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الرحيم الرحمن هللا بسم

محمد وموالنا سيدنا خليقتك من صفوتك عىل ونسلم ونصيل ونستعينك، اللهم نحمدك
وصحبه آله وعىل العاملني، لجميع معجًزا املبني كتابك عليه وأنزلت الكلم، جوامع آتيته الذي

األنام. جميع عىل القويمة املدنية أنوار بهم فأرشقت قيام؛ خري بهديه قاموا الذين
طويلة بمقدَّمة وصدَّرناه الثانوية، املدارس لتالميذ جمعناه قد كتاب فهذا بعد، أما
كثرتها عىل العلوم لتدوين وسعتها وبعده، اإلسالم قبل العربية اللغة حالة فيها بيَّنَّا
واتساعها، عظمتها إبَّان اإلسالمية املمالك جميع عمت التي املدنية عىل وفضلها واختالفها،
أثبتنا ثم والعلماء، والخطباء والكتَّاب الشعراء من بعضاملشهورين برتاجم ذلك أتبعنا ثم
من كثري معرفة يف التالميذ معتَمد لتكون عرص؛ كل يف والنظم النثر من املختارات بعض
املتينة، وتراكيبها الرشيفة، ومعانيها املختلفة، الحسنة وأساليبها النافعة، اللغة مفردات
ضالته التلميذ فيه يجد للحفظ، ومختارات ومطالعة أدب كتاب بذلك الكتاب هذا فصار

يطلبها. التي وبغيته ينشدها التي
لنا كان كمالها، درجة إىل تصل لم ناقصة ابتدائها يف اإلنسان أعمال كل كانت وملا
وهللا طبعه، إعادة بعد اآلن عليه هو مما أكمل املستقبل يف الكتاب هذا يكون أن يف األمل

املوفق.
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ومنظوم منثور إىل العربي الكالم تقسيم (1)

تكون الذي أي ى، امُلَقفَّ املوزون الكالم هو فاملنظوم: ومنظوم. منثور، نوعان: العرب كالم
إىل وينقسم املوزون، غري الكالم هو واملنثور: القافية. وهو واحٍد َرِويٍّ عىل كلها أوزانه
واحدة. قافية منه كلمتني كل يف ويُْلتََزم ِقَطًعا به يُْؤتى الذي هو فالسجع: وُمْرَسل. َسْجع
بقافية تقييد غري من إرساًال يُْرَسل بل أْجَزاء، يَُقطَّع وال إطالًقا يُْطَلق الذي هو واملرسل:
فال السابقني، نوعيه عن خارج — املنثور من كان وإن — الكريم والقرآن غريها، وال
بانتهاء الذوق يشهد مقاطع إىل ينتهي آيات تفصيل بل ًعا، ُمَسجَّ وال مطلًقا ُمْرَسًال ى يَُسمَّ
وال سجًعا يكون حرف التزام غري من بعدها األخرى اآلية يف الكالم يُعاد ثم عندها، الكالم

قافية.
«الُعْمدة»: يف َرِشيق ابن قال

أخالقها، بمكارم الِغناء إىل العرب فاحتاجت منثوًرا كله الكالم وكان
األنْجاد، وفرسانها النازحة، وأوطانها الصالحة، أيامها وذْكر أعراقها، وطيب
يَم، الشِّ حسن عىل أبناءَها وتَُدلَّ الكرم، إىل أنُْفَسها لتَُهزَّ األْجواد؛ وُسَمَحائها
ألنهم شعًرا؛ وه َسمَّ وْزنُه لهم تمَّ فلما الكالم، موازين أعاِريضجعلوها موا فتوهَّ

َفَطنوا. أي به، َشَعروا
عىل د ُقصِّ إنما وأنه ِقَطًعا، أو َرَجًزا كان إنما كله الشعر أن الرواة وزعم
وبينهما القيس، وامرؤ مهلِهل ده قصَّ من أول وكان مناف، عبد بن هاشم عهد

سنة. وخمسون ونيف مئة اإلسالم مجيء وبني
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وكان يسريًا، شيئًا الِعْجيل األْغَلب كالقصيد وجعله الرََّجز ل طوَّ من وأوَّل
والعجاج فاألغلب فيه، فافتنَّ األموية الدولة يف اج الَعجَّ أتى النبيملسو هيلع هللا ىلصثم عهد عىل

القصيد. يف ومهلِهل القيس كامرئ الرجز يف

ِليُْسَمع نعم؛ قال: تُِطيل؟ العرب كانت هل الحرضمي: العالء بن عمرو أبو وسئل
اإلعذار عند اإلطالة عندهم ويُستحب عنها. ليُْحَفظ نعم؛ قال: توجز؟ كانت هل قيل: منها.
ومن ِحلَِّزة بن والحارث زهري فعل كما القبائل بني واإلصالح واإلرهاب، والرتغيب واإلنذار،

املشهورة. للمواقف والطواُل املواضع بعض يف أْطرَي فالِقَطع وإالَّ شابههما،

عرصالجاهلية يف والنثر النظم عىل الكالم (2)

النظم

وقد ارتجاًال، القول فريتجل خاطره، لِحدَّة بالبديهة؛ الشعر يقول العربي الشاعر كان
قصائد ُسْلَمى أبي بن لزهري كان فقد فيه، خاطره ويُجهد األحيان بعض يف القول يتعمد
فال أصحابه عىل يَْعِرضها ثم بنفسه يَُهذِّبها ثم منها الواحدة ينْظم كان باْلَحْولِيَّات، بَت لُقِّ

َحْول. عليها يأتي حتى يُْشهرها
وَمَدحوا، فوَصفوا، الشعر، من كثرية أبوابًا الجاهلية عرص يف الشعراء َوَلَج وقد
وقع شيئًا يرتكوا ولم وأرهبوا، بوا، ورغَّ األمثال، ورضبوا األخبار، ودوَّنوا وَفَخروا، وَهَجْوا،
يف ومتانة اللفظ يف سهولة مع وأبدعوا فأجادوا بمقالهم، تناولوه حتى هم حسِّ تحت
أن يمكن ما أشعاِرهم من تركوه فيما تركوا ولقد . الُغلُوِّ عن وبُْعٍد للحقيقة وتََوخٍّ الرتكيب
خشونة عىل البادية سكن من منهم أن ومع أحوالهم، وسائر لعاداتهم بيان منه يُستخرج
ودقيق الِحكم ورائع واالنسجام السهولة من العجاب بالعجب كالمهم يف أتْوا قد العيش يف
أشعارهم. وَجيِّد كالمهم من الكتاب هذا يف أوردناه فيما ذلك ترى كما والِوْجَدان، الشعور
كالمهم، وقيد أليامهم، والضابط حكمتهم، ومستودع علمهم، ديوان الشعر وكان
عىل يدلُّك ومما قدر. وأرفع مكانة أسمى نفوسهم من وله عليهم، والشاهد لهم، والحاكم
بذلك، َفَهنَّأَتْها القبائل أتتها شاعر فيها نبغ إذا كانت العرب من القبيلة أن الشعر قدر علوِّ
يحمي ألنه به؛ وتبارشوا باألفراح، يصنعن كما يلعبن النساء واجتمعت األطعمة، وصنعت

بذكرهم. ويُِشيد مآثرهم، ويَُخلِّد أحسابهم، عن ويدفع أعراضهم،
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وتتحاماه األمراء تخىشبأسه كانت حتى عليها، النفوسوسلطة يف تأثري للشعر وكان
والتبيني»: «البيان كتاب يف الجاحظ قال آخرين. ورفع قوًما وضع وطاملا الكرباء،

حني شهاب بن ُمَخاِرق مازن بني سيد بكاءُ عندهم الشعر قدر عىل يدل ومما
عىل أغاروا قد يربوع بني إن له: فقال الشاعر العنربي امُلَكْعَرب بن محمد أتاه
حِزن محمد عنه وىلَّ فلما ان؟ ودَّ بني جار وأنت كيف فقال: فيها، يل فاْسَع إبيل،
أبكي ال وكيف فقال: يبكيك؟ ما ابنته: له فقالت ِلْحيته، بلَّ حتى وبكى ُمَخاِرق
ليَْقُضَمنَّني هجاني لنئ وهللا أُِغثْه؟! فلم العرب شعراء من شاعر استغاثني وقد
فردَّت مازن؛ بني يف فصاح نهض ثم ُشْكره. ليقتَُلنَّني عني كفَّ ولنئ َقْولُه،

إبله. عليه

عام، كل ُعَكاظ ُسوَق يأتي كان قيس أعىش أن وغريه «األغاني» صاحب رواه ومما
فمرَّ عكاظ، يف بهم والتنويه إياهم مدحه يف طمًعا للضيافة؛ الطريق يف الناس فيتجاذبه
بَنَات ثَماِني له ُمْمِلًقا ِمئْناثًا وكان املحلَّق له يقال رجل فيهم وكان كالب ببني يوًما
من يمنعك ما امرأته: له فقالت الذكر، وخمول الفقر من أبيهنَّ ملكان أحد يَْخُطبهنَّ ال
ما ويَْحك! فقال: خريًا؟ وأكسبه إال أكرمه أحًدا رأيت فما وإكرامه، الشاعر لهذا التعرُّض
وكان الناس، من أحد يسبقه أن قبل اه فتلقَّ عليك. هللاُ يُْخِلفها فقالت: ناقتي، إال عندي
غلبنا الذي هذا َمْن األعىش: فقال الناقة، بِخطام امُلَحلَُّق فأخذ ابنه، يقوده كفيًفا األعىش
فاقتادها يقتادها، َخلِّه البنه: قال ثم كريم، رشيف قال: امُلَحلِّق، فقيل: ناقتنا؟ ِخطام عىل
ما فقال: خدمته، يف ويبالغن حوله يَُدْرَن البنات وجعلت الناقة له ونحر وأكرمه منزله إىل
األعىش: فقال قليل، نصيبهنَّ ثََماٍن وُهنَّ أخيك، بنات املحلَّق: فقال حويل؟ الجواري هذه
عنده من األعىش فنهض بَنَاتي، فتُْخَطب أُْشَهر فلعيل بِذْكري؛ تُِشيد فقال: حاجة؟ لك هل
وأربعون نَيْف وهي َمْدحه، يف أنشأها التي قصيدته أنشد عكاظ واىف فلما شيئًا، يقل ولم

يقول: وفيها بيتًا،

ُق تُ��َح��رَّ ِب��ال��يَ��َف��اِع نَ��اٍر َض��ْوءِ إل��ى َك��ِث��ي��َرٌة ُع��ي��وٌن َالَح��ْت َل��َق��ْد َل��َع��ْم��ِري
َواْل��ُم��َح��لَّ��ق ال��نَّ��َدى ال��نَّ��اِر َع��َل��ى َوبَ��اَت يَ��ْص��ِط��ل��يَ��اِن��َه��ا ل��َم��ْق��روَريْ��ِن تُ��َش��بُّ

بناته ج َزوَّ حتى املحلَّق عىل سنة تمِض ولم العرب، يف وشاعت القصيدة فسارت
ا.ه. حاله. ويرست
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ُقبَيْل الذُّبْياني النابغة نشأ حتى عر، بالشِّ ب التَكسُّ من أَنََفة العرب لشعراء وكان
ولم اإلسالم أدرك وقد األعىش بعده وجاء الشعر، عىل َلة الصِّ وقِبل امللوك فمدح اإلسالم
وأجزل فأثابه العجم ملك وقصد البالد، أقايص به وانتجع َمتَْجًرا الشعر فجعل يُْسِلم
أن عىل سنان. بن لَهِرم بمدائحه بشعره أفاد ممن ُسْلَمى أبي بن ُزهري وكان عطيته،
يتكسبون كانوا َمن ِلقلة قيمته؛ من يَُحطَّ ولم الشعر قدر ِمن يَضْع لم ذلك من شيئًا

العرص. ذلك يف بشعرهم
الشعر من فيه قيل ما أشهر ومن سنة، وخمسني مئة نحو الجاهيل العرص ة ومدَّ
إنها ويقال: أسلوبًا، وأحسنه العربي، الشعر أجود من قصائد سبع وهي السبع، املعلَّقات
العرب وكان لشأنها، وتعظيًما لها تنويًها الكعبة؛ عىل وُعلِّقت الحرير عىل بالذهب ُكتبت
اشتملت بما ُمْعَجبني يَم، الشِّ محاسن من فيها بما مرتنِّمني مجتمعاتهم يف يتناشدونها
ذلك وغري املعنى ودقة الوصف وحسن البديع الحسن والتشبيه الرشيفة املعاني من عليه
ُكْلثوم، بن وعمرو وزهري، العبد، بن وَطَرَفة القيس، امرؤ هم: وأصحابها املحاسن. من

الجاهلية. شعراء فحول من وكلهم ِحلَِّزة، بن والحارث وعنرتة، ولبيد،
فحول من وكان املعلقات أصحاب غري الشعراء من الجاهيل العرص يف اشتُهر وممن
نَْفَرى، والشَّ َمْوءل، والسَّ األبْرص، بن وَعِبيد وامُلَهْلِهل، واألعىش، الذُّبْيَاني، النابغة الشعراء:

الطائي. وحاتم ُحَجر، بن وأْوس ة، مَّ الصِّ بن وُدَريد

النثر

والُخَطب والِحَكم األمثال بعُض الجاهيل العرص يف منثورهم من العرب عن أُِثر قد
لنفاسته. النفس عليه وَحَرصت لحسنه بالضمري َعِلق مما والوصايا

فتُنَْقل بذاتها، مرسلة أو أصلها من مقتطعة القول من جملة وهو َمثَل، جمع األمثال:
من والعرب لفظها. يف يلحقها تغيري غري من بها قصده يصح ما إىل فيه وردت عما
اإليجاز إىل وميلهم ألسنتهم، ولفصاحة نفوسهم، يف امُلوَدعة للحكمة أمثاًال؛ األمم أكثر
للميداني مجموعة ذلك ومن بعضها، وُطِبع لألمثال مجموعات أُلِّفت وقد القول. يف

َمثَل. آالف ستة من أكثر فيها َجمع
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من والعرب الحشو. عن املصون للحق املوافق املعقول الكالم وهي ِحْكمة، جمع الِحَكم:
جوامع من كلها الرتكيب، متينة األسلوب حسنة عبارات يف للحكمة إيراًدا األمم أكثر

نفس. وصفاء ودراية خربة عن صادرة الكلم،
الخطبة من وكلٌّ وصيَّة، جمع والوصايا ُخْطبة، جمع الُخطب والوصايا: الُخَطب
أمور من الناس ينفع فيما الرتغيب إىل فيها يُقصد القول من جملة به يُراُد والوصية
ذلك. ونحو واملدح الفخر عىل تشتمل وقد يرضهم، مما والتنفري ومعادهم معاشهم

واأليام وامَلَجامع امَلَشاهد يف تكون الخطب أن والوصايا الخطب بني والفرق
وخطب ُمِهمٍّ أمٍر يف الوفود ومن واألَُمراء، الُكَرباء وَلَدى والتشاجر والتفاخر واملواسم
يشء عىل مخصوص زمن يف مخصوصني لقوم تكون فإنها الوصايا وأما ُمِلمٍّ.
حلول عند لقبيلته سيد أو لعشريته شخص من تصدر كانت ما وكثريًا مخصوص،

ذلك. شابه ما أو نُْقلة محاولة أو مرض
مبهَمه. لك ح وتَُوضِّ ُمْجَمَله لك ل تَُفصِّ تقدَّم ما لكل أمثلة الكتاب هذا يف عليك وسرَيد

بذلك:1 يتعلق وما الَخَطابة إىل العرب دعا الذي السبب
باألحساب والتفاخر األنََفة من جاهليتهم أيام العرب عليه كانت ما يخفى ال
بينهم حدث ما حدث حتى وسؤددهم، مجدهم وعلوِّ رشفهم عىل واملحافظة واألنساب
إىل الناس أحوج هم ذلك مثل لهم يتفق قوم كل أن شك وال العظيمة، الوقائع من
َجنَانَهم، ويشدُّ َجبَانهم، ويشجع قاعدهم، ويقيم أعينهم، ويوقظ هممهم، يستنهض ما
تُْستََالن، أن ولشوكتهم يُْستَهان، أن لعزهم صيانة نريانهم؛ ويستوقد أشجانهم، ويثري
الخطب مقاصد من ذلك وكل َمار، الدَّ وذُلِّ الغلبة عار من وتََحرًُّزا الثار، بأْخذ يًا وتََشفِّ

مفاخرهم. وتأييد مآثرهم لتخليد الشعر بعد إليها أحوَج فكانوا والوصايا،
ذكره ما عىل شاعر قبيلة لكل كان كما خطيب قبائلهم من قبيلة لكل كان ولقد
«البيان يف الجاحظ وذكر كثرية، كتب خطبهم يف أُلِّف وقد «البيان». كتاب يف الجاحظ
الفريد». «العقد يف ربه عبد ابن وكذا واإلسالم، الجاهلية خطب من صالحة نبذة والتبيني»
فكانوا بخطبهم، عناية وللخطباء جاهليتهم، يف بالخطيب اعتناء للعرب وكان
ونيًال لغرضهم، تحصيًال األلفاظ؛ أحسن لها وينتخبون املعاني أجزل لها يتخريون

العرب. أحوال يف األََرب بلوغ 1
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القلوب؛ يف تأثريًا وأشدُّ النفوس يف أوقع الجزلة واملعاني الرائقة األلفاظ فإن ملقصدهم،
لِسْحًرا.» البيان من «إنَّ ورد: ولذلك

اللذان اآلجل يف واإلرهاب العاجل يف والرتغيب وأْوَعى، أْصَغى البليغ للكالم واألُذُن
وتأخذ القلوب تَْخلُب بعبارات يكونا لم إن العالية ومطالبها الَخطابة مقاصد أهم من هما

منهما. فائدة وال فيهما تأثري فال بمجامعها
يده رفع تشاجر أو تنافر أو تفاخر إذا الخطيب أن الخطابة يف عاداتهم ومن
وأرهب غرضه عىل له أعون فذاك يده، بحركات مقاصده من كثريًا وأدَّى ووضعها

لتيقظهم. وأوجب له للسامعني
ونحوها، كالعصا عليه يُتوكأ ما وهي بأيديهم، امِلْخَرصة أْخذ فيها عاداتهم ومن
يف يستحسنون وكانوا والقنا، بالعصا ويشريون بالِعِيصِّ األرض عىل يعتمدون وكانوا

صغره. وذموا الفم سعة مدحوا ولذا الصوت؛ جهري يكون أن الخطيب
التميمي، َصيْفي بن وأْكثَم اإلِيَادي، ساعدة بن ُقسُّ الجاهلية خطباء فحول ومن

زهري. بن وقيس التَّْغلبي، ُكْلثوم بن وعمرو الَعْدواني، اإلْصبَع وذُو

وعنايتهم وتوحيدها لغتهم تهذيب إىل واهتداؤهم الجاهلية يف العرب أسواق (3)
بذلك

للبيع بعض إىل بعضها من وينتقلون معينة أوقات يف يقيمونها أسواق للعرب كان
األشعار ويتناشدون واملفاخر املآثر من عندهم بما العرب يحرضها وكان والرشاء،
من َغثِّه وبيان الشعر لنقد أنفسهم بوا نصَّ قضاة إىل يتحاكمون وكانوا الخطب، ويلقون
النصيب لها وكان ِعبَاَرته َسُهلت من لون يَُفضِّ فكانوا آخر، عىل شاعر وتفضيل سمينه
ويتخريون النقص، عن واالبتعاد العيب من التحرز مع البيان وحسن الفصاحة من األوفر
علمية أندية األسواق هذه فكانت السمع. عىل وخف الذوق يف حال ما العرب لغات من
لغة وَجْعل وأسلوبًا لفًظا لغتهم تهذيب إىل العرب بها اهتدى أدبية، لغوية ومجتمعات
َمَجنَّة منها املستطيع، جهد ذلك يف باذلني القبائل جميع بني واحدة لغة والَخَطابة عر الشِّ

وُعَكاظ. امَلَجاز وذو
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موسم وهي َعَرَكه، َعْكًظا: يَْعِكظه َعَكَظه ِمْن ُعَكاظ سوق األسواق هذه وأشهر
وبينه الحجاز بالد من والطائف نخلة بني واٍد يف نخل وعكاظ مواسمهم، أعظم من للعرب
ويتفاخرون ويتعاكظون السوق هذه يف يتبايعون وكانوا أميال، عرشة الطائف وبني

حسان: كقول أشعارهم يف ذلك كثر وقد لهم، تجدَّد ما الشعراء وينشد ون ويَتََحاجُّ

ُع��َك��اظ َم��ْع ال��َم��َج��نَّ��ة ف��ي ��ُر يُ��نَ��شَّ َك��َالًم��ا َل��ُه��ْم َح��ِي��ي��ُت إْن َس��أَنْ��ُش��ُر

إال بلده سوق يحرض إنما رشيف كل وكان ِمْصَقع. خطيب كل يخطب كان وفيها
ِفدائه، يف َسَعى أسري له كان ومن جهة، كل من بها يتواتَْون كانوا فإنهم عكاظ سوق

الحكومة. بأمر يقوم الذي إىل ارتفع حكومة له كانت ومن
واتُِّخذت املشهور، عىل منه العرشين إىل الَقْعدة ذي أول من السوق هذه تقوم وكانت
تسع سنة الخوارج نهبها أن بعد وتُركت سنة، عرشة بخمس الِفيل َعاِم بعد ُسوًقا عكاظ

ومئة. وعرشين
العرب لغة ألصبحت لوالها إذ الجاهيل، العرص يف العربية اللغة عىل فضل ولعكاظ
القبائل لغات ألن ذلك ما؛ وقتًا األخرى عن منها كل وانفصلت أصحابها يتفاهم ال لغات
ويكثر يقل التفاوت هذا وكان واللفظ، واألسلوب اللهجة يف تفاوت بينها كان العربية
الختالف وتبًعا قبائل، عدَّة أو قبيلتان بها ترتبط التي العالقات وقوَّة لضعف تبًعا
َعُظم فلما اللغة. يف تأثري أعظم اختالفها يؤثر التي واالجتماع والزمان املكان عوامل
األلفاظ انتقاء همهم معظم كان مكان، كل من والخطباء الشعراء ها وأمَّ عكاظ شأن
بني أقوالهم تنترش أن يف طمًعا قريش؛ سيما ال القبائل أكثر عند املشهورة الفصيحة
حتى العرب لغات أفضَل — تختار أي — تَْجتَبي ُقَريش كانت قتادة: قال كافة. العرب
لهجة خطيب أو شاعر كل اتبع ولو بها، الكريم القرآن فنزل لغتها لغاتها أفضل صار
تروها ولم الشهرة عن ووقفت غريهم يستحسنها من يجد لم وحدها قبيلته ولغة قومه

بها. االفتخار فيفوته األخرى القبائل
بني فيما وخطبهم أشعارهم يف اللغة وحدة يبثون والخطباء الشعراء كان وبذلك
ملا غريها عىل اللغة هذه اختاروا وإنما غالبًا، قريش لغة ذلك يف متبعني املختلفة القبائل
القدر رفيع من لقريش كان وملا ونجد، الحجاز قبائل لغات عىل السيادة من لها كان

العرب. جميع بني املنزلة وعلو
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العرب عند والخط الكتابة تاريخ (4)

والقراءة الكتابة يعرفون والذين يَّة، األمِّ الجاهلية عرص بعض يف العرب عىل الغالب كان
. معنيَّ غري قديم العربي الخط باستعمال فيه ابتدئ الذي والزمن ا. جدٍّ قليل نفر منهم
وكانوا — السالم عليه — هود قوم اليمن أهل األقوال أشهر عىل بالعربية كتب من وأوَّل
ويمنعون منفصلة حروًفا يكتبونه وكانوا الِحْمرَيي، الَخطُّ وهو «امُلْسنَد» ب َخطَّهم يسمون
الجزم»؛ «خط ب وسمْوه فيه فترصفوا طيئ من نفر ثالثة تعلمه حتى تعلمه، من ة العامَّ
العربية، الكتابة انترشت األنبار ومن األَنْبار أهل علَّموه ثم ِحْمرَي، خط من اقتُطع ألنه
معاوية جدُّ الُقرِيش أَميَّة بن َحْرب الحرية قدم وملا وتداولوها، الِحرية أهل عنهم فأخذها

مكة. إىل عاد أن بعد الحجاز إىل الحرية من الكتابة هذه نقل سفيان أبي بن
من الحرية أهل نها ولُقِّ الحرية من الكتابة نُوا لُقِّ إنما الحجاز أهل أن والصحيح
من َمبَالغه بالًغا العربي الخط كان وقد قال: خلدون، ابن ذكره كما وِحْمرَي التبابعة
منها وانتقل َف، والرتَّ الحضارة من بلغت ِلَما التبابعة؛ دولة يف والجودة واإلحكام اإلتقان
بأرض العرب مللك واملجدِّدين التبابعة نَُسبَاء املنذر آل دولة من بها كان ِلَما الِحرية إىل

العراق.

عرصالجاهلية يف العرب عند واملعارف العلوم (5)

عرب وهم — قحطان أما وعدنان. قحطان، وهما: أصلني، إىل يرجعون البائدة غري العرب
البالد سكن منهم والغالب والحضارة، املدنية من عظيم جانب عىل كانوا فقد — اليمن
أهل حالها رشح قد عظيمة مدن لهم وكانت الحصون، وشيدوا القصور، وبنوا املعمورة،
واستولوا األرض يف وأوغلوا البالد دوَّخوا وأَْقيَال ملوك لهم وكان وافيًا، رشًحا األخبار
منها بد ال التي العلوم عىل وقوفهم عىل يدل ذلك كل وغربًا. رشًقا أقطارها من كثري عىل
وتأسيس والجيوش املنازل وتدبري املدن وسياسة املعاش مدار وعليها النظام حفظ يف

املعرفة. وعدم الجهل مع وجوده يمكن ال مما املياه، وإجراء األمصار
الَعِرم، سيل حادثُة فرقتهم أن بعد اليمن عرب من جاورهم ومن عدنان بنو وأما
عليهما — وإسماعيل إبراهيم به جاء ما وهو منزَّل، وعلم موروثة رشيعة عىل كانوا فقد
الشعر من قرائحهم به سمحت بما فاشتغلوا حالهم وتغري أمرهم اختل أن إىل — السالم
األنَْواء من دنياهم يف إليه احتاجوا ما أو وأيامهم أنسابهم من حفظوه ما أو والخطب
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غالب يف املبني الطب معرفة من وافر حظ لهم وكان ذلك. ونحو الحروب من أو والنجوم
تدوين أن غري منه. كثريًا شيئًا شعرهم تضمن فقد التاريخ وكذلك التجربة، عىل األمر
ما نُقل وقد الذاكرة، عىل واالعتماد ية األمِّ لغلبة يكن؛ لم الجاهلني عرص يف ذلك من يشء
ِيف بََعَث الِذي ﴿ُهَو تعاىل قال ية»، األمِّ ة «األمَّ لهم يقال وكان ماع، والسَّ بالرواية منه نُقل
ِمْن َكانُوا َوإِْن َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب َويَُعلُِّمُهُم َويَُزكِّيِهْم آيَاِتِه َعَليِْهْم يَتْلُو ِمنُْهْم َرُسوًال يِّنَي اْألُمِّ

العرب». أحوال يف األرب «بلوغ كتاب من بترصف ا.ه. ُمِبنٍي﴾. َضَالٍل َلِفي َقبُْل
كان ما الخليقة يف األَُمم من ألحد القديم يف كان ما وياقوت: خلدون ابن وقال
ملكوا وقد بذلك، شاهدٌة والتَّبَابعة وِحْمرَي والَعَماِلقة وثمود عاٍد وُدَوُل امُلْلك، من للعرب
الفرس وبالد والصني الهند يف وتوغلوا القيارصة، أحد عليها واستعملوا والروم، مرص
ذلك وغري أشعارهم، يف ذلك وذكروا القسطنطينية، من األتَاَوى وأخذوا والتُّبَّت، والرتك

العباس. وبني أمية بني اإلسالم يف مرض دولة ثم به، نطيل ال مما

العباسية الدولة إىل اإلسالم ظهور ابتداء من وآدابها العربية اللغة حالة (6)

السيادة لهما كانت منها لغتني أن غري متشعبة، ولهجاتهم العرب ولغات اإلسالم جاء
وكانت ِحْمرَي، لغة والثانية: جاورها، وما مكة يف وكانت قريش، لغة األوىل: سائرها؛ عىل

اليمن. بالد يف
عىل قريش لغَة يُْؤثِرون كانوا والخطباء الشعراء أن عكاظ عىل الكالم يف تقدَّم وقد
قبل ذلك وكان وأشعارهم، خطبهم يف كافة القبائل بني ويَبُثُّونها العرب لغات سائر

سنة. وعرشين خمس بنحو الكريم القرآن نزول ابتداء
حمري لغة عىل لها السيادة أصبحت قريش بلغة منزًَّال الحكيم القرآن كان وملا
املتكلمني وسائر والشعراء الخطباء لها وَداَن العرب، لغات جميع وعىل عليها وغلبت
العلوم جميع يف واملؤلفات املكاتبات يف امُلتَداولة اللغة هي ذلك بعد وصارت بالعربية،
فتح وملا وحده، املجيد الكتاب إىل يرجع إنما وحفظها بقائها يف والفضل هذا، يومنا إىل
البالد، من ذلك وغري واملغرب وأفريقية ومرص والفرس والعراق الشام بالد املسلمون
جميع تَُعمَّ لم ولكنها األصلية، لغاتها عىل وتغلبت العرب بانتشار العربية اللغة انترشت

انتشارها. مبدأ يف جديدة لغة كل شأن واحدة دفعة الناس
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غري من بالعربية تكلم َمْن لسان عىل اللحن لظهور سببًا االنتشار هذا كان ولقد
الحصول؛ ع ُمتََوقَّ كان أمر وهذا لهؤالء. املخالطني من أهلها بعض لسان عىل وكذا أهلها،

بالتلقني. وأساليبها مفرداتها تؤخذ صناعية َمَلكة اللغة ألن
كالم يسمع فيهم موجودة العربية اللغة ملكة كانت حني العرب من فاملتكلم
الصبي يسمع كما مقاصدهم، عن تعبريهم وكيفية مخاطبتهم يف وأساليبهم جيله أهل
ثم كذلك، نها فيُلقَّ بعدها الرتاكيب يسمع ثم أوًَّال نها فيَُلقَّ معانيها، يف املفردات استعمال
يصري أن إىل يتكرر واستعماله متكلم، كل ومن لحظة كل يف يتجدَّد سماعهم يزال ال
منهم الناشئ صار غريهم العرب خالط فلما كأحدهم. ويكون راسخة وصفة ملكة ذلك
بها فيعرب للعرب كانت التي الكيفيات غري أخرى كيفيات املقاصد عن العبارة يف يسمع
وهذه. هذه من وأخذ األمر عليه فاختلط أيًضا، العرب كيفيات ويسمع مقصوده عن

البيان. من حقه املقام هذا مقدمته يف خلدون ابن وىفَّ ولقد
لهجتهم من ذلك لك يوضح ما اإلفرنج من بلغتنا املتكلمني من اليوم لرتى وإنك
عربية. بصبغة صبغوها األصلية لغتهم أساليب الحقيقة يف هي التي عباراتهم، وأساليب
ذلك من اإلسالم، عهد أوَّل من واملتعرِّبني املوايل كالم يف اللحن من يشء ظهر ولقد
كاتب وكتب «. َخلَّ فقد أخاكم «أْرِشدوا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي بحرضة لحن رجًال أن ُروي ما
أن موىس أبي إىل عمر فكتب فلحن، — عنه هللا ريض — عمر إىل األشعري موىس ألبي
وما مستحكمة ملكتها كانت ل األوَّ العرص يف اللغة أن غري واحًدا.» سوًطا كاتبك «ارضب
وانتقل وينترش يفشو اللحن أخذ األموية الدولة أوائل ويف يسريًا، كان اللحن من ظهر
شواهد ومن ة. والعامَّ والخاصة واألمراء الخلفاء أبناء من أنفسهم العرب إىل األعاجم من
َوَصْفَت كما «ابنك أن معاوية إليه كتب معاوية إىل هللا ُعبَيد ابنه أْوَفد ملا ِزيَاًدا أن ذلك
األمري! هللا «أصلح فقال: — البرصة أمري وهو — زياد إىل رجل وجاء ِلسانَه»، َقوِّْم ولكن
ابنة وقالت بنونًا!» وترك أبانا «تويف ُمنِْكًرا: بًا متعجِّ زياد فقال بَنُونًا»، وترك أبانا تُُويفِّ
فاك.» وافتحي السماءَ! أحسَن ما فقويل: السماءِ؟» أحسُن «ما يوًما: له الدَُّؤيل األسود أبي
بجرِّ َوَرُسولُُه﴾ ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن بَِريءٌ هللاَ ﴿أَنَّ تعاىل: قوله يقرأ قارئًا األسود أبو وسمع
وضع يف سببًا هذا وكان رسوله!» من يربأ أن هللا وجه «عز وقال: ذلك فأكرب «رسوله»،

زياد. بأمر للمصحف اإلعراب عالمات
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كم «ويحك! قال: «أْلَفني»، فقال: عطاءَك؟» «كم ْعبي: للشَّ يوًما الحجاج وقال
أعرب فلما فلحنت، األمري «لحن قال: أوًَّال؟» لحنت «كيف قال: «ألفان»، فقال: عطاؤك؟»
فقال: املؤمنني»، أمري يا يْب الشَّ إليك َعِجل «لقد َمْروان: بن امللك لعبد وقيل أعربت.»
ذلك يف وله اللحن كثري امللك عبد بن الوليد وكان اللْحن.» ُع وتََوقُّ امَلنَابر ارتِقاءُ «َشيَّبَني

كثرية. نوادر

والخط الكتابة

ملسو هيلع هللا ىلص النبي عرص ومنذ تقدَّم، كما العرب بني قليًال اإلسالم قبل الكتابة انتشار كان
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يُنِْفذها كان التي والرسائل الوحي كتابة يف إليها للحاجة الكتابة انترشت
عرشة يَُعلَِّم أن ى األْرسَ من فداء له يكن لم َمْن بدر غزوة بعد أمر وقد واألمراء، امللوك إىل

الكتابة. املسلمني أطفال من
الَخَراج ِديواَن َوَضع — عنه ريضهللا — عمر املؤمنني أمري ة مدَّ يف الفتوح كثرت وملا

عرشين. سنة املحرم يف ذلك وكان األعمال، لضبط الجيش وديوان
بغري فيه يُكتب ومرص والشام العراق بالد يف والِجبَايات الخراج ديوان كان وقد
يف َمَهرة ومواليهم العرب يف ظهر حني الوليد وابنه مروان بن امللك عبد زمن إىل العربية
صالح هو نقله والذي العربية، إىل الفارسية من العراق ديوان فنُقل والحساب، الكتابة
الشام ديوان ونُقل والفارسية. بالعربية يكتب وكان الحجاج، كاتب الرحمن عبد بن
من لسنة وأكمله ، األُْرُدنِّ وايل سعد بن سليمان هو نقله والذي العربية، إىل الرومية من
هذه غري من العيش «اطلبوا الرُّوم: ِلُكتَّاب فقال امللك عبد كاتب عليه ووَقف ابتدائه،
نقله والذي العربية، إىل القبطية من مرص ديوان ونُقل عنكم.» هللا قطعها فقد الصناعة،
وثمانني، سبع سنة امللك عبد بن الوليد خالفة يف مروان بن امللك عبد بن هللا عبد هو

بالعربية. كلها تكتب ذلك بعد اإلسالمية الدواوين وأصبحت
العثمانية املصاحف ُكتبت وقد الكريم، القرآن هو العربية باللغة ُكتب كتاب وأوَّل
مع أمية بني عهد يف واستُعمل الكوفة)، إنشاء بعد الكويف بالخط (وُسمي الجزم بخط
والنقط، كل الشَّ من خاليًا املصحف كان وقد ة. األمَّ لحضارة تبًعا الحسن درجات يف ترقيه
القرآن عىل ُخَيش والتحريف اللحن وظهور الدين انتشار برسعة املسلمني لكثرة أنه غري
الكلمات أواخر يف اإلعراب عالمات له َوَوضع الدُّؤيل األَْسَود أبو فقام ذلك، من الكريم
الحرف، فوق نُْقطة الفتح عالمة وجعل املصحف، به ُكتب الذي امِلداد َلون يُخاِلف بِصبْغ
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وذلك نقطتني، الحركة مع والتنوين أسفله، يف نقطة والكرس جانبه، إىل نقطة والضم
أن عاصم بن نرص أمر مروان بن امللك عبد مدَّة يف الحجاج إن ثم معاوية. خالفة يف
األسود أبي طريقة ذلك يف وخالف وأواسطها، الكلمات ألوائل والشكل النقط له يضع

بالشكل. النقط يلتبس لئال
َلة والصِّ دَّة كالشَّ (الشكل) اإلعجام عالمات بقية فتمم أحمد بن الخليل جاء ذلك وبعد
ياء والكرسة الحرف، فوق صغرية واًوا الضمة فجعل العالمات جميع وهذَّب والقطعة،
صاد، رأس والصلة سني، رأس دة والشَّ فوقه، مسطوحة ألًفا والفتحة تحته، صغرية
شكل فكأن به، تُقيَّد الذي الدابة» «ِشَكال من أْخذًا «الشكل» ب العالمات هذه كل وسمى

فيها. االختالف عن يقيدها الكلمة
املصاحف كتابة يف يستعمل أحدهما نوعني؛ العرص ذلك يف الخط من املعروف وكان
وثانيهما النََّسق، وُحْسن واإلجادة التَّأنُّق إىل فيه يُْحتاج مما واملسكوكات ونحوها
التأنق إىل فيه يُحتاج وال اإلرساع فيه يُطَلب مما ونحوها الرسائل كتابة يف يُستعمل
أصل فإنه الثاني النوع وأما الكويف، بالخط املعروف هو األوَّل والنوع التحسني. وزيادة
اليوم. عليه هو ما إىل ل تحوَّ حتى فشيئًا شيئًا والَجْودة الُحْسن يف ارتقى النَّْسخ، خط

أشكاله وتنوَّعت اإلسالم فيها انترش التي األمصار إىل انتقل بنوعيه الخط إن ثم
يف اآلن املستعمل املغربي الخط منه وتولد أفريقية إىل األمويني عرص يف فانتقل ورسومه،

وَطَرابُلس. وتونس والجزائر األقىص املغرب

وترقيتها تهذيبها يف العربية اللغة عىل الكريم القرآن وفضل والنظم النثر

الدِّين إىل بالدعوة القيام من ِدينِيَّة ِوْجَهًة اإلسالم ظهور عند العربية اللغة أخذت قد
وآدابه. وِحَكمه وأحكامه وأصوله اإلسالم وقواعد الصحيحة العقائد وتبيني والوعظ

به، والتمسك الدين اتِّباع عىل الَحثَّ اإلسالم أهل من األول الصدر كالم يف لرتى وإنك
االسرتسال من والتحذير بنصيب، الدنيا من واألخذ لآلخرة، والعمل الحق، كلمة وإعالء
إليها؛ والتطلع املسلمون فتحها التي األقاليم خريات إىل والنظِر واألهواء الشهوات مع
العزيز الكتاب صدى تَُردِّد وُخَطبه املنري العرص هذا رسائل فرتى الزََّلل، يف الوقوع خوَف
فيه د يُتََعمَّ لم للمعنى تابًعا اللفظ فيه جاء وُكلُّها الرذيلة، من رة ُمنَفِّ الفضيلة عىل حاثَّة
نََفذت ولذا صادق، ووْجدان َحيٍّ شعوٍر عن صادرة الكالمية، الصنعة رضوب من ب َرضْ
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يقع فإنه القلب من خارًجا الكالم كان وإذا الوجدان. مواقع وأصابت القلوب ُسويداء إىل
اآلذان. يتجاوز ال فإنه اللسان عن إال صادًرا يكن لم وإذا القلب، يف

بالزوال، واألوهام الرذائل عىل والنصائح والخطب واملواعظ الحكم هذه قضت وقد
والعقول، النفوس بها فتحلَّت سهًال، ومكانًا أهًال فرأت والحقائق للفضائل حت وَفسَّ

األمم. جميع املسلمون فساد الِهَمم وَعَلِت العزائم، وقويت
أجمل حالة إىل انتقلت أنها األموية الدولة عرص يف اللغة حالة إىل الناظر ويرى
سكنى إىل الِخيام سكنى ومن الحضارة، إىل البداوة من القوم النتقال عليه؛ كانت مما
التصورات، وكثرت الخيال، فيه وقِوي تََجاِربُهم، وزادت مداركهم فاتسعت القصور،
يكونا لم وعلًما وِوجدانًا جديدة معانَي نفوَسهم ذلك فأشعر حال، إىل حال من وانتقلوا
عىل وساعدهم والرتاكيب، األلفاظ من يالئمه بما ذلك عن العبارة إىل فاحتاجوا قبل، من
ظهر وقد بزمامها، وأخذهم واتساعها اللغة قوة بها الالئق القاَلب يف العبارات صوغ

بَيِّنًا. ظهوًرا ورسائلهم خطبهم يف ذلك
األطماع وإيقاف الحقوق، عن والذَّْود واإلرشاد، الَوْعظ الغالب يف موضوعاتها وكانت

الكلمة. وتوحيد األحزاب، وتأليف الخارجني، وَكبْت َحدِّها، عند
عبارة وحسن صنعٍة إحكام مع مؤثًِّرا َحيٍّا أسلوبًا آخذة تزال ال العبارات وكانت

مقاطع. وجودة

الَخَطابة (7)

ذلك ترى كما والبالغة الفصاحة طبقات أسمى يف اإلسالم من األول الصدر ُخَطب كانت
امللك وعبد وِزيَاد كمعاوية والتابعني، الصحابة من وغريهم الراشدين الخلفاء خطب يف
الَخطابة ارتقاء يف والفضل عطاء. بن وواصل حمزة وأبي الُفَجاءة بن وَقَطِريِّ اج والحجَّ
اإلسالم»، مشاهري «أشهر كتاب صاحب ذلك بنَيَّ كما وجوه من املبني الكتاب إىل يرجع

الوجوه: هذه بيان يف قال

وبفصاحتها يتخاطبون بها التي القوم بلغة نزل وإن الكريم القرآن إن (١)
بمجامع وأخذت وفصحاءهم خطباءهم أعجزت التي العالية أساليبه أن إالَّ يتفاخرون،
وأْطَلَقت األوىل، َمَلَكتهم ت َغريَّ األساليب تََخريُّ يف البالغة من َمَلكة أْلبََستْهم قلوبهم
كانوا إنهم حتى خطبائهم، من كثري َديَْدن كان الذي ق والتعمُّ الوحشية من ألسنَتَهم
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أن الجاحظ روى القرآن؛ آي من يشء كالمه يف يكن لم إذا امِلْصَقع الخطيب يعيبون
من آٌي الجمع يوم الكالم ويف الحفل يوم الخطب يف يكون أن يستحسنون كانوا العرب

املوقع. وحسن والوقار البهاء الكالم يورث مما ذلك فإن القرآن،
كان وما اإليجاز، حد البالغ األسلوب عىل واإلرهاب الرتغيب من القرآن يف جاء ما (٢)
الوعظ أسالب يف التفنن عىل أعانهم النفوس؛ بشكائم واألخذ الضمائر يف التأثري من له
كان لقد حتى الجماعات، قلوب تأليف إىل الحاجة أو األزمات، حلول عند الخطابي
ويملك امُلْرَهفات، بالِبيض يُْدَفع ال ما ات امُلِلمَّ من الواحدة بالخطبة يدفع البليغ الخطيب

واألموال. بالِبَدر يُْمَلك ال ما الرجال قلوب من
ِشيَمهم من وَعدَّل طباعهم، من وأَالَن أخالقهم، ِمن َهذَّب بما — اإلسالم إن (٣)
النفوس يف املؤثرة للمعاني وَكثُر كالمهم به رقَّ ما عواطفهم عىل الرقة من أدخل —

وخطبهم. مخاطبتهم يف اختيارهم
سعة من منحهم وبما األمم، ومخالطة الفتح سبيل من لهم مهد بما — اإلسالم إن (٤)
بما الخطابة يف التوسع إىل الداعية األسباب لهم َر وفَّ — الشعوب عىل والسيادة السلطان
بترصف ا.ه. وأخالقها. املحكومة األمم عادات وتقتضيه امللك من التوسع حاجة تتطلبه

العبارة. يف يسري
عليه كان كما امِلْخرصة أو العصا بيدهم يمسكون العرص هذا يف الخطباء وكان
َشْطر لذََهب يدي من الَخيُْزرانة أَْلَقيُْت لو مروان: بن امللك عبد قال الجاهلية، خطباء

كالمي.

الرسائل

والتابعون الصحابة ذلك عىل وجرى فالن، إىل فالن من يكتبون كانوا اإلسالم صدر يف
بعًضا، بعضهم يكاِتب ما بمثل الناس يكاِتبه أال فأمر امللك، عبد بن الَوليد ُويلِّ حتى
نة السُّ اتبعا حيث الوليد بن ويزيد العزيز عبد بن عمر من كان ما إال كذلك الحال وبقي

الوليد. عليه كان ما إىل األمر رجع ذلك وبعد األوىل،
ودخلتها عليه، كانت الذي غري أسلوبًا الرسائل أخذت األموية الدولة أواخر ويف
الكاتب، يحيى بن الحميد بعبد االنقالب ذلك وابتدأ اللفظ. تنميق إىل والقصد الصنعة
ثم غالبًا موجزة الحميد عبد قبل الرسائل وكانت الُكتاب، من الثانية الطبقة ل أوَّ وهو

تطويلها. املقام القتضاء ُطوِّلت
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النظم

أمر من شغلهم بما اإلسالم عرص أوَّل يف فيه واملنافسة الشعر عن العرب انرصف قد
وسكتوا ذلك عن َفأُْخِرسوا ونظمه، القرآن أسلوب من أدهشهم وما والوحي والنبوَّة الدين
الَوْحي ينزل ولم امِللَّة من الرُّْشد وأُونَس ذلك استقر ثم زمانًا، والنثر النظم الخوضيف عن
منه. َديَْدنهم إىل حينئذ فرجعوا عليه وأثاب ملسو هيلع هللا ىلص النبي وسمعه وَحْظره، الشعر تحريم يف
مرتفعة، وطبقة عالية فيه مقامات العهد لذلك قريش كبري ربيعة أبي بن لُعَمر وكان
بعد من جاء ثم به. ُمْعَجبًا الستماعه فيقف عباس، ابن عىل ِشْعره يَْعِرض ما كثريًا وكان
ويجيزهم بها، يمتدحونهم بأشعارهم العرب إليهم وتََقرَّب العزيزة، والدولة امُلْلك ذلك
ويَْحِرصون قومهم، من ومكانهم أشعارهم يف الجودة نسبة عىل الجوائز بأعظم الخلفاء
والعرب اللسان، ورشف واللغة واألخبار اآلثار عىل منها يَطَِّلعون أشعارهم استهداء عىل
بني دولة من وصدًرا أمية بني أيام الشأن هذا يزل ولم بحفظها. وليدهم يطالبون

العلوم. عىل الكالم من الخمسني، الفصل من خلدون، البن املقدِّمة من ا.ه. العباس.
الكراريس، أي الطُّنُوج، يف العرب أشعار له فنُِسخت النُّعماُن أَمَر الراوية: اد َحمَّ وقال

األَبْيض. َقْرصه يف َدَفنها ثم له فُكِتبت
تلك فأخرج فاحتََفره كنًْزا؛ القرص تحت إن له: قيل ُعبَيد بن املختار كان ا فلمَّ
خلدون ابن وقال البَرصة. أهل من باألشعار أعلم الُكوفة أهل كان ثَمَّ فِمن األشعار،
منثورهم يف الجاهلية كالم من البالغة يف طبقة أعىل العرب من اإلسالميني كالم إن أيًضا:
وَجِرير والُحَطيْئة ربيعة أبي بن وعمر ثابت بن ان َحسَّ شْعر نجد فإنَّا ومنظومهم،
يف العرب من َلف السَّ كالم ثم ار، وبَشَّ واألْحوص ة الرُّمَّ ذي وَغيْالن ونَُصيْب والَفَرْزدق
أرفع للُملُوك؛ وُمَحاَورتهم وُخَطبهم لهم تََرسُّ يف العباسية، الدولة وصدر األموية الدولة
بن وَطَرفة َعبََدة بن وَعْلقمة وُزَهرْي ُكْلثوم وابن وعنرتة الناِبغة شعر من البالغة يف طبقة

ومحاورتهم. منثورهم يف الجاهلية كالم ومن الَعبْد،
يف والسبب بالبالغة، البصري للناقد بذلك شاهدان الصحيح والذوق السليم والطبع
الكريم القرآن يف الكالم من العالية الطبقة سمعوا اإلسالم أدركوا الذين هؤالء أن ذلك
قلوبهم يف َوَلَجت لكونها بمثلهما؛ اإلتيان عن البرش عجز اللذين الرشيف والحديث
َمَلكات عىل البالغة يف َمَلكاتهم وارتَقت ِطبَاعهم، فنهضت نفوسهم، أساليبها عىل ونشأت
يف كالُمهم فكان عليها، نشأ وال الطَّبَقة هذه يَْسَمع لم ن ِممَّ الجاهلية أهل من َقبَْلهم َمن
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تثقيًفا وأْعَدل َمبْنًى وأْرَصَف أولئك، من رْونًقا وأصَفى ِديباجًة أحسَن ونَثْرهم نَْظمهم
ا.ه. الطبقة. العايل الكالم من استفادوه بما

وهي الَخْرضمة (من امُلَخْرضِمني ْون يَُسمَّ واإلسالم الجاهلية أدركوا الذين والشعراء
ثابت، بن ان حسَّ أشهرهم: ومن واإلسالمي)، الجاهيل ين الَعْرصَ بني َجَمعوا ألنهم الَخْلط؛
يُْدِركوا لم الذين وأما والُحَطيْئَة. ِمْرداس، بن والَعبَّاس ُزَهري، بن وَكْعب الَجْعدي، والنابغة
باإلسالميني، ْون يَُسمَّ فإنهم املخرضمني، هؤالء بعد اإلسالم يف نََشئوا بل الجاهلية عرص
آخرهم بُْرد بن ار وبَشَّ والُكَميت، ة، الرُّمَّ وذو واألْخَطل، والَفَرْزدق، َجِرير، أشهرهم: وِمن

والعبايس. األموي العرصين أدرك ممن وهو
به. ويُْحتَجُّ اللغة يف بكالمه يُْستَْشهد الفريقني وكال

يف وإحكام التعبري، يف ومتانة املعنى، يف ببالغة العرص هذا يف الشعر امتاز وقد
الشعر منها كل يف فاق ر التصوُّ يف وَسعة القول، يف ترصف وُحْسن ة رقَّ مع الرتكيب،

الجاهيل.
العبايس العرص من وصدر األموي العرص يف النفوس يف املكانة من للشعر يزل ولم
واإلسالميني كالُحَطيْئة املخرضمني بعض كان وإن الجاهيل، العرص يف له كان ما مثل
والخلفاء؛ واألمراء السادات من الرِّْزق وَطَلب للتكسب صناعة اتَّخذوه وجرير كاألخطل
الجاحظ رواه ما ذلك شواهد ومن شوكته، من يَْخِضد ولم َقْدره ِمن يَُحطَّ لم ذلك فإن
يقول: الرجل؟ ممن له: قيل إذا نُمري بني من الرجل كان قال: عبيدة أبي عن البيان يف

جرير: قال أْن إالَّ هو فما ترى، كما نَُمريي

ك��الب��ا وال بَ��َل��ْغ��َت ك��ع��بً��ا ف��ال ن��م��ي��ٍر م��ن إنَّ��ك ال��طَّ��ْرَف َف��ُغ��ضَّ

عامر. بني من قال: الرجل؟ ممن له: قيل إذا نمري بني من الرجل صار حتى
قيل إذا الناقة أنْف بني من الرجل كان قال: عبيدة أبي عن أيًضا الجاحظ وروى

الحطيئة: قال أن إال هو فما ُقَريْع، بني من قال: الرجل؟ ممن له:

ال��ذَّنَ��ب��ا؟ ال��ن��اق��ة ب��أن��ِف يُ��س��وِّي وَم��ْن َغ��يْ��ُرُه��ُم واألَذْنَ��اب األَنْ��ُف ُه��ُم َق��ْوٌم

الناقة. أنف بني من قال: الرجل؟ ممن له: قيل إذا منهم الرجل صار حتى
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واملعارف العلوم

الدنيا سعادة به عمل ملن كافًال العادلة، وأحكامه السامية، بحكمه املجيد القرآن جاء
ُعْمَدتَهم — النَّبَوية نَّة والسُّ هو — وَجَعلوه ُغنْيَتَهم، املسلمون فيه فوجد واآلخرة،

األموية. والدولة الراشدين الُخَلفاء ة مدَّ وَمْرجَعهم
ِحَكمه ويدركون الكتاب، دقائق يفهمون — عليهم هللا رضوان — الصحابة وكان
والرصف كالنحو اللسانية العلوم تعلم إىل احتياج غري من أحكامه ويعرفون وأرساره،
يتخاطبون، بها هم التي بلَُغتهم ُمتَنَزًَّال كان الكتاب ألن اللغة؛ وَمتْن البالغة وعلوم
واملنسوخ والناسخ النزول، وبأسباب القرآن فيها نزل التي بالحوادث تام علم عىل وكانوا
األئمة أفردها التي علومه آخر إىل … واملفصل واملجمل واملتشابه واملحكم النَّْسخ، وأنواع
كما اللغة معرفة إىل الوصول هو إنما اللسانية العلوم بهذه االشتغال وغاية بالتأليف.
البعض إال الدنيوية العلوم يف قدمائهم بقايا من لديهم يكن ولم العرب، تعرفها كانت

أسالفهم. عن ورثوه الذي كالطِّبِّ
والفنون بالعلوم االشتغال عن يصدُّ اإلسالمي الدين أن إىل الوهم بك يذهبن وال
إىل منبًها واألرض، السموات ملكوت يف النظر عىل حاثٍّا جاء العزيز الكتاب إذ الدنيوية،
العديدة، اآليات يف العبارة برصيح الخليقة هذه من به االنتفاع يمكن ما بكل االنتفاع
انرصافهم العلوم بهذه االشتغال عن يمنعهم كان اإلسالم ظهور أوَّل يف املسلمني أن غري
مَن َحْوَلهم من وتخليص وترقيته العاَلم جميع لتهذيب وتََصدِّيهم بدعوته القيام إىل
الخاِفقاِن خ تضمَّ فلما كله. للعاَلم َخَصَماء فكانوا والرذائل، األوهام شوائب ِمن األَمم
َكِلمته، وعلت دعوته، الدين من واستقرَّت نَمريه، ُعذَيب من األُُفقاِن واْرتََوى عبريه، بطيب
وأوائل األموية الدولة أواخر يف نيوية الدُّ العلوم تلك إىل العناية َهت ُوجِّ َشْوكته؛ ونََفذَت
جملة وتُرجمت الثاني، القرن أوائل يف العقلية العلوم آثار ظهرت وقد العباسية، الدولة

والصناعية. العلمية الكتب من
النبوية األحاديث يستظهرون — أجمعني عليهم تعاىل هللا رضوان — الصحابة وكان
— العزيز عبد بن عمر خالفة كانت حتى سنتهم عىل التابعون وجرى يكتبونها، وال
ودوَّنه واجمعوه.» ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث «انظروا اآلفاق: إىل فكتب — عنه هللا ريض
رأس عىل الحديث تدوين ابتداء وكان ،١٢٥ سنة املتوىفَّ الزُّْهري شهاب بن محمد بأمره
حتى العناية إليها هت وُوجِّ العباسيني، عرص يف ِتباًعا الحديث ُكتُب ُدوِّنت ذلك وبعد املئة،

محكًما. ضبًطا ُضبطت

23



العربية اللغة أدبيات

وإنشاء الشعر، وقول وتاريخهم، العرب بوقائع العلم من اآلداب يف الرباعة وأما
تها. مدَّ مثل يف قط أمة تبلغه لم مبلًغا أمية بني خالفة يف بلغت قد فإنها النثر؛ من البليغ
والخطباء الشعراء مكانات ويرفعون َمنِْزلتها يُْعلُون أمية بني من الخلفاء كان وقد
مع الرشيد وحديث اد وَحمَّ ل املفضَّ مع املهدي وأخبار العباسية، الدولة وكذا والعلماء،
عناية من «بلغ العسكري: سعيد بن الحسن أبو اإلمام وقال القالدة. تلك حلية األصمعيِّ
أو َخَربٍ أو عر الشِّ من بيٍت يف بالشام وهم اختلفوا ربما أنهم بالعلم وشغفهم أمية بني
يف نفِقد كنا ما عبيدة: أبو قال حتى العراق إىل الَربِيد فيه فيُِربدون العرب؛ أيام من يوم
ِشعر، أو نََسب أو َخَربٍ عن يسأله َقتَادة باب عىل يُنِيخ أميَّة بني ناحية من راكبًا يوم كل
وعمًرا عامًرا َقتَل َمن له: فقال مروان، بني من الخلفاء أبناء عند من رجل عليه فقِدم
بها فشَخَص ثَْعَلبة، بن َقيس بن ُضبَيَْعَة بن َجْحدر قتلهما فقال: ة؟ ِقضَّ يوَم التغِلبيَّنْيِ
فطَعن اْعتََوَراُه، فقال: جميًعا؟ قتلهما كيف ولكن جحدر، َقتَلهما أَجْل، فقال: إليه عاد ثم
العراق دخل حني املأمون يزل ولم قال: ثم بينهما، َفَعادى جِّ بالزُّ وهذا نَان بالسِّ هذا
يُِجب، ولم وِكَربٍ بضعٍف يعتذر والشيخ ذلك، عىل ويحِرص يجيئه أن يف األصَمعيَّ يراسل

باختصار. ا.ه. البرصة. إىل إليه ويُنِْفذها املسائَل يجمع الخليفة فكان
خلكان ابن وقال — عنه هللا ريض — معاوية زمن يف التاريخ من يشء ُكِتب وقد

وأشعارهم. حمري ملوك أخبار يف ١١٦ سنة املتوىف منبه بن لوهب تأليًفا رأى إنه
وأول اللحن، انتشار بسبب الراشدين الخلفاء عهد آخر يف العربية علم َوْضُع وكان
وأَخذه — وجهه هللا كرم — طالب أبي بن عيلُّ املؤمنني أمري قواعده وأسس وضعه من

ه. وأتَمَّ الدَُّؤيل األْسَود أبو عنه
كالم، بعد األدباء» «تاريخ كتابه يف األنباري محمد بن الرحمن عبد الربكات أبو قال

نصه: ما

قال: األسود أبو روى ما العلم لهذا — وجهه هللا كرَّم — عيل وضع وسبب
هذه ما فقلت: ُرْقعة، يده يف فوجدت طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري عىل دخلت
هذه بمخالطة فسد قد فوجدته العرب كالم تأملت إني فقال: املؤمنني؟ أمري يا
عليه. ويعتمدون إليه يرجعون شيئًا أضع أن فأردت األعاجم)، (يعني الَحْمراء
فاالسم: وحرف، وفعل اسم كله: «الكالم مكتوب: وفيها الرقعة إيلَّ ألقى ثم
يل: وقال معنى»، أفاد ما والحرف: به، أُنبئ ما والفعل: املسمى، عن أنبأ ما
األسماء أن األسود أبا يا واعلم إليك، وقع ما إليه وأِضْف النَّْحو، هذا انُْح

24



العربية اللغة أدبيات

يا الناس يتفاضل وإنما مضمر، وال ظاهر ال واسم ومضمر، ظاهر، ثالثة:
ثم قال: املبهم). االسم بذلك (وأراد مضمر وال بظاهر ليس فيما األسود أبا
إىل وصلت أن إىل واالستفهام، التعجب بابَي ثم والنعت، العطف بابَي وضعت
— املؤمنني أمري عىل عرضتها فلما ،« «لكنَّ خال ما فكتبتها وأخواتها، إنَّ باب
أبواب من بابًا وضعت كلما وكنت إليها، « «لكنَّ بضم أمرني — السالم عليه
النحو هذا أحسن ما فقال: الكفاية، فيه ما حصلت أن إىل عليه عرضته النحو

ا.ه. «النحو». ي ُسمِّ فلذا نحوَت! الذي

سنة املتوىف عاصم بن نرص أشهرهم من الطُّالب، من َجْمٌع األسود أبي عن وأخذ
أئمة من جمع بعده وجاء تقدم، كما للمصحف والشكل النقط واضع وهو بالبرصة، ٨٩
بعضهم ترجمة عليك وسريد والشواهد، األدلة من وأكثروا القواعد ترتيب أحكموا العربية

الكتاب. هذا يف

بعدها وما العباسية عرصالدولة يف وآدابها العربية اللغة حالة (8)

وغربًا رشًقا ملكهم وامتدَّ املعمورة أنحاء يف العرب انترشت وقد العباسية الدولة جاءت
يف أكثرهم دخل واللهجات، اللغات مختلفة كثرية أمم لهم ودانت األندلس، إىل الهند من
وهم العرب، غري من بالعربية املتكلمون فكثر بلغتهم؛ وتكلموا بالعرب واختلطوا اإلسالم
اللغة، إىل الفساد فرسى كالعرب، فيهم ملكة العربية تكن لم الذين األعاجم من تعلم كما
بعد البَْدو إىل دبَّ ثم واألمصار، امُلدن يف ذلك ظهر ما أوَّل وكان والتحريف. اللَّْحُن وفشا
رسعة وكانت لغته. تفسد لم منهم يختلط لم ومن باألعاجم، اختالطهم لقلة طويل؛ زمن

وقلتها. املخالطة لكثرة تابعني وبطؤه الفساد
والعراق فارس بالد يف اإلسالمية املمالك عىل والسلجوقية يَْلم الدَّ من العجم تغلَّب وملا
سقطت أن وبعد املجيد. الكتاب لوال يذهب العربي اللسان وكاد اللغة، فساد زاد والشام
ثم مسلمني، تغلُّبهم وقت يكونوا (ولم باملرشق وامُلُغول التَّرت وتغلب العباسية الدولة
يف جاورها وما الفارسية البالد يف العربية اللغة أخذت ذلك)؛ بعد اإلسالم يف دخلوا
وبالد وخراسان العجمى بالعراق اإلسالمية املمالك يف رسم لها يبَق لم حتى االضمحالل،
إن حتى العلم، كتب وبعض والدِّين الحديث ُكتُب يف إالَّ الروم، وبالد الهند وأرض فارس
أساليب وذهبت والهندية، والفارسية كالرتكية العربية اللغة بغري ُكتب مؤلفاتها من كثريًا
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والشام العربي والعراق العرب ببالد العربية وبقيت قليًال، إال والنظم النثر من اللغة
العربية إىل بالدهم يف فعاد املتغلِّبون، أولئك باإلسالم ف ترشَّ ثم املغرب، وبالد ومرص

َرَواِئها. َمِعنُي غاض أْن بعد وفاَض ُرَواِئها، بعض
التغيري من دخلها ما لكثرة الكتابة؛ لغة عن بعيدة أصبحت الكالم لغة أن غري
يف الصحيحة العربية باللغة تزال ال فالكتابة بينهما، الُخْلف مسافة واتسعت والتبديل،
العربية اللغة من خليط وهي العامية، اللغة عليه تغلبت فقد الكالم وأما املعتربة، الكتب
لغات من وأساليب كلمات بعض مع ولهجتها أساليبها وتغيري كلماتها تحريف بعد
املخالطني الختالف وتغري؛ تقلُّب يف يوم كل العامية اللغة وهذه بها. امتزجت أخرى
يف تختلف ية العامِّ اللغات تجد ولذا وضعًفا؛ قوًَّة سلطتهم وتفاوت األعاجم، من ألهلها
مرصوالشام أهل لغة يف ذلك ترى كما والعصور البالد باختالف كلماتها وبعض لهجتها
ذلك قبل ولغتهم اليوم الجزائر أهل لغة ويف ببعض، بعضها قارنتها إذا املغرب وبالد

سنة. بخمسني
العربية اللغة فيه زاحمت العامية اللغة عىل طويل زمن والشام مرص يف أتى ولقد
إياس ابن تواريخ يف ذلك من شيئًا ترى كما املؤلفات، بعض ويف الكتابة يف الصحيحة
كتابة يف أيًضا وتراه العامة. إلفهام ذلك مؤلفوها د تعمَّ وربما الجليل، واألنس والجربتي
بعضها يف بينًا ظهوًرا اليوم إىل ظاهرة آثارها تزال وال املايض، القرن يف بمرص الدواوين

اآلخر. بعضها يف نادرة أو وقليلة
العامية اللغة من كلٍّ عن لبُعده يُفهم ال بعضها مرص يف الدواوين لغة كانت بل

الصحيحة. واللغة
من رمق آخر عىل وهي الرشيفة اللغة هذه تداركت — تعاىل — هللا عناية ولكن
يف تكن لم نهضة بها ونهضوا بعيد، غري زمن من بنارصها أخذوا أفاضل بعلماء حياتها

قوَّتها. من فقدته ما بعض إليها أرجعوا حتى الحسبان

والنظم النثر

دينية، من العلوم جميع به وُدوِّنت عظيًما، اتساًعا العبايس العرص يف النثر نطاق اتسع
من ترجموه أو املسلمون وضعه مما ذلك وغري وفلسفية، وطبية، ورياضية، وأدبية،

العربية. اللغة إىل األجنبية اللغات
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والفنون، العلوم اصطالحات بحسب األلفاظ من كثري استعماَل هذا استدعى وقد
األلفاظ من والفلسفة والطب والرياضة واألدب الدين علوم اصطالحات يف ذلك ترى كما

املستحدثة. العرفية
من خالية الرابع القرن حوايل إىل العلوم تدوين ابتداء من التأليف عبارة وكانت
والرشيعة األدب علوم سيما ال املأخذ، قريبة الرتكيب، متينة األسلوب، حسنة التعقيد،

اللغة. من النَّْحوية القواعد كتب حتى وفروًعا أصوًال
فيه زهت الذي العرص ذلك يف كان غرض أيِّ يف والتحرير الرسائل شأن كان وكذا
بني االرتقاء من غايته ذلك كل وبلغ وامَلَدنية، الحضارة ت وَعمَّ اآلداب، وَحِييَت العلوم،
بحسن مسترتًا كان ولكنه والنظم، النثر يف التكلف من يشء دخل أنه غري اإلسالمية. ة األمَّ
كبريًا؛ تأثريًا واملنثور املنظوم جملة يف ليؤثر يكن ولم الغالب، يف الصنعة وإحكام بْك السَّ

فيه. الترصف ولحسن لقلته
العباسية الخالفة لضعف تبًعا الضعف يف األدبية الحياة هذه أخذت ذلك وبعد
بعضهم وكاد السجع، إىل الكتاب من كثري ومال والنظم، الكتابة يف التكلف وكثر العربية،
اللفظية، نات املحسِّ من ونحوه والجناس وتنميقها باأللفاظ عنه الهيًا املعنى جانب يهمل
عبارة لكنَّ القديس»، و«الفتح العتبي» «تاريخ ک املسجوع بالكالم كتب ُصنِّفت حتى
الرسائل بعض وكذا األسلوب، عالية راقية تزال ال الكتب من كثري ويف فيهما التأليف
إىل فشيئًا شيئًا العباسية الدولة بسقوط االنحطاط دور يف اللغة دخلت حتى واملحررات،
ومتانة األسلوب حسن من لها كان ما اإلمكان بقدر تستعيد أخذت حيث هذا، عرصنا

املعنى. إىل والقصد والجناس، السجع تكلف عن البعد مع الرتكيب،
ذلك إىل اإلشارة تقدَّمت كما والشام، مرص يف ة العامَّ للنهضة يرجع ذلك يف والفضل

السابق. الفصل يف

النظم

للشعراء يَنَْفِسح لم مجاًال العباسية الدولة لشعراء العمران وسعة الَحضارة َفَسَحت قد
بْك، السَّ وأجادوا املعاني، يف فوا وترصَّ وأبْدعوا، وتفننوا، املذاهب، فيه فذهبوا قبلهم؛
شعراء من تََقدَّمهم َمن القول يف والتفنُّن والسهولة الرِّقة يف وفاقوا الصنعة، وأحكموا
الفاتحني أيدي به امتألت مما شاهدوه ما وصفوا فقد ذلك، يف عجب وال األموية. الدولة
يف واللغة عليها، تغلبوا التي األمم آثار من حسهم تحت وقع وما األقاليم، خريات من
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لرتى وإنك ملوكهم). دين عىل (والناس أنصارها أكرب من والخلفاء شبابها عنفوان
ما كل يف الغاية بلغوا فقد الثالث، القرن نهاية إىل العباسيني شعراء كالم يف العجب

فيه. تكلموا
عددهم أََخذَ املجيدين الشعراء أن غري الثالث، القرن بعد قوَّته يف الشعر واستمر
اشتُهروا قوم هؤالء بعد وجاء ،٥١٣ سنة املتوىف بالطُّْغَرائي انتهوا حتى فشيئًا شيئًا يقلُّ
،٧٤٠ سنة املتوىف الِحيلِّ الدِّين َصِفيَّ آخرهم وكان تقدَّمهم، من شأو يبلغوا لم ولكنهم

هذا. عرصنا حتى وقوًَّة ضعًفا حكمه يف كالنثر النظم أصبح ذلك وبعد
والسهولة بالرقة شعرهم امتاز وقد «امُلَولَِّدين»، ب ْون يُسمَّ العباسية الدولة وشعراء
من القرب مع الخيال يف والتوغل والكناية واملجاز التشبيه يف والتوسع اللفظ وعذوبة
لكالمهم صار حتى البديعية، املحسنات من منهم املتأخرون أكثر وقد أحيانًا، الحقيقة

مقبول. غري غلو أو تافه معنًى دونها من الُحْسن من ظاهرة َمْسَحة
النثر بني بعضهم جمع وقد شعره، يف بها امتاز طريقة شاعر لكل كان وقد
الريض. والرشيف وامليكايل والخوارزمي كالبديع جيد كالم منهما كل يف له واتفق والنظم
فقد ثم العباسية، الدولة صدر إىل عليها وسلطان النفوس يف مكانة للشعر كان ولقد
وكذبهم، ذلك يف ولُغلُوِّهم والهجو، املدح يف الشعراء من املتبذلني لكثرة ذلك؛ بعد تأثريه
الشعر نفوسهم من يقع ال الذين العرب، غري خصوًصا العظماء أعني من والنحطاطهم

العربي. نفس من موقعه الجيد
النظم يف وتفننوا والدوبيت، والسلسلة كاملوشح للنظم أوزانًا امُلَولَّدون زاد وقد

كثريًا. ترصًفا فيه وترصفوا وشطَّروا سوا فخمَّ
بشار بعد األول الفريق فمن كثريون؛ كتابهم من واملجيدون املولدين شعراء وفحول
، امُلْعتَزِّ وابن ، يُّ والبُْحُرتِ تمام، وأبو الَعتَاِهية، وأبو نَُواس، وأبو الوليد، بن مسلم برد: بن
بن والَحَسن ِفراس، وأبو امَلَعرِّي، العالء وأبو الرَِّيض، والرشيف وامُلتَنَبِّي، ، الرُّوميِّ وابن

والطُّْغرائي. َخَفاجة، وابن األندليس، هانئ
بن والحسن ويل، الصُّ إبراهيم يحيى: بن الحميد عبد بعد الثاني الفريق ومن
والحريري، والبديع، والخوارزمي، َعبَّاد، وابن والصابئ، الَعميد، وابن والجاحظ، وهب،

البغدادي. اللطيف وعبد الفاضل، والقايض
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العربي الخط (9)

بغداد يف أوضاعه وخالفت وتحسينه، الخط تجويد إىل العناية توجهت العباسيني عرص يف
املختلفة، األقالم واخُرتعت الشكل. وجمال الرسوم إجادة إىل امليل يف الكوفة يف أوضاعه
نصفها، أو ثلثيها أو الحروف ثلث الستقامة نظًرا والنصف والثلثني الثلث قلم فظهر
ببغداد ظهر حتى والجودة االرتقاء يف آخذًا الخط واستمر األخرى. األقالم من ذلك وغري
الخط من نوًعا واخرتع ،٣٢٨ سنة املتوىف مقلة، بن عيل بن محمد عيل أبو الكاتب الوزير
الشائع النسخ خط هو البديع الخط هذا أن الُكتاب بني اشتُهر وقد البديع، بالخط ُسمي
خط بوجود مستدلني الباحثني بعض ذلك ونفى الكويف، الخط عىل مقلة ابن نقله اليوم،
ُكتبت التي والرسائل الصحف بعض يف ذلك شاهدوا كما مقلة، ابن زمن قبل النسخ
فيه ترصف ولكنه اخرتاًعا، النسخ خط يخرتع لم مقلة ابن أن والظاهر مقلة. ابن قبل
ال مقام وهذا والحسن، الجودة يف أصله عن بها امتاز صورة إىل ونقله بديًعا، ترصًفا
وتاله الخط، حسن يف املثل به يُرضب مقلة ابن وكان والتحقيق. البحث إىل محتاًجا يزال
زمنه أهل له أقرَّ وقد ،٤٢٣ سنة املتوىف الشهري الكاتب هالل بن عيل الحسن أبو ذلك يف
ابن بعد حه ونقَّ العربي الخط هذَّب الذي وهو الخط، حسن يف املشاركة وعدم بالسابقة

مقلة.
ك الرتُّ تفنن وقد النسخ. خط محله وحل األيام بتوايل أُهمل الكويف الخط إن ثم
إىل والثلث النسخ وأوصلوا والرقعة، التعليق، خط فاخرتعوا وتنويعه، الخط تحسني يف

اآلن. مشاهد هو كما واإلتقان الحسن درجات أقىص
والرتكية، العربية، به تُكتب كلها، اإلسالمية البالد يف منترش العربي والخط

حولها. وما جاوة بجزيرة املاليو ولسان بالهند، أُردو ولسان واألفغانية، والفارسية،

واملعارف العلوم

فوضعوا اإلسالمية، العلوم بتدوين العباسية الدولة عرص يف والعلماء الخلفاء اعتنى قد
وتفسري النبوية، األحاديث ودوَّنوا أحكامه، واستنبطوا فروعه يف وصنفوا الفقه، أصول
والشواهد، القوانني لها وُوضعت البالغة، علوم واستُخرجت العربية، وعلوم الكريم، القرآن
وترجموا وألَّفوا الخمس. دوائرها يف العربية الشعر أوزان وُحرصت الَعروض، وُوضع
وتقويم والفلسفية والطبيعية الرياضية العلوم وسائر والهندسة والهيئة الطب يف كتبًا

األشخاص. وتاريخ العام والتاريخ البلدان

29



العربية اللغة أدبيات

واستنبطوا وزادوا وهذَّبوا حوا فنقَّ ترجموه فيما وترصفوا وضبطها، باللغة واعتنوا
نُقلت أو بها أُلِّفت التي العلوم كل العربية اللغة وسعت وقد أغالطه. من كثريًا وأصلحوا
التي الكتب يف ذلك وقع ما وأكثر يسري، يشء إال األعجمية األلفاظ من يدخل ولم إليها،
املسلمني واشتغال العلوم هذه عىل الكالم وتفصيل العربية. يحسنون ال من بعض عرَّبها
إىل يحتاج ذلك كل به؛ يُنتفع ألن صالًحا وجعله منها ترجموه ما بتهذيب وعنايتهم بها

والرشح. البحث من حقه ليُوىفَّ الكبار األسفار تأليف
مؤرخي كبار كتبه مما مقتَطًفا للمقام مناسبًا وجيًزا مختًرصا ذاكرون أنَّا غري
مآثر يف املعارصين؛ الُكتاب وأفاضل املنصفني اإلفرنج من املؤرخني ومحققو املسلمني
مازجني كله، ذلك يف كله العالم عىل الفضل من لهم وما ومعارفهم وعلومهم العرب
املقام اقتضاء حسب قائله إىل القول بنسبة حني مرصِّ أو ببعض بعضه كالمهم أحيانًا

فنقول: ذلك،
وقد املنصور، جعفر أبو العباسيني الخلفاء من وتدوينها بالعلوم اعتنى من ل أوَّ
قد به شغفه وفرط الفقه يف براعته مع وكان وللرشيعة، للطب املدارس إنشاء يف أخذ
يف أُوْقِليدس كتاب زمنه يف وتُرجم الفلكية، العلوم بتعلم ا خاصٍّ زمنه من جزءًا جعل

والحساب. والهيئة الهندسة
لتعليم مدرسة مسجد بكل يُلحق بأن وأمر فيه، رشع ما الرشيد حفيده وأكمل
أيامه يف وُكتب ونرشها، واآلداب العلوم إحياء يف جهده باذًال وكان وأنواعها، العلوم
كتاب ذلك ومن اليونانية، عن تُرجم مما وغريها اإلسالمية العلوم يف كثرية مصنفات
يف تُْرجم الكتاب هذا إن وقيل: السماوية، الرياضة يف بَْطِليموس ألفه الذي «امَلَجْسِطي»

بأمره. املأمون زمن
ِصَلتهم، الخلفاء أحسن وقد مسلمني، غري يَان ْ الرسُّ من قوًما املرتجمون وكان
فوقع العربية إىل نقلوها التي العلوم من متمكن غري أكثرهم وكان النَِّعم، عليهم وأفاضوا
وما املأمون عرص يف العرب من العلم يف الراسخون ذلك بعد حه فصحَّ الكثري، الغلط فيها

أنفسهم. اليونانيني غلط من كثريًا صححوا كما بعده،
كان قوٍم من ترجموها التي الكتب فتناولوا به، للعمل بالعلم العرب اشتغال وكان
أثر ظهر وقد الغابر، الجيل ومآثر الذخائر نفائس من أنها عىل حفظها منها حظهم
شارملان إىل أرسلها التي باملاء املتحركة اقة قَّ الدَّ الساعة ذلك ومن الرشيد، عرص يف العمل
آلة أنها وتوهموا العهد لذلك منها األوروبيون ففزع لعهده، أوروبا وعظيم فرنسا ملك
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وتوقع لتغتالهم إالَّ إليهم أرسلها ما العرب ملك وأن الشياطني، فيها كمنت قد سحرية
بهم يأتي وكان العلماء، أكابر من كثري الرشيد حرضة يف اجتمع وقد إيقاع. رش بهم

العلماء. من مئة معه استصحب الحرام هللا بيت لحج سافر وكلما منزلتهم، ويرفع
كلَّ بالعلم وُشِغف واآلداب العلوم إىل عنايته ه وجَّ املأمون إىل الخالفة أفضت وملا
واليونان الفرس كتب من كثريًا وترجم جمع وقد العلماء، إال يجالس يكن ولم حياته،
نارضة، ِجنانًا واألدب للعلم وغرس واملوسيقى، األرايض وتخطيط والطبيعيات الهيئة يف
ونالت قوَّتها، أْوج إىل العلم دولة به ووصلت ثمرها، وطاب نَْوُرها، وتفتَّح نَبْتها، فزكا
وكان خالفة، دار كانت كما علمية مدرسة عهده يف بغداد وكانت ثروتها، أكرب به
فعل. وقد اآلستانة، مكاتب من مكتبة يعطيه أن الثالث ميشل مع صلحه رشوط من
والخسوف الكسوف وحسبوا فلكية، وأزياًجا أرصاًدا زمنه يف العرب علماء ألف وقد
فلك منطقة ميل وقدَّروا والخريفي، الربيعي االعتدال ورصدوا وغريها، األذناب وذوات
قبل تُرجمت التي الكتب بعض غلط بأمره وأصلحوا األرضية، الدرجة وقاسوا الربوج،

زمنه.
الوزراءُ بالخلفاء واقتدى بالعلوم، االشتغال يف حذوه وحذا املأمون، بعد الواثق وجاء
منزلتهم. ورفعوا أزرهم، وشدُّوا العلماء، بنارص جميًعا وأخذوا وبعده، زمنهم يف واألمراء
العرص، ذلك يف به االشتغال أمكن فنٍّ وكل علم بكل االشتغال يف العلماء فأخذ
عند القاعدة «إن األوروبيني: فالسفة أحد قال واملشاهدة. التجربة عىل علومهم وبنوا
العارش القرن بعد ما إىل األوروبي وعند عارًفا، تكن والحْظ وشاهْد، جرِّْب، هي: العرب
فانظر ا.ه. عامًلا.» تكن األساتذة يقول ما وكرِّْر الكتب، يف ْ اقرأ املسيحي: التاريخ من
إصالحهم من عنه ينجم وما بالبحث عنايتهم فرط من اآلن تجده بما وقارنه الفرق
من ا بدٍّ يجدوا لم منصفيهم فطاحل إنَّ حتى أثبتوه، كانوا مما يُحىص ال فيما الخطأ
أثبتوه ما ضد اليوم لهم ثبت كما اليوم أثبتوه ما ضد غًدا لهم يثبت أن بإمكان االعرتاف
ينتفعون التي الكون ظواهر من الكثري ُكنْه عىل الوقوف بعدم اإلقرار من وال أمس،

بخواصها.
وسائر والهندسة، الهيئة، علم البيضاء: اليد فيها للعرب كان التي العلوم ومن
اليونانيني أغالط من أصلحوه وما مخرتعاتهم من عليها زادوه ما فإن الرياضية، العلوم
«إذا الهيئة»: علم «تاريخ يف ِديَالْمِربْ قال العلوم. هذه يف األوفر الحظ لهم جعل قبلهم
كبريًا عدًدا العرب من تعدَّ أن أمكنك الراصدين، من ثالثة أو اثنني اليونانيني يف عددت
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هو الذي واملقابلة الجرب وعلم الحسابية األرقام اإلفرنج أخذ العرب وعن محصور»، غري
اإلسكندري ديوفنتوس إنَّ املؤرخني بعض وقال ومسماه. باسمه أخذوه العرب، وضع من
اآلن. إىل موجودة تزال ال وكتبه الجرب، يف ألف من أول هو للميالد الرابع القرن أهل من
وليس املسائل، بعض وحل القوى استخراج قواعد إال فيها ليس الكتب هذه أن والحق
علوم ذلك ونظري . مستقالٍّ فنٍّا وصار بها امتاز التي األساسية وقواعده الفنِّ أصول فيها
قد العلماء أن مع الجرجاني، القاهر عبد اإلمام هو وواضعها مؤسسها إن قالوا البالغة،
أصول ذا علًما جعلوها أن بذلك يبلغوا لم ولكنهم مسائلها، بعض يف الكالم إىل سبقوه

جعلها. كما وقواعد
جداول لها ووضعوا وجامدها، مائعها األجسام، لثقل قوانني العرب اكتشف وقد
والبوصلة املرصي، يونس ابن اخرتعه للساعة، البندول واخرتعوا والصحة، الدقة غاية يف
عىل للداللة الدقاقة الساعات استعمل من أوَّل وهم أيًضا، اإلبرة بيت واخرتعوا البحرية،

الغرض. لهذا الزوالية الساعات استعمال أتقن من وأوَّل الزمن، أقسام
من فهي الحقيقية، الكيميا علم إليها يُْسبَقوا ولم وضعوها التي علومهم ومن
مجرِّبًا تعدَّ أن تستطيع ال وإنك األوروبيون، أخذها وعنهم سواهم، دون العرب اكتشاف

العرب. عند مئني املجرِّبني من تعدُّ ولكنك اليونانيني، عند واحًدا
وُمَركَّبات النافعة، العديدة املؤلفات ذلك يف ولهم والصيدلة، بالطب اشتغلوا وقد
من وأوَّل والتصعيد، بالتقطري والزيوت املياه استحرض من أوَّل وهم الصالحة. األدوية
يعتنون األندلس حكام وكان العسل. يستعمل غريهم وكان األدوية، يف السكر استعمل
وَفْضلُهم بالفقري، رْفًقا رونها ويَُسعِّ للغش، إزالًة أدويتها فيفحصون الصيدليات بإدارة
كثريًا يبارشن باألندلس النساء وكان الجراحة، يف برعوا وقد يُنكر، ال أوروبا عىل الطب يف
اليوم. وأمريكا أوروبا أهل عليه يَُحثُّ ما وذلك اإلناث، من بغريهنَّ الجراحية العمليات من
التي العلوم يف العالم علماء من األوىل الطبقة يف يعدُّون مؤلفون، الفنون هذه يف ولهم
ومفردات سينا، ابن كقانون اليوم، إىل باقية منهم كثري مؤلفات تزال وال بها، اشتغلوا
ونزل اليمن، من فرحل غاَضبه قحطان أخو يونان بأن القول حت رجَّ وإذا البيطار. ابن
بضاعة هي إنما اليونانية الكتب تلك كانت بهم؛ نََسبُه فاختلط والروم اإلفرنجة بني ما

إليهم. ُردَّت العرب
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اشتغالهم من أقل األشخاص وتاريخ العام والتاريخ بالجغرافية اشتغالهم يكن ولم
وقد أوروبا، من وجانب وآسية أفريقية حول العديدة السياحات فلهم السابقة، بالعلوم
مطبوع بعضها عديدة مؤلفات البلدان تقويم يف ولهم حسنًا، رسًما اكتشفوه ما رسموا
ُطِبَعا ياقوت»، و«معجم الفداء، ألبي البلدان» «تقويم األول فمن مطبوع؛ غري وبعضها
كان الصقيل، محمد بن محمد اإلدرييس للرشيف املشتاق» «نزهة الثاني ومن أوروبا. يف
١١٥٣ سنة صقلية ملك الفرنجي لرجار صنع الذي وهو الهجري، السادس القرن يف
أنحاء جميع فيها رسم ة، أُقَّ ١٤٤ الفضة من زنتها التاريخ، يف ُعرفت أرضية كرة أوَّل
املشتاق «نزهة كتاب أيًضا له وصنف باالستيفاء، مرشوًحا غائًرا رسًما زمانه يف األرض
مع مستوفاة واملمالك البالد فيه وصف السبعة، األقاليم عىل مرتبًا اآلفاق» اخرتاق يف
يف األوَّل والفضل الحرص. تفوق التاريخ يف ومؤلفاتهم والفرسخ. بامليل املسافات ذكر
منه استمدَّت أصليٍّا ينبوًعا كانت التي بغداد مدرسة إىل يرجع العلوم بهذه االشتغال
عىل قرون عدَّة استقاموا العرب إن اإلفرنج: مؤرِّخي بعض قال اإلسالمية. املدارس سائر
يف النظر من االنتقال وهي قواعدهم، واتبعوا بغداد، مدرسة علماء وضعها التي الطريقة

حقيقته. وُعرفت صحته اتضحت ما عىل إال يعوِّلون ال األسباب، اجتالء إىل املسببات
من قطر منها يخُل ولم العلماء، إليها وُجمعت تباًعا، العديدة املدارس أُنشئت وقد
وَسَمْرَقنْد وبَُخارى والكوفة والبرصة بغداد املدارس بهذه وازدانت اإلسالمية، األقطار
وفاس ومراكش والقاهرة واإلسكندرية آسية، قارَّة يف وحلب ودمشق وأصفهان وبَْلخ
األندلس مدن من وغريها وَغْرناطة وقرطبة وأشبيلية أفريقيا، قارَّة يف والقريوان وسبتة
ويف الرابع، القرن يف مدرسة عرشون وحدها بالقاهرة وكان أوروبا. قارة يف العديدة
النارص الرحمن عبد بن الَحَكم ة مدَّ يف مدرسة ثمانون األندلس بالد من وحدها قرطبة

.٣٦٦ سنة املتوىف
واملدارس باملكاتب ة غاصَّ الخامس القرن أواخر يف ذلك بعد األندلس وأصبحت
حماية عىل كالمه يف جيون قال متعدِّدة. مدارس من مدنها من مدينة تَْخل ولم الجامعة،
يف الخلفاء ينافسون كانوا والوزراء األقاليم والة «إن والغرب: الرشق يف للعلم املسلمني
الفقراء ومساعدة العلم بيوت إقامة عىل اإلنفاق يف اليد وبسط والعلماء، العلم مقام إعالء
نفوس يف انترشا تحصيله يف اللذة وِوْجدان العلم ذَْوق أن ذلك عن وكان طلبه. عىل
(هو السالطني ألحد واحٌد وزيٌر أنفق وقرطبة. فاس إىل وبَُخاَرى َسَمْرَقنْد من الناس
ألف عرش خمسة لها وجعل بغداد، يف مدرسة بناء عىل دينار ألف مئتي امللك) نظام
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تلميذ، آالف ستة فيها باملعارف يَُغذَّْون الذين وكان سنة، كل شئونها يف ترصف دينار
من عليه يُنَفق الفقري أن غري فيها، الصناع أفقر وابن اململكة يف العظماء أعظم ابن فيهم
أجوًرا يُنَْقدون كانوا واملعلمون أبيه، بمال يكتفي الغني وابن للمدرسة ص املخصَّ الرِّيع

ا.ه. وافرة.»
الطب مدرسة عن امتحانها نظام أخذت اإلسالمية البالد يف الطبية املدارس وجميع
إال صناعته يمارس أن لطبيب يكن ولم وأدقها، النظامات أشدِّ من وكان القاهرة، يف
ِطبِّية مدرسة وأوَّل ته. شدَّ عىل االمتحان، يف فاز بأنه شهادٍة بعد تكون أن رشيطة عىل
من سالريت يف العرب أنشأها التي هي املحكم النظام هذا عىل أوروبا قارَّة يف أُنشئت
بالد من إشبيلية يف العرب أقامه الذي هو أوروبا يف أقيم فلكي مرصد وأوَّل إيطاليا. بالد

األندلس.
مرصد أشهرها ومن وغربًا، رشًقا اإلسالمية البالد يف الفلكية املراصد تعدَّدت وقد
ومرصد أزياج، جملة حت وُصحِّ أرصاد عدَّة به ُرصدت وقد قنطرتها، عىل امُلنْشأ بغداد
أخو خان كوپالى أتم وملا خان، هوالكو بأمر الطويس الدين نصري أنشأه الذي املراغة
تيمور أنشأه الذي َسَمْرَقنْد ومرصد إليها، بغداد علماء مؤلفات نََقل الصني َفتَْح هوالكو
أعلم من وكان لنك، تيمور حفيد محمد مرزا بك أُلوغ أنشأه الذي دمشق ومرصد لنك،
املقطم، جبل مرصد بمرص وكان العرص، هذا إىل معترب مشهور زيج وله الفلك، علماء

الحاكمي. الزيج صاحب الشهري الفلكي يونس ابن أنشأه
باملدارس، عنايتهم من أقل بها اإلسالمية الدول عناية تكن فلم الكتب دور وأما
ستة منها مجلد ألف مئة عىل تحتوي مكتبة الرابع القرن أوائل يف القاهرة يف كان فقد
مجلد، ألف ستمئة فيها ما بلغ األندلس يف الخلفاء ومكتبة غري. ال والَفَلك الطب يف آالف
سبعون وحدها األندلس ببالد كان أنه حققوا وقد مجلًدا. وأربعني أربعة فهرسها وكان
وبعض والرتجمة، والنَّْسخ للمطالعة خاصة مواضع املكاتب هذه يف وكان عمومية، مكتبة

عليه. تحتوي ملا دراسة معاهد ديارهم ويجعلون بالكتب يولعون كانوا الخاصة
األوابد» «َقيْد كتاب املرشق يف وحسبك الَعدُّ، يحرصه ال فما تآليفهم ضخامة وأما
ألحمد األندلس ويف مجلد، ٤٠٠ يف خراسان قرى من ٥٥٩ سنة املتوىف البَنَْجِذيهي لإلمام
األغرب واألعجب بالذَّرَّة، وختم بالَفَلك فيه بدأ سفر، ١٠٠ نحو «العاَلم» كتاب أبان بن
آخرها سنة ١١٥ يف ٦ األندلسيني جهابذة من تأليفه عىل تعاقب الذي األدب» «فلك كتاب

٦٤٥ه. سنة
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يدهش ما عنها املسلمني جالء بعد اإلسالمية الكتب من إسبانيا أهل أحرق ولقد
الكاتب. قلُم ويتوقف ُل، املتأمِّ ويحار السامُع، عدده لبيان
نصه: ما ٧ وجه «املقتطف» من الثالث املجلد يف جاء

شميرت كردينالهم أمر التي كتاب ألف الثمانون أين إسبانيا أهل لنا ليَُقْل
يعلمون ال وهم فأحرقوها عليها، استظهارهم بَُعيد َغْرناطة ساحات يف بحرقها
وخمسة ألف ألف — ربلس مؤرخهم قال ما عىل — أَْفنَوا حتى يعملون، ما
به لعبت كتاب من كم يخربون وليتهم العرب؟ أقالم خطها كلها مجلد آالف
عن يقولون وما يذروا؟ ولم العرب معارف من يُبقوا لم حتى ذلك بعد نريانهم
وطالبة الضخمة، العربية باملجلدات مشحونة بها ظفروا التي الثالث السفن
١٦٧١ سنة األسكوريال قرص يف كتبها وألقوا فسلبوها مراكش، سلطان ديار
ثالثة فأكلت النريان بها لعبت حتى هجرية) ١٠٨٢ سنة (املوافقة ميالدية
غفلتهم، من استفاقوا حينئٍذ األخري؟ الربع إال منها يستخلصوا ولم أرباعها،
املاروني الطرابليس القصريي ميخائيل إىل ففوضوا َجَهالتهم؛ ُكْربَ وعلموا
هذه يف ما فعىل منها، كتابًا ١٨٥١ أسماء لهم فكتب أسمائها، وكتابة ترتيبها
الَعَرب، معاِرَف األيام هذه أهُل َقَرص واملرشق أفريقية يف بقي وما الكتب

ا.ه. فيها. ما جميع يستوعبوا لم هذه وحتى

املستعصم الخليفة قتل بعد بالهجوم التتار فاجأها ملا فإنه بغداد مكاتب وأما
يف كانت التي العلم كتب وأخذوا والنهب، السلب دأبهم جعلوا العباسيني، الخلفاء آخر

جنودهم. عليها َفَعربت ِبِدْجلة، وأَْلَقوها خزائنها،
انُْسْب ثم كله، ذلك مقدار ْر وتَصوَّ إسبانيا، أهُل أحرقه ما إىل النفائس هذه فأِضف
من املاليني هذه أن يف ذلك بعد وتفكَّْر منها، أُتِْلف ما إىل اإلسالمية الكتب من بقي ما
يف منصف وأنت — ذلك بعد واحكْم املطبعة، تُْعَرف أن قبل بالَقَلم ُخطَّت إنما الكتب

اهتمامهم. به واهتمت اعتناءهم بالعلم اعتنت ة أمَّ تسبقهم لم العرب بأن — حكمك
و٩٢ ٩١ صفحة يف الثالثة سنتها يف املقتطف مجلة يف ورد ما نذكر للفائدة وتتميًما
العرب مآثر بيان يف السنة تلك يف نُرش مقال خاتمة وهو العرب»، «فضل عنوان تحت
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مقالنا نَّاها ضمَّ شذرات الجامع املقال هذا من اقتطفنا وقد علمائهم، وبعض وعلومهم
العنوان: هذا تحت ذُكر ما هو وها السابق،

غاية عىل وكانت األندلسيني، مدارس أوروبا أهل قصد الوسطى القرون يف
للمسيح ٨٧٣ سنة ففي بالدهم. إىل منها تزوَّدوه ثم فيها العلم وقرءوا اإلتقان،
اللغة بدرس رهبانه من جماعًة — غالن ماري دير رئيس — هرتموت أمر
العربية العلوم يطلبون البندكتيون الرهبان وكان معارفها. لتحصيل العربية
الثاني، سلڤسرت البابا العرب من العلم تعلم من وأشهر عليه، مزيد ال بشوق
طالبًا أوروبا من كبري قسم عىل طاف جربرت يسمى فرنيس رجل وأصله
ورصف وقرطبة، إشبيلية مدارس يف فرتع األندلس، يف قدمه دبت حتى املعارَف
أقرانه عىل يسمو زال وما دياره، إىل عاد هنيئًا ساغها فلما رغبته، العلوم إىل
ريمز، يف واألخرى إيطاليا، يف األوىل مدرستني؛ للعلم فشاد بابا ب تنصَّ حتى
ثارت ثم عنهم. نقلها التي الهندية واألرقام العرب معارف أوروبا إىل وأدخل
فج كل من األندلس فطلبوا وإنجلرتا، وجرمانيا وفرنسا إيطاليا أهل يف الحمية

أهلها. من املعارف وتناولوا عميق،

الرياضية»: العلوم «تاريخ يف مونتكال قال

قرون مدَّة العرب من علمه كان إال بالرياضيات عالم اإلفرنج من يقم ولم
قرأ دوكريمونا، إيطاليا أهل من املعارف عنهم نقل من جملة فمن عديدة.
الرازي وكتب املجسطي عنهم وترجم بطليطلة، والفلسفة والطب الهيئة علم
والجرب، الحساب عنهم نقل البيزى وليوندار الالتينية، إىل الرئيس والشيخ
عنهم نقل وممن والطب. والطبيعيات الهيئة عنهم نقل الڤيالنوڤى وأرنولد
سكوت، اسمه وآخر مورىل، اسمه وآخر بالرد، اسمه راهب اإلنجليز من
والفلسفة الكيميا يف املعارف من له حصَّ ما فإن الشهري، باكون روجر وكذلك
يف الحسن أقوال من اقتبس وقد كتبهم، من استخلصه إنما والرياضيات
الحسن. عن كثريًا أخذ فإنه بالبرصيات؛ اشتُهر الذي فيتليو ومثله البرصيات،
ومنهم كتبهم، برتجمة أمروا العرب، معارف قيمة اإلفرنج ملوك عرف وملا

القسطيل. الثاني وألفونس الجرماني الثاني وفردريك شارملان نقل
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استنبطوه أو غريهم عن العرب نقله مما العرب، عن نقلوا اإلفرنج أن والخالصة
والطب، والكيمياء، والبرصيات، والرياضيات، والطبيعيات، والهيئة، الفلسفة، بأنفسهم،
والسكر، والبارود، الورق، عمل عنهم وأخذوا والفراسة. والزراعة، والجغرافية، والصيدلة،
دود بالدهم إىل منهم وأدخلوا املنسوجات. من كثري ونسج األدوية، وتركيب والخزف،
والسبانخ، والقطن، والزعفران، السكر، وقصب كاألرز، واألشجار الحبوب من وكثريًا القز
بعد الصناعة هذه اإلنجليز اسرتدَّ وقد وتجفيفه، األديم دبغ عنهم ونقلوا والتني. والرمان،
«موركو بها املدبوغة الجلود يسمون يزالون وال عنها، العرب بجالء األندلس من فقدها

وقرطبة. مراكش إىل نسبة وكردوفان»
كالسمت الطبيعية اإلفرنج مباحث أكثر يف مستعملة العربية األلفاظ تزال وال
والرشاب والقطن والجرب والقىل والكحول النجوم وأسماء واملقنطرات والسموت والنظري
فأسماء كانت، كما قارصة إسبانيا أهل لغة لبقيت العرب لغة ولوال وغريها. والكيمياء
قطع أسماء وكذلك والشرب، والربع كالقنطار محرَّف عربي أكثرها وأقيستهم أوزانهم

كثري. وغريها والكهف والجب والربكة كالبحرية ونحوها املاء
األوَّلني علوم بها اتصلت العلوم سلسلة من حلقة زمانهم يف كانوا فامُلَولَّدون
مدرسة جريدة قول أحسن وما كلها، نقل لم إن املعارف أكثر لفقد ولوالهم باملتأخرين،

املعنى: هذا يف الكلية إدنربج

وصلت التي الحلقة فإنهم ذلك، خالف غرينا قال ولو كثريًا للعرب ملدينون إنَّا
أهل تحرَّك همتهم وسموِّ وبنجاحهم حديثًا، بمدنيتها قديًما أوروبا مدنية
املظلمة. األعصار يف العميق نومهم من واستفاقوا املعارف إحراز إىل أوروبا
النافعة، الصادقة والفنون الطبيعية العلوم برتقية أيًضا مدينون لهم ونحن
ا.ه. ومدنيًة. علًما كثريًا أوروبا نفعت التي واملخرتعات املصنوعات من وكثري

ينقسم فإنه اآلن، إىل العباسية الدولة ابتداء من العربية واآلداب العلوم تاريخ أما
كبرية: مدد أربع إىل

تقريبًا، الرابع القرن بمنتصف وتنتهي املنصور جعفر أبي بخالفة تبتدئ األوىل: املدَّة
مجدها ذروة إىل واآلداب العلوم فيها صعدت التي ة املدَّ وهي سنة، ٢٠٠ نحو فهي
جنانها، فأَيْنََعْت اإلسالمية، البالد جميع عىل املعارف ينابيع فيها وفاضت عزها، وأوج
وكبار املحدِّثني ء وأجالَّ املجتهