنا مبتدىء في ذآر األسباب التي لها صارت النصارى أحب إلى العوام من المجوس وأسلم صدورًا عندهم من اليهود وأقرب 
   . رًا وأهون عذابًامودة وأقل غائلة وأصغر آف

   . ولذلك أسباب آثيرة ووجوه واضحة يعرفها من نظر ويجهلها من لم ينظر

أول ذلك أن اليهود آانوا جيران المسلمين بيثرب وغيرها وعداوة الجيران شبيهة بعداوة األقارب في شدة التمكن وثبات الحقد 
   . يشاآل ويبدو له عيوب من يخالط وإنما يعادي اإلنسان من يعرف ويميل على من يرى ويناقض من

وعلى قدر الحب والقرب يكون البغض والبعد ولذلك آانت حروب الجيران وبني األعمام من سائر الناس وسائر العرب أطول 
   . وعداوتهم أشد

النعمة في الدين  فلما صار المهاجرون لليهود جيرانًا وقد آانت األنصار متقدمة الجوار مشارآة في الدار حسدتهم اليهود على
واالجتماع بعد االفتراق والتواصل بعد التقاطع وشبهوا على العوام واستمالوا الضعفة ومالئوا األعداء والحسدة ثم جاوزوا 

الطعن وإدخال الشبهة إلى المناجزة والمنابذة بالعداوة فجمعوا آيدهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم في قتالهم وإخراجهم من ديارهم 
   . واستفاض فيهم وظهر وترادف لذلك الغيظ وتضاعف البغض وتمكن الحقدوطال ذلك 
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وآانت النصارى لبعد ديارهم من مبعث النبي صلى اهللا عليه وسلم ومهاجره ال يتكلفون طعنا وال يثيرون آيدًا وال يجمعون 
   . على حرب

   . فكان هذا أول أسباب ما غلظ القلوب على اليهود ولينها على النصارى

   . م آان من أمر المهاجرين إلى الحبشة واعتمادهم على تلك الجنبة ما حببهم إلى عوام المسلمينث

وآلما النت القلوب لقوم غلظت على أعدائهم وبقدر ما نقص من بغض النصارى زاد في بغض ومن شأن الناس حب من 
   . ان أم باتفاقاصطنع إليهم خيرًا أو جرى على يديه أراد اهللا بذلك أو لم يرده وبقصد آ

وأمر آخر وهو من أمتن أسبابهم وأقوى أمورهم وهو تأويل آية غلطت فيها العامة حتى نازعت الخاصة وحفظتها النصارى 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرآوا   "   : واحتجت واستمالت قلوب الرعاع والسفلة وهو قول اهللا تعالى

   .  " دة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن أقربهم مو

   .  " وذلك جزاء المحسنين   "   : إلى قوله

الملكانية واليعقوبية وإنما عنى ضرب   : وفي نفس اآلية أعظم الدليل على أن اهللا تعالى لم يعن هؤالء النصارى وال أشباههم
   . بحيرا وضرب الرهبان الذين آان يخدمهم سلمان

   . على الغلط منهم في األسماء وبين أن نجزم عليهم ألنهم نصارى فرق  " الذين قالوا إنا نصارى   "   : وبين حمل قوله

غساني ولخمي وهما نصرانيان وقد آانت العرب تدين لهما وتؤدي   : آما ذآر اليهود أنه جاء اإلسالم وملوك العرب رجالن
   . راجعًا إلى تعظيم دينهما اإلتاوة لهما فكان تعظيم قلوبهم لهما

وآانت تهامة وإن آانت لقاحًا ال تدين الدين وال تؤدي اإلتاوة وال تدين للملوك فإنها آانت ال تمتنع من تعظيم ما عظم الناس 
   . وتصغير ما صغروا

شعار المعروفة ونصرانية النعمان وملوك غسان مشهورة في العرب معروفة عند أهل النسب ولوال ذلك لدللت عليها باأل
   . واألخبار الصحيحة

وقد آانت تتجر إلى الشام وينفذ رجالها إلى ملوك الروم ولها رحلة في الشتاء والصيف في تجارة مرة إلى الحبشة ومرة قبل 
د الشام ومرة بيثرب ومصيفها بالطائف ومرة منيحين مستأنفًا بحمده فكانوا أصحاب نعمة وذلك مشهور مذآور في القرآن وعن

   . أهل المعرفة

وقد آانت تهاجر إلى الحبشة وتأتي باب النجاشي وافدة فيحبوهم بالجزيل ويعرف لهم األقدار ولم تكن تعرف آسرى وال تأنس 
   . بهم

   . وقيصر والنجاشي نصرانيان فكان ذلك أيضًا للنصارى دون اليهود

   . واآلخر من الناس تبع لألول في تعظيم من عظم وتصغير من صغر

أن العرب آانت النصرانية فيهل فاشية وعليها غالبة إال مضر فلم تغلب عليها يهودية وال مجوسية ولم تفش فيها   : وأخرى
العباد فإنهم آانوا نصارى وهم مغمورون مع نبذ يسير في بعض   : النصرانية إال ما آان من قوم منهم نزلوا الحيرة يسمون

   . القبائل

   . ن العرب ثم اإلسالمولم تعرف مضر إال دي
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على لخم وغسان والحارث بن آعب بنجران وقضاعة وطي في قبائل آثيرة   : وغلبت النصرانية على ملوك العرب وقبائلها
   . وأحياء معروفة

   . ثم ظهرت في ربيعة فغلبت على تغلب وعبد القيس وأفناء بكر ثم في آل ذي الجدين خاصة

   . بغالبة على قبيلة إال ما آان من ناس من اليمانية ونبذ يسير من جميع إياد وربيعةوجاء اإلسالم وليست اليهودية 

   . ومعظم اليهودية إنما آانت بيثرب وحمير وتيماء ووادي القرى في ولد هارون دون العرب

   . فعطف قلوب دهماء العرب على النصارى الملك الذي آان فيهم والقرابة التي آانت لهم

نا أن فيها ملكًا قائمًا وأن فيهم عربًا آثيرة وأن بنات الروم ولدن لملوك اإلسالم وأن في النصارى متكلمين ثم رأت عوام
   . وأطباء ومنجمين فصاروا بذلك عندهم عقالء وفالسفة وحكماء ولم يروا ذلك في اليهود

سفة آفر والكالم في الدين بدعة وأنه مجلبة وإنما اختلفت أحوال اليهود والنصارى في ذلك ألن اليهود ترى أن النظر في الفل
لكل شبهة وأنه ال علم إال ما آان في التوراة وآتب األنبياء وأن اإليمان بالطب وتصديق المنجمين من أسباب الزندقة والخروج 

   . أولئك إلى الدهرية والخالف على األسالف وأهل القدوة حتى إنهم ليبهرجون المشهور بذلك ويحرمون آالم من سلك سبيل

ولو علمت العوام أن النصارى والروم ليست لهم حكمة وال بيان وال بعد روية إال حكمة الكف من الخرط والنجر والتصوير 
وحياآة البزيون ألخرجتهم من حدود األدباء ولمحتهم من ديوان الفالسفة والحكماء ألن آتاب المنطق والكون والفساد وآتاب 

   . ليس وليس برومي وال نصرانيالعلوي وغير ذلك ألرسطاطا

   . وآتاب المجسطي لبطليموس وليس برومي وال نصراني

   . وآتاب إقليدس إلقليدس وليس برومي وال نصراني

   . وآتاب الطب لجالينوس ولم يكن روميًا وال نصرانيًا

   . وآذلك آتب ديمقراط وبقراط وأفالطون وفالن وفالن

بقيت آثار عقولهم وهم اليونانيون ودينهم غير دينهم وأدبهم غير أدبهم أولئك علماء وهؤالء وهؤالء ناس من أمة قد بادوا و
   . صناع أخذوا آتبهم لقرب الجوار وتداني الدار فمنها ما أضافوه إلى أنفسهم ومنها ما حولوه إلى ملتهم

ئها زعموا أن اليونانيين قبيل من قبائل إال ما آان من مشهور آتبهم ومعروف حكمهم فإنهم حين لم يقدروا على تغيير أسما
الروم ففخروا بأديانهم على اليهود واستطالوا بها على العرب وبذخوا بها على الهند حتى زعموا أن حكماءنا أتباع حكمائهم 

   . وأن فالسفتنا اقتدوا على أمثالهم فهذا هذا

   . الدهرية وهم من أسباب آل حيرة وشبهةيضاهي الزندقة ويناسب في بعض وجوهه قول  -يرحمك اهللا  -ودينهم 

   . والدليل على ذلك أنا لم نر أهل ملة قط أآثر زندقة من النصارى وال أآثر متحيرًا أو مترنحًا منهم

أال ترى أن أآثر من قتل في الزندقة ممن آان ينتحل اإلسالم   : وآذلك شأن آل من نظر في األمور الغامضة بالعقول الضعيفة
   . م الذين آباؤهم وأمهاتهم نصارىويظهره ه

   . على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضع التهمة لم تجد أآثرهم إال آذلك
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ومما عظمهم في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم آتاب السالطين وفراشي الملوك وأطباء األشراف والعطارين 
   . والصيارفة

   . وال تجد اليهودي إال صباغًا أو دباغًا أو حجامًا أو قصابًا أو شعابًا

فلما رأت العوام اليهود والنصارى توهمت أن دين اليهود في األديان آصناعتهم في الصناعات وأن آفرهم أقذر الكفر إذ آانوا 
   . هم أقذر األمم

النصارى ألن اإلسرائيلي ال يزوج إال اإلسرائيلي وآل وإنما صارت النصارى أقل مساخة من اليهود على شدة مساخة 
مناآحهم مردودة فيهم ومقصورة عليهم وآانت الغرائب ال تشوبهم وفحولة األجناس ال تضرب وال تضرب فيهم لم ينجبوا في 

   . عقل وال أسر وال ملح

   . وإنك لتعرف ذلك في الخيل واإلبل والحمير والحمام

   . خالف العوام في آثرة أموال النصارى وأن فيهم ملكًا قائمًا وأن ثيابهم أنظف وأن صناعتهم أحسنلم ن -رحمك اهللا  -ونحن 

وإنما خالفنا في فرق ما بين الكفرين والفرقتين في شدة المعاندة واللجاجة واإلرصاد ألهل اإلسالم بكل مكيدة مع لؤم األصول 
   . وخبث األعراق

د علمنا أنهم اتخذوا البراذين الشهرية والخيل العتاق واتخذوا الجوقات وضربوا بالصوالجة فأما الملك والصناعة والهيئة فق
وتحذفوا المديني ولبسوا الملحم والمطبقة واتخذوا الشاآرية وتسموا بالحسن والحسين والعباس وفضل وعلي واآتنوا بذلك 

   . أجمع ولم يبق إال أن يتسموا بمحمد ويكتنوا بأبي القاسم

ليهم المسلمون وترك آثير منهم عقد الزنانير وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنع آثير من آبرائهم من إعطاء الجزية فرغب إ
   . وأنفوا مع أقدارهم من دفعها وسبوا من سبهم وضربوا من ضربهم

ء بدم جعفر وعلي والعباس وما لهم ال يفعلون ذلك وأآثر منه وقضاتنا أو عامتهم يرون أن دم الجاثليق والمطران واألسقف وفا
   . وحمزة

ويرون أن النصراني إذا قذف أم النبي صلى اهللا عليه وسلم بالغواية أنه ليس عليه إال التعزير والتأديب ثم يحتجون أنهم إنما 
   . قالوا ذلك ألن أم النبي صلى اهللا عليه وسلم لم تكن مسلمة

أن ال يساوونا في المجلس ومن   : ومن حكم النبي صلى اهللا عليه وسلم  ! انتشارهما أعجب هذا القول وأبين   ! فسبحان اهللا العظيم
   .  " وإن سبوآم فاضربوهم وإن ضربوآم فاقتلوهم   "   : قوله

   . وهم إذا قذفوا أم النبي عليه السالم بالفاحشة لم يكن له عند أمته إال التعزير والتأديب

   . نكث للعهد وال بنقض للعقدوزعموا أن افتراءهم على النبي ليس ب

   . وقد أمر النبي عليه السالم أن يعطونا الضريبة عن يد منا عالية في قبولنا منهم وعقدنا لذمتهم دون إراقة دمهم

   . وقد حكم اهللا تعالى عليهم بالذلة والمسكنة

عند أخذ الجزية وعقد الذمة عدم االفتراء على أو ما ينبغي للجاهل أن يعلم أن األئمة الراشدين والسلف المتقدمين لم يشترطوا 
النبي صلى اهللا عليه وسلم وأمته إال ألن ذلك عندهم أعظم في العيون وأجل في الصدور من أن يحتاجوا إلى تخليده في الكتب 
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ا أنهم في القدر وإلى إظهار ذآره بالشرط وإلى تثبيته بالبينات بل لو فعلوا ذلك لكان فيه الوهن عليهم والمطمعة فيهم ولظنو
   . الذي يحتاج فيه إلى هذا وشبهه

وإنما يتواثق الناس في شروطهم ويفسرون في عهودهم ما يمكن فيه الشبهة أو يقع فيه الغلط أو يغبى عنه الحاآم وينساه 
   . الشاهد ويتعلق به الخصم فأما الواضح الجلي والظاهر الذي ال يخيل فما وجه اشتراطه والتشاغل بذآره

أما ما احتاجوا إلى ذآره في الشروط وآان مما يجوز أن يظهر في العهد فقد فعلوه وهو آالذلة والصغارة وإعطاء الجزية و
   . ومقاسمة الكنائس وأن ال يعينوا بعض المسلمين على بعض وأشباه ذلك

واإلنعام عليه بقبض جزيته وحقن  فأما أن يقولوا لمن هو أذل من الذليل وأقل من القليل وهو الطالب الراغب في أخذ فديته
   . نعاهدك على أن ال تفتري على أمة رسول رب العالمين وخاتم النبيين وسيد األولين واآلخرين  : دمه

فهذا ما ال يجوز في تدبير أوساط الناس فكيف بالجلة والعلية وأئمة الخليقة ومصابيح الدجى ومنار الهدى مع أنفة العرب وبأو 
   . الدولة وعز اإلسالم وظهور الحجة والوعد بالنصرةالسلطان وغلبة 

   . على أن هذه األمة لم تبتل باليهود وال المجوس وال الصابئين آما ابتليت بالنصارى

وذلك أنهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا والضعيف باألسناد من روايتنا والمتشابه من آي آتابنا ثم يخلون بضعفائنا ويسألون 
ا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة المالعين وحتى مع ذلك ربما تبرءوا إلى علمائنا وأهل األقدار منا عنها عوامن

ويشغبون على القوي ويلبسون على ومن البالء أن آل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
   . الملحدين من أحد

وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا ومجاننا وأحداثنا شيء من آتب المنانية  وبعد فلوال متكلمو النصارى
والديصانية والمرقونية والفالنية ولما عرفوا غير آتاب اهللا تعالى وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ولكانت تلك الكتب مستورة 

   . عند أهلها ومخالة في أيدي ورثتها

   . ا في أحداثنا وأغبيائنا فمن قبلهم آان أولهافكل سخنة عين رأيناه

وأنت إذا سمعت آالمهم في العفو والصفح وذآرهم للسياحة وزرايتهم على آل من أآل اللحمان ورغبتهم في أآل الحبوب 
وطلب  وترك الحيوان وتزهيدهم في النكاح وترآهم لطلب الولد ومديحهم للجاثليق والمطران واألسقف والرهبان بترك النكاح

   . النسل وتعظيمهم الرؤساء علمت أن بين دينهم وبين الزندقة نسبًا وأنهم يحنون إلى ذلك المذهب

   . والعجب أن آل جاثليق ال ينكح وال يطلب الولد

   . وآذلك آل مطران وآل أسقف

   . وآذلك آل أصحاب الصوامع من اليعقوبية والمقيمين في الديارات والبيوت من النسطورية

وآل راهب في األرض وراهبة مع آثرة الرهبان والرواهب ومع تشبه أآثر القسيسين بهم في ذلك ومع ما فيهم من آثرة 
   . الغزاة وما يكون فيهم مما يكون في الناس من المرأة العاقر والرجل العقيم

   . وال على التسري عليها على أن من تزوج منهم امرأة لم يقدر على االستبدال بها وال على أن يتزوج أخرى معها

   . وهم مع هذا قد طبقوا األرض وملئوا األفاق وغلبوا األمم بالعدد وبكثرة الولد

   . وذلك مما زاد في مصائبنا وعظمت به محنتنا
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ومما زاد فيهم وأنمى عددهم أنهم يأخذون من سائر األمم وال يعطونهم ألن آل دين جاء بعد دين أخذ منه الكثير وأعطاه 
   . القليل

 فصل منه   

ومما يدل على قلة رحمتهم وفساد قلوبهم أنهم أصحاب الخصاء من بين جميع األمم والخصاء أشد المثلة وأعظم ما رآب به 
   . إنسان ثم يفعلون ذلك بأطفال ال ذنب لهم وال دفع عندهم

   . وال نعرف قومًا يعرفون بخصاء الناس حيث ما آانوا إال ببالد الروم والحبشة وهم في غيرهما قليل وأقل قليل

   . على أنهم لم يتعلموا إال منهم وال آان السبب في ذلك غيرهم ثم خصوا أبناءهم وأسلموهم في بيعهم

   . ال يستحل خصاء ابنهوليس الخصاء إال في دين الصابئين فإن العابد ربما خصى نفسه و

فلو تمت إرادتهم في خصاء أوالدهم في ترك النكاح وطلب النسل آما حكيت لك قبل والنصراني وإن آان أنظف ثوبًا وأحسن 
صناعة وأقل مساخة فإن باطنه أألم وأقذر وأسمج ألنه أقلف وال يغتسل من الجنابة ويأآل لحم الخنزير وامرأته جنب ال تطهر 

   . من النفاس ويغشاها في الطمث وهي مع ذلك غير مختونة من الحيض وال

وهم مع شرارة طبائعهم وغلبة شهواتهم ليس في دينهم مزاجر آنار األبد في اآلخرة وآالحدود والقود والقصاص في الدنيا 
   . فكيف يجانب ما يفسده ويؤثر ما يصلحه من آانت حاله آذلك

هيج على الفساد إال من وصفنا ولو جهدت بكل جهدك وجمعت آل عقلك أن تفهم وهل يصلح الدنيا من هو آما قلنا وهل ي
   . قولهم في المسيح لما قدرت عليه حتى تعرف به حد النصرانية وخاصة قولهم في اإللهية

وآيف تقدر على ذلك وأنت لو خلوت ونصراني نسطوري فسألته عن قولهم في المسيح لقال قوًال ثم إن خلوت بأخيه ألمه 
   . أبيه وهو نسطوري مثله فسألته عن قولهم في المسيح ألتاك بخالف أخيه وصنوهو

   . وآذلك جميع الملكانية واليعقوبية

   . ولذلك صرنا ال نعقل حقيقة النصرانية آما نعرف جميع األديان

وإنما هو بالتسليم لما في الكتب على أنهم يزعمون أن الدين ال يخرج في القياس وال يقوم على المسائل وال يثبت في االمتحان 
   . والتقليد لألسالف

ولعمري إن من آان دينه دينهم ليجب وزعموا أن آل من اعتقد خالف النصرانية من المجوس والصابئين والزنادقة فهو 
   . معذور ما لم يتعمد الباطل ويعاند الحق

   . الغلط والشبهة فإذا صاروا إلى اليهود قضوا عليهم بالمعاندة وأخرجوهم من طريق

  فصل منه  

إنا تقولناه ورويناه عن غير   : أن النصارى مع حبهم لتقوية أمره ال يثبتونه وقولهم  : فأما مسألتهم في آالم عيسى في المهد
   . الثقات وأن الدليل على أن عيسى لم يتكلم في المهد أن اليهود ال يعرفونه وآذلك المجوس وآذلك الهند والخزر والديلم

   . فنقول في جواب مسألتهم عند إنكارهم آالم المسيح في المهد مولودًا
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   . إنكم حين سويتم المسألة وموهتموها ونظمتم ألفاظها ظننتم أنكم قد أنجحتم وبلغتم غايتكم  : يقال لهم

   . ولعمري لئن حسن ظاهرها وراع األسماع مخرجها إنها لقبيحة المفتش سيئة المعرى

لو آانت اليهود تقر لكم بإحياء األربعة الذين تزعمون وإقامة المقعد الذي تدعون وإطعام الجمع الكثير من  ولعمري أن
األرغفة اليسيرة وتصيير الماء جمدًا والمشي على الماء ثم أنكرت الكالم في المهد من بين جميع آياته وبراهينه لكان لكم في 

   . ذلك مقال وإلى الطعن سبيل

إنه صاحب رقًى ونيرجات ومداوي مجانين ومتطبب   : حدون ذلك أجمع فمرة يضحكون ومرة يغتاظون ويقولونفأما وهم يج
وصاحب حيل وتربص خدع وقراءة آتب وآان لسنًا مسكينًا ومقتوًال مرحومًا ولقد آان قبل ذلك صياد سمك وصاحب شبك 

   . وآذلك أصحابه

   . وأنه خرج على مواطأة منهم له وأنه لم يكن لرشدة

   . وأحسنهم قوًال وألينهم مذهبًا من زعم أنه ابن يوسف النجار

وأنه قد آان واطأ ذلك المقعد قبل إقامته بسنين حتى إذا شهره بالقعدة وعرف موضعه في الزمنى مر به في جمع من الناس 
   . ناولني يدك  : آأنه ال يريده فشكا إليه الزمانة وقلة الحيلة وشدة الحاجة فقال

   . فناوله يده فاجتذبه فأقامه فكان تجمع لطول القعود حتى استمر بعد ذلك

وأنه لم يحي ميتًا قط وإنما آان داوى رجًال يقال له ال عازر إذ أغمي عليه يومًا وليلة وآانت أمه ضعيفة العقل قليلة المعرفة 
فمر بها فإذا هي تصرخ وتبكي فدخل إليها ليسكتها ويعزيها وجس عرقه فرأى فيه عالمة الحياة فداواه حتى أقامه فكانت لقلة 

   . مات ولفرحها بحياته تثني عليه بذلك وتتحدث بهمعرفتها ال تشك أنه قد 

آيف يجوز أن يتكلم صبي في ولو آانت المجوس تقر لعيسى بعالمة   : فكيف تستشهدون قومًا هذا قولهم في صاحبكم حين قالوا
   . واحدة وبأدنى أعجوبة لكان لكم أن تنكروا علينا بهم وتستعينوا بإنكارهم

ره عند المجوس آحال زرادشت في جميع أمره عند النصارى فما اعتاللهم به وتعلقهم في فأما وحال عيسى في جميع أم
وآيف لم تعرف الهند والخزر والترك ذلك فمتى أقرت الهند لموسى بأعجوبة واحدة فضًال عن عيسى   : إنكارهم وأما قولكم

ي المهد ومتى آانت الترك والديلم والخزر ومتى أقرت لنبي بآية أو روت له سيرة حتى تستشهدوا الهند على آالم عيسى ف
ما لنا ال نعرف   : والببر والطيلسان مذآورة في شيء من هذا الجنس محتجًا بها على هذا الضرب فإن سألونا عن أنفسهم فقالوا

   . ذلك ولم يبلغنا عن أحد بتة أجبناهم بعد إسقاط نكيرهم وتشنيعهم وتزوير شهودهم

   . يوحنا ومتى  : اثنان منهم من الحواريين بزعمهم  : وا دينهم عن أربعة أنفسأنهم إنما قبل  : وجوابنا

مارقش ولوقش وهؤالء األربعة ال يؤمن عليهم الغلط وال النسيان وال تعمد الكذب وال التواطؤ   : واثنان من المستجيبة وهما
   . حصته التي شرطها لهعلى األمور واالصطالح على اقتسام الرياسة وتسليم آل واحد منهم لصاحبه 

إنهم آانوا أفضل من أن يتعمدوا آذبًا وأحفظ من أن ينسوا شيئًا وأعلى من أن يغلطوا في دين اهللا تعالى أو يضيعوا   : فإن قالوا
   . عهدا

ى صحة إن اختالف رواياتهم في اإلنجيل وتضادها في آتبهم واختالفهم في نفس المسيح مع اختالف شرائعهم دليل عل  : قلنا
   . قولنا فيهم وغفلتكم عنهم
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وما ينكر من مثل لوقش أن يقول باطًال وليس من الحواريين وقد آان يهوديًا قبل ذلك بأيام يسيرة ومن هو عندآم من 
   . الحواريين خير من لوقش عند المسيح في ظاهر الحكم بالطهارة والطباع الشريفة وبراءة الساحة

 فصل منه   

إذا آان تعالى قد اتخذ عبدًا من عباده خليًال فهل يجوز أن يتخذ عبدًا من عباده ولدًا يريد بذلك إظهار رحمته   : سألتم عن قولهم
له ومحبته إياه وحسن تربيته وتأديبه له ولطف منزلته منه آما سمى عبدًا من عباده خليًال وهو يريد تشريفه وتعظيمه والداللة 

   . على خاص حاله عنده

ن المتكلمين من يجيز ذلك وال ينكره إذا آان ذلك على التبني والتربية واإلبانة له بلطف المنزلة واالختصاص له وقد رأيت م
   . بالمرحمة والمحبة ال على جهة الوالدة واتخاذ الصاحبة

   . حبةليس في القياس فرق بين اتخاذ الولد على التبني والتربية وبين اتخاذ الخليل على الوالية والم  : ويقول

   . وزعم أن اهللا تعالى يحكم في األسماء بما أحب آما أن له أن يحكم في المعاني بما أحب

  "   : إن اهللا قال  : وآان يجوز دعوى أهل الكتاب على التوراة واإلنجيل والزبور وآتب األنبياء صلوات اهللا عليهم في قولهم
   . أي هو أول من تبنيت من خلقي  " إسرائيل بكري 

   .  " إسرائيل بكري وبنوه أوالدي   "   : وأنه قال

   .  " سيولد لك غالم ويسمى لي ابنًا وأسمى له أبًا   "   : وأنه قال لداود

  "   : وأن المسيح أمر الحواريين أن يقولوا في صلواتهم  " أنا أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم   "   : وأن المسيح قال في اإلنجيل
   .  " انا في السماء تقدس اسمك يا أب

في أمور عجيبة ومذاهب شنيعة يدل على سوء عبادة اليهود وسوء تأويل أصحاب الكتب وجهلهم مجازات الكالم وتصاريف 
   . اللغات ونقل لغة إلى لغة وما يجوز على اهللا وما ال يجوز

   . وسبب هذا التأويل آله الغي والتقليد واعتقاد التشبيه

   . إنما وضعت األسماء على أقدار المصلحة وعلى قدر ما يقابل من طبائع األمم  : ولوآان يق

فربما آان أصلح األمور وأمتنها أن يتبناه اهللا أو يتخذه خليًال أو يخاطبه بال ترجمان أو يخلقه من غير ذآر أو يخرجه من بين 
   . عاقر وعقيم

   . وربما آانت المصلحة غير ذلك آله

نا أن نسميه جوادًا ونهانا أن نسميه سخيًا أو سريًا وأمرنا أن نسميه مؤمنًا ونهانا أن نسميه مسلمًا وأمرنا أن نسميه وآما تعبد
   . رحيمًا ونهانا أن نسميه رفيقًا

   . وقياس هذا آله واحد وإنما يتسع ويسهل على قدر العادة وآثرتها

   . ولعل ذلك آله قد آان شائعًا في دين هود وصالح وشعيب وإسماعيل إذ آان شائعًا في آالم العرب في إثبات ذلك وإنكاره
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فإنا ال نجيز أن يكون هللا ولد ال من جهة الوالدة وال من جهة التبني ونرى أن تجويز ذلك جهل عظيم  - رحمك اهللا  - وأما نحن 
أبًا ليعقوب لجاز أن يكون جدًا ليوسف ولو جاز أن يكون جدًا وأبًا وآان ذلك ال يوجب نسبا  وإثم آبير ألنه لو جاز أن يكون

وال يوهم مشاآلة في بعض الوجوه وال ينقص من عظم وال يحط من بهاء لجاز أيضًا أن يكون عمًا وخاًال ألنه إن جاز أن 
جهة التعظيم والتفضيل والتسويد أخًا ولجاز أن يجد له  يسميه من أجل المرحمة والمحبة والتأديب أبًا جاز أن يسميه آخر من

   . صاحبًا وصديقًا وهذا ما ال يجوزه إال من ال يعرف عظمة اهللا وصغر قدر اإلنسان

   . وليس بحكيم من ابتذل نفسه في توقير عبده ووضع من قدره في التوفر على غيره

   . تأتي من الفضل ما ال يجب بتضييع ما يجبوليس من الحكمة أن تحسن إلى عبدك بأن تسيء إلى نفسك و

   . وآثير الحمد ال يقوم بقليل الذم ولم يحمد اهللا ولم يعرف إلهيته من جوز عليه صفات البشر ومناسبة الخلق ومقاربة العباد

نفسه ويكون على  إما أن يكون ال يقدر على آرامته إال بهوان  : وبعد فال يخلو المولى في رفع عبده وإآرامه من أحد أمرين
   . ذلك قادرًا مع وفارة العظمة وتمام البهاء

   . وإن آان ال يقدر على رفع قدر غيره إال بأن ينقص من قدر نفسه فهذا هو العجز وضيق الذرع

   . وإن آان على ذلك قادرًا فآثر ابتذال نفسه والحط من شرفه فهذا هو الجهل الذي ال يحتمل

   . له منفيانوالوجهان عن اهللا جل جال

ووجه آخر يعرفون به صحة قولي وصواب مذهبي وذلك أن اهللا تبارك وتعالى لو علم أنه فد آان فيما أنزل من آتبه على بني 
نحن أبناء اهللا فكيف ال يكون ابن ابن اهللا   : إن أباآم آان بكري وابني وإنكم أبناء بكري لما آان تغضب عليهم إذ قالوا  : إسرائيل
   . بنو إسرائيل أبناء بكري  : ا من تمام اإلآرام وآمال المحبة وال سيما إن آان قال في التوراةابنه وهذ

وأنت تعلم أن العرب حين زعمت أن المالئكة بنات اهللا آيف استعظم اهللا تعالى ذلك وأآبره وغضب على أهله وإن آان يعلم 
احبة فكيف يجوز مع ذلك أن يكون اهللا قد آان يخبر عباده قبل ذلك أن العرب لم تجعل المالئكة بناته على الوالدة واتخاذ الص

   . بأن يعقوب ابنه وأن سليمان ابنه وأن عزيرًا ابنه وأن عيسى ابنه

   . فاهللا تعالى أعظم من أن يكون له أبوة من صفاته واإلنسان أحقر من أن يكون بنوة اهللا من أنسابه

وعمًا للنصارى ألزم وإن آان لآلخرين الزمًا ألن النصارى تزعم أن اهللا هو المسيح بن  والقول بأن اهللا يكون أبًا وجدًا وأخًا
   .  " إخوتي   "   : مريم وأن المسيح قال للحواريين

بل قد يزعمون أن مرقش هو ابن شمعون الصفا وأن زوزري ابنته وأن   ! فلو آان للحواريين أوالد لجاز أن يكون اهللا عمهم
   . معلم  : ما زاذ  : وتفسيرها  " ما زاذ أمك وإخوتك على الباب   "   : ن في إنجيل مرقشالنصارى تقر أ

   . فهم ال يمتنعون من أن يكون اهللا تبارك وتعالى أبًا وجدًا وعمًا

وحكى   " اهللا فقير ونحن أغنياء إن   " و   " ويد اهللا مغلولة   "   " عزيرًا ابن اهللا   " إن   : ولوال أن اهللا قد حكى عن اليهود أنهم قالوا
   .  " قالت النصارى المسيح ابن اهللا   "   : وقال  " المسيح ابن اهللا   "   : عن النصارى أنهم قالوا

   . لكنت ألن أخر من السماء أحب إلي من أن ألفظ بحرف مما يقولون  " لقد آفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة   "   : وقال

   . نعم  : خبرونا عن اهللا وعن التوراة أليست حقًا قلنا  : صل إلى إظهار جميع مخازيهم وما يسرون فإن قالواولكني ال أ
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   . وجميع ما ذآرتم عنا معروف في الكتب  " إسرائيل بكري   " فإن فيها   : قالوا

   . حكم بما يسبق إلى القلوبإن القوم إنما أتوا من قلة المعرفة بوجوه الكالم ومن سوء الترجمة مع ال  : قلنا

ولعمري أن لو آانت لهم عقول المسلمين ومعرفتهم بما يجوز في آالم العرب وما يجوز على اهللا مع فصاحتهم بالعبرانية 
   . لوجدوا لذلك الكالم تأويًال حسنًا ومخرجًا سهًال ووجهًا قريبًا

مقال ولطاعن مدخل ولكنهم يخبرون أن اهللا تبارك وتعالى قال في ولو آانوا أيضًا لم يعطلوا في سائر ما ترجموا لكان لقائل 
إني أنا اهللا الشديد وإني أنا اهللا الثقف وأنا النار التي تأآل النيران آخذ األبناء بحوب   "   : العشر اآليات التي آتبتها أصابع اهللا

   .  " اآلباء القرن األول والثاني والثالث إلى السابع 

   .  " أصغ إلي سمعك يا رب   " و   " و قم يا رب   " وافتح عينك يا رب   "   : ي الزبوروأن داود قال ف

   .  " وانتبه اهللا آما ينتبه السكران الذي قد شرب الخمر   "   : وأن داود خبر أيضًا في مكان آخر عن اهللا تعالى

   .  " سه خلق اهللا األشياء بكلمته وبروح نف  "   : وأن موسى قال في التوراة

   .  " بذراعي الشديدة أخرجتكم من أهل مصر   "   : وأن اهللا قال في التوراة لبني إسرائيل

احمد اهللا حمدًا جديدًا احمده في أقاصي األرض يمأل الجزائر وسكانها والبحور والقفار وما فيها   "   : وأنه قال في آتاب إشعياء
ويخرج الرب آالجبار وآالرجل   "   : يعني قيدار بن وأنه قال على إثر ذلك -  ويكون بنو قيدار في القصور وسكان الجبال

   .  " الشجاع المجرب ويزجر ويصرخ ويهيج الحرب والحمية ويقتل أعداءه يفرح السماء واألرض 

   . سكت  "   : وأن اهللا قال أيضًا في آتاب إشعياء

هو متى أسكت مثل المرأة التي قد أخذها الطلق للوالدة أتلهف وإن تراني أريد أحرث الجبال والشعب وآخذ بالعرب في   : قال
   .  " طريق ال يعرفونه 

   . وآلهم على هذا اللفظ العربي مجمع

   . ومعنى هذا ال يجوزه أحد من أهل العلم ومثل هذا آثير ترآته لمعرفتكم به

  : ن اليهود لو أخذوا القرآن فترجموه بالعبرانية ألخرجوه من معانيه ولحولوه عن وجوهه وما ظنك بهم إذا ترجمواوأنت تعلم أ
   . ناضرة  " و   " على العرش استوى   " و   " السموات مطوية بيمينه   " و   " لتصنع على عيني   " و   " فلما آسفونا انتقمنا منهم   " 

   .  " جاء ربك والملك صفًا صفًا   " و   " آلم اهللا موسى تكليمًا   " و   " فلما تجلى ربه للجبل جعله دآًا   "   : قولهو  " إلى ربها ناظرة 

وقد يعلم أن مفسري آتابنا وأصحاب التأويل منا أحسن معرفة وأعلم بوجوه الكالم من اليهود ومتأولي الكتاب ونحن قد نجد في 
   .  في صفته وال عند المتكلمين في مقاييسهم وال عند النحويين في عربيتهمتفسيرهم ما ال يجوز على اهللا

فما ظنك باليهود مع غباوتهم وغيهم وقلة وهذا باب قد غلطت فيه العرب أنفسها وفصحاء أهل اللغة إذا غلطت قلوبها وأخطأت 
  "   : وقولهم في الدعاء  " القلوب بيد اهللا   "   : عقولها فكيف بغيرهم ممن ال يعلم آعلمها سمع بعض العرب قول جميع العرب

وقد آان من لغتهم أن   " هذا من أيادي اهللا ونعمه عندنا   "   : وقولهم  " بل يداه مبسوطتان   "   : وقوله جل ذآره  " نواصينا بيد اهللا 
مور بكف اإلله مقاديرها وقد آان إبراهيم بن هون عليك فإن األ  : الكف أيضًا يد آما أن النعمة يد والقدرة يد فغلط الشاعر فقال

   . سيار النظام يجيب بجواب وأنا ذآره إن شاء اهللا
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   . وعليه آانت علماء المعتزلة وال أراه مقنعًا وال شافيًا

   . خليل الرحمن مثل حبيبه ووليه وناصره  : وذلك أنه آان يجعل الخليل مثل الحبيب مثل الولي وآان يقول

   . ة والوالية والمحبة سواءوآانت الخل

ولما آانت آلها عنده سواء جاز أن يسمي عبدًا له ولدًا لمكان التربية التي ليست بحضانة ولمكان الرحمة التي ال تشتق   : قالوا
   . من الرحم ألن إنسانًا لو رحم جرو آلب فرباه لم يجز أن يسميه ولدًا ويسمي نفسه أبًا

   . أن يسميه ولدًا ويسمي نفسه له أبًا ألنه شبيه ولده وقد يولد لمثله مثله ولو التقط صبيًا فرباه جاز

وليس بين الكالب والبشر أرحام فإذا آان شبه اإلنسان قلنا إلبراهيم النظام عند جوابه هذا وقياسه الذي قاس عليه في 
دونه هل يجوز أن يتخذه بذلك آله خليًال مع  أرأيت آلبًا ألف آالبه وجامى وأحمى  : المعارضة والموازنة بين قياسنا وقياسه

   . ال  : بعد التشابه والتناسب فإذا قال

فالعبد الصالح أبعد شبهًا من اهللا من ذلك الكلب المحسن إلى آالبه فكيف جاز في قياسك أن يكون اهللا خليل من ال يشاآله   : قلنا
دًا لمكان حسن تربيته له وتأديبه إياه ولمكان حسن الكلب وآسبه لمكان إحسانه وال يجوز للكالب أن يسمي آلبه خليًال أو ول

   . عليه وقيامه مقام الولد الكاسب واألخ والبار

والعبد الصالح ال يشبه اهللا في وجه من الوجوه والكلب قد يشبه آالبه لوجوه آثيرة بل ما أشبهه به مما خالفه فيه وإن آانت 
   . ًال وولدًا بعد شبهه من اإلنسانالعلة التي منعت من تسمية الكلب خلي

إن إبراهيم صلوات اهللا عليه وإن آان خليًال فلم يكن خليله   : فما الجواب الذي أجبت فيه والوجه الذي ارتضيته قلنا  : فلو قلتم
بخلة آانت بينه وبين اهللا تعالى ألن الخلة واإلخاء والصداقة والتصافي والخلطة وأشباه ذلك منفية عن اهللا تعالى عز ذآره فيما 

   . على أن اإلخاء والصداقة داخلتان في الخلة والخلة أعم االسمين وأخص الحالينبينه وبين عباده 

ويجوز أن يكون إبراهيم خليًال بالخلة التي أدخلها اهللا على نفسه وماله وبين أن يكون خليًال بالخلة وأن يكون خليًال بخلة بينه 
   . وبين ربه فرق ظاهر وبون واضح

   . اختل في اهللا تعالى اختالًال لم يختلله أحد قبله وذلك أن إبراهيم عليه السالم

لقذفهم إياه في النار وذبحه ابنه وحمله على ماله في الضيافة والمواساة واألثرة وبعداوة قومه والبراءة من أبويه في حياتهما 
   . وبعد موتهما وترك وطنه والهجرة إلى غير داره ومسقط رأسه

   . اهللا وخليًال في اهللافصار لهذه الشدائد مختًال في 

   . والخليل والمختل سواء في آالم العرب

وإن أتاه خليل يوم   : والدليل على أن يكون الخليل من الخلة آما يكون من الخلة قول زهير بن أبي سلمى وهو يمدح هرمًا
مرة لخليل وهو ال يمدحه بأن خليله  وإني إلى أن تسعفاني بحاجة إلى آل ليلى  : مسبغة يقول ال عاجز مالي وال حرم وقال آخر

وصديقه يكون فقيرًا سائًال يأتي يوم المسألة ويبسط يده للصدقة والعطية وإنما الخليل في هذا الموضع من الخلة واالختالل ال 
   . من الخلة والخالل

ائر أوليائه فسماه خليل اهللا من بين وآأن إبراهيم عليه السالم حين صار في اهللا مختًال أضافه اهللا إلى نفسه وأبانه بذلك عن س
   . أهل اهللا من بين جميع البلدان  : بيت اهللا من بين جميع البيوت وأهل مكة  : األنبياء آما سمى الكعبة
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   . ناقة اهللا من بين جميع النوق  : وسمى ناقة صالح عليه السالم

   . وهكذا آل شيء عظمه اهللا تعالى من خير وشر وثواب وعقاب

   . دعه في لعنة اهللا وفي نار اهللا وفي حرقه  : قالوا آما

   . شهر اهللا  : آتاب اهللا وللمحرم  : وآما قال للقرآن

   . سيف اهللا تعالى  : أسد اهللا ولخالد رحمة اهللا عليه  : وعلى هذا المثال قيل لحمزة رحمة اهللا ورضوانه عز ذآره عليه

   . إن إبراهيم خليل اهللا  : أن اهللا خليل إبراهيم آما يقال  : وفي قياسنا هذا ال يجوز

إن هذا االسم اشتق له   : فكيف لم يقدموه على جميع األنبياء إذ آان اهللا قدمه بهذا االسم الذي ليس ألحد مثله قلنا  : فإن قال قائل
روح اهللا ولم يقل ذلك إلبراهيم وال لمحمد صلوات   : آليم اهللا وقيل لعيسى  : من عمله وحاله وصفته وقد قيل لموسى عليه السالم

اهللا عليهما وإن آان محمد صلى اهللا عليه وسلم أرفع درجة منهم ألن اهللا تعالى آلم األنبياء عليهم السالم على ألسنة المالئكة 
   . آليم اهللا  : وآلم موسى آما آلم المالئكة فلهذه العلة قيل

في نطف الرجال أن قذفها في أرحام النساء على ما أجرى عليه ترآيب العالم وطباع الدنيا وخلق في رحم مريم روحًا وخلق 
   . وجسدًا على غير مجرى العادة وما عليه المناآحة

   . روح اهللا  : فلهذه الخاصة قيل له

بعينها في نبي أرفع درجة منه ويكون في ذلك  وقد يجوز أن يكون في نبي من األنبياء خصلة شريفة وال تكون تلك الخصلة
   . النبي خصال شريفة ليست في اآلخر

وآذلك جميع الناس آالرجل يكون له أبوان فيحسن برهما وتعاهدهما والصبر عليهما وهو أعرج ال يقدر على الجهاد وفقير ال 
   . يقدر على اإلنفاق

لق سوي وجلد طاهر فأطاع هذا بالجهاد واإلنفاق وأطاع ذلك ببر والديه ويكون آخر ال أب له وال أم له وهو ذو مال آثير وخ
   . والصبر عليهما

   . والكالم إذا حرك تشعب وإذا ثبت أصله آثرت فنونه واتسعت طرقه

لكتاب ولوال ماللة القارىء ومداراة المستمع لكان بسط القول في جميع ما يعرض أتم للدليل وأجمع للكتاب ولكنا إنما ابتدأنا ا
   . لنقتصر به على آسر النصرانية فقط

  فصل منه  

إن آان المسيح إنما صار ابن اهللا ألن اهللا خلقه من غير ذآر فآدم وحواء إذ آانا من غير ذآر وأنثى أحق   : قلنا في جواب آخر
   . بذلك إن آانت العلة في اتخاذه ولدًا أنه خلقه من غير ذآر

   . وإن آان ذلك لمكان التربية فهل رباه إال آما ربى موسى وداود وجميع األنبياء

   . رباه إال غذاه ورزقه وأطعمه وسقاه فقد فعل ذلك بجميع الناس  : وهل تأويل
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يبه ولم يتول ولم سميتم سقيه لهم وإطعامه إياهم تربية ولم رباه وأنتم ال تريدون إال غذاه ورزقه وهو لم يحضنه ولم يباشر تقل
   . بنفسه سقيه وإطعامه فيكون ذلك سببًا له دون غيره وإنما سقاه لبن أمه في صغره وغذاه بالحبوب والماء في آبره

 فصل منه   

   . واألعجوبة في آدم عليه السالم أبدع وتربيته أآرم ومنقلبه أعلى وأشرف إذ آانت السماء داره والجنة منزله والمالئكة خدامه

   . المقدم بالسجود والسجود أشد الخضوعبل هو 

وإن آان بحسن التعليم والتثقيف فمن آان اهللا تعالى يخاطبه ويتولى مناجاته دون أن يرسل إليه مالئكته ويبعث إليه رسله 
   . أقرب منزلة وأشرف مرتبة وأحق بشرف التأديب وفضيلة التعليم

ثم علمه األسماء آلها ولم يكن ليعلمه األسماء آلها إال بالمعاني آلها فإذا آان وآان اهللا تعالى يكلم آدم آما آان يكلم مالئكته 
   . ذلك آذلك فقد علمه جميع مصالحه ومصالح ولده وتلك نهاية طباع اآلدميين ومبلغ قوى المخلوقين

  فصل منه  

إن اهللا تعالى فقير ونحن   : اليهود قالت فأما قولهم إنا نقول على الناس ما ال يعرفونه وال يجوز أن يدينوا به وهو قولنا إن
   . أغنياء

   . إن عزيرًا ابن اهللا وهم مع اختالفهم وآثرة عددهم ينكرون ذلك ويأبونه أشد اإلباء  : إن يد اهللا مغلولة وإنها قالت  : وأنها قالت

عيبه وتخطىء فيه صاحبه وتأتيه من آل إن اليهود لعنهم اهللا تعالى آانت تطعن على القرآن وتلتمس نقضه وتطلب   : قلنا لهم
   . وجه وترصده بكل حيلة ليلتبس على الضعفاء وتستميل قلوب األغبياء

من ذا الذي يقرض   "   : فلما سمعت قول اهللا تعالى لعباده الذين أعطاهم قرضًا وسألهم قرضًا على التضعيف فقال عز من قائل
   .  " اهللا قرضًا حسنًا فيضاعفه له 

  ! تزعم أن اهللا يستقرض منا وما استقرض منا إال لفقره وغنانا  : اليهود على وجه الطعن والعيب والتخطئة والتعنتقالت 
   . فكفرت بذلك القول إذ آان على وجه التكذيب والتخطئة ال على وجه أن دينها آان في األصل أن اهللا فقير وأن عباده أغنياء

يقدر عليه مع إقراره بأنه الذي خلقه ورزقه وإن شاء حرمه وإن شاء عذبه وإن شاء عفا  وآيف يعتقد إنسان أن اهللا عاجز عما
   . عنه

   . وقدرته على جميع ذلك آقدرته على واحد

ومجاز اآلية في اللغة واضح وتأويلها بين وذلك أن الرجل منهم آان يقرض صاحبه إلرفاقه ليعود إليه مع أصل ماله اليسير 
   . طر به إلى أن يعود في ملكهمن ربحه ثم هو مخا

آسوا فقراءآم وأعطوا في الحق أقرباءآم من المال الذي أعطيتكم والنعمة التي خولتكم بأمري   : فقال لهم بحسن عادته ومنته
   . إياآم وضماني لكم فأعتده منكم قرضًا وإن آنت أولى به منكم فأنا موفيكم حقوقكم إلى ما ال ترتقي إليه همة وال تبلغه أمنية

   . لخطار وسلمتم من التغريرعلى أنكم قد أمنتم من ا

   . أسلفني درهمًا عند الحاجة تعرض له وهو يعلم أن عبده وماله له  : والرجل يقول لعبده
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وإنما هذا آالم وفعال يدل على حسن الملكة والتفضل على العبد واألمة وإخبار منه لعبده أنه سيعيد عليه ما آانت سخت به 
   . نفسه

   . وهذا ليس بغلط في الكالم وال بضيق فيه ولكن المتعنت يتعلق بكل سبب ويتشبث بكل ما وجد

   . فلم يذهب إلى أن اليهود ترى أن ساعده مشدودة إلى عنقه بغل  " يد اهللا مغلولة   "   : وأما إخباره عن اليهود أنها قالت

   . ن يكون يذهب إلى أنه غل نفسه أو غله غيرهألنه ال بد أ  ! وآيف يذهب إلى هذا ذاهب ويدين به دائن

وأيهما آان فإنه منفي عن وهم آل بالغ يحتمل التكليف وعاقل يحتمل التثقيف ولكن اليهود قوم جبرية والجبرية تبخل اهللا مرة 
   . هيعنون بره وإحسان  " يد اهللا مغلولة   "   : وتظلمه مرة وإن لم تقر بلسانها وتشهد على إقرارها بقولهم

مغلولة ال يعني أن غيره حبسه ومنعه ولكن إذا آان عندهم أنه الذي منع أياديه وحبس نعمه فهي محبوسة بحبسه   : وقولهم
   . وممنوعة بمنعه

بل يداه مبسوطتان ينفق   "   : والذي يدل على أنهم أرادوا باليدين النعمة واإلفضال دون الساعد والذراع جواب آالمهم حين قال
   .  " يشاء آيف 

   . دليًال على ما قلنا وشاهدًا على ما وصفنا

إن أراد اهللا اإلخبار عن آفر   : فكيف لم نقل إن اليهود بخلت اهللا وجحدت إحسانه دون أن يقال إن يد اهللا مغلولة قلنا  : فإن قالوا
   . بأحسن األلفاظ قوم وسخط عليهم فليس لهم عليه أن يعبر عن دينهم وعيوبهم بأحسن المخارج ويجليها

   . وآيف وهو يريد التنفير عن قولهم وأن يبغضهم إلى من سمع ذلك عنهم

   . ولو أراد اهللا تعالى تليين األمر وتصغيره وتسهيله لقال قوًال غير هذا

   . وآل صدق جائز في الكالم

   . فهذا مجاز مسألتهم في اللغة وهو معروف عند أهل البيان والفصاحة

   . إن اليهود ال تقول إن عزيرًا ابن اهللا  : هموأما قول

   . أحدهما خاص واآلخر عام في جماعتهم  : فإن اليهود في ذلك على قولين

فأما الخاص فإن ناسًا منهم لما رأوا عزيرًا أعاد عليهم التوراة من تلقاء نفسه بعد دروسها وشتات أمرها غلوا فيه وقالوا ذلك 
   . وهو مشهور من أمرهم

   . وإن فريقًا من بقاياهم لباليمن والشام وداخل بالد الروم

إن إسرائيل اهللا ابنه وإذا آان ذلك على خالف تناسب الناس وصار ذلك االسم لعزير بالطاعة   : وهؤالء بأعيانهم يقولون
   . والعالمة والمرتبة ألنه من ولد إسرائيل

   . يل فهو ابن اهللا إذ لم يجدوا ابن ابن قط إال وهو ابنوالقول الذي هو عام فيهم أن آل يهودي ولده إسرائ
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  فصل منه  

أو ليس قد أخبر عن نفسه   " وآلمته ألقاها إلى مريم وروح منه   "   : ليس المسيح روح اهللا وآلمته آما قال عز ذآره  : فإن قالوا
حين ذآر أمه أنه نفخ فيها من روحه أو ليس مع ذلك قد أخبر عن حصانة فرجها وطهارتها أو ليس مع ذلك قد أخبر أنه ال أب 

ان يخلق من الطين آهيئة الطير فيكون حيًا طائرًا فأي شيء بقي من الدالالت على مخالفته لمشاآلة له وأنه آان خالقًا إذ آ
إنكم إنما سألتمونا عن آتابنا وما يجوز في لغتنا وآالمنا ولم تسألونا عما يجوز في   : جميع الخلق ومباينة جميع البشر قلنا لهم

   . لغتكم وآالمكم

ما ال يجوز وقلنا على اهللا تعالى ما ال نعرف آنا بذلك عند اهللا والسامعين في حد المكاثرين وأسوأ  ولو أننا جوزنا ما في لغتنا
   . حاًال من المنقطعين وآنا قد أعطيناآم أآثر مما سألتم وجزنا بكم فوق أمنيتكم

إن روحًا   : ه مع اهللا تعالى إلهًا ونقولعيسى روح اهللا وآلمته وجب علينا في لغتنا أن يجعله اهللا ولدًا ونجعل  : ولو آنا إذا قلنا
   . آانت في اهللا فانفصلت منه إلى بدن عيسى وبطن مريم

   . إن اهللا سمى جبريل روح اهللا وروح القدس وجب علينا أن نقول فيه ما يقولون في عيسى  : فكنا إذا قلنا

   . وقد علمتم أن ذلك ليس من ديننا وال يجوز ذلك بوجه من الوجوه عندنا فكيف نظهر للناس قوًال ال نقوله ودينًا ال نرتضيه

يوجب نفخًا آنفخ الزق أو آنفخ الصائغ في المنفاخ وأن بعض الروح التي   " فنفخنا فيه من روحنا   "   : ولو آان قوله جل ذآره
   . وبدأ خلق اإلنسان من طين  "   : إلى بطنه وبطن أمه لكان قوله في آدم يوجب له ذلك ألنه قالآانت فيه انفصلت فاصلة 

    .  " ثم جعل نسله 

   .  " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين   "   : وآذلك قوله  " ونفخ فيه من روحه   "   : إلى قوله

   . فمنها ما أضافه إلى نفسه ومنها ما لم يضفه إلى نفسه  : جوهوالنفخ يكون من وجوه والروح يكون من و

   . وإنما يكون ذلك على قدر ما عظم من األمور فمما سمى روحًا وأضافه إلى نفسه جبريل الروح األمين وعيسى بن مريم

   . إن بني فالن أجابوا فالنًا النبي ولم يجيبوك  : والتوفيق آقول موسى حين قال

   .  " إن روح اهللا مع آل أحد   "   : فقال له

وأما القرآن فإن اهللا سماه روحًا وجعله يقيم للناس مصالحهم في دنياهم وأبدانهم فلما اشتبها من هذا الوجه ألزمهما اسمهما فقال 
   .  " ح تنزل المالئكة والرو  "   : وقال  " وآذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا   "   : لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

 فصل منه   

قد جعلنا في جواباتهم وقدمنا مسائلهم بما لم يكونوا ليبلغوه ألنفسهم ليكون الدليل تامًا والجواب جامعًا وليعلم من قرأ هذا الكتاب 
أن  وتدبر هذا الجواب أنا لم نغتنم عجزهم ولم ننتهز غرتهم وأن اإلدالل بالحجة والثقة بالفلج والنصرة هو الذي دعانا إلى

نخبر عنهم بما ليس عندهم وأال نقول في مسألتهم بمعنًى لم ينتبه له منتبه أو يشر إليه مشير وأال يوردوا فيما يستقبلون على 
   . ضعفائنا ومن قصر نظره منا شيئًا إال والجواب قد سلف فيهم وألسنتهم قد مذلت به

   . آما سألنا لهم أنفسنا واستقصينا لهم في مسائلهموسنسألهم إن شاء اهللا ونجيب عنهم ونستقصي لهم في جواباتهم 
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هل يخلو المسيح أن يكون إنسانًا بال إله أو إلهًا بال إنسان أو أن يكون إلهًا وإنسانًا فإن زعموا أنه آان إلهًا بال إنسان   : فيقال لهم
وقتل بزعمكم وصلب وولدته مريم  فهو الذي آان صغيرًا فشب والتحى والذي آان يأآل ويشرب وينجو ويبول  : قلنا لهم

وأرضعته أم غيره هو الذي آان يأآل ويشرب على ما وصفنا فأي شيء معنى اإلنسان إال ما وصفنا وعددنا وآيف يكون إلهًا 
   . بال إنسان وهو الموصوف بجميع صفات اإلنسان

زعموا أنه لم ينقلب عن اإلنسانية ولم يتحول وليس القول في غيره ممن صفته آصفته إال آالقول فيه آاشتمالها على غيره وإن 
   . عن جوهر البشرية ولكن لما آان الالهوت فيه صار خالقًا وسمي إلهًا

   . خبرونا عن الالهوت  : قلنا لهم

 أآان فيه وفي غيره أم آان فيه دون غيره فإن زعموا أنه آان فيه وفي غيره فليس هو أولى بأن يكون خالقًا ويتسمى إلهًا من
   . غيره

   . وإن آان فيه دون غيره فقد صار الالهوت جسمًا

وسنقول في الكسر عليهم إذا صرنا إلى القول في التشبيه وهو قول معظمهم والذي آان عليه جماعتهم إال من خالفهم من 
   . متكلميهم ومتفلسفيهم فإنهم يقولون بالتشبيه والتجسيم فرارًا من آثرة الشناعة وعجزًا عن الجواب

وآفى بالتشبيه قبحًا وهو قول يعم اليهود وإخوانه من الرافضة وشياطينهم من المشبهة والحشوية والنابتة وهو بعد متفرق في 
   . الناس

   . واهللا تعالى المستعان
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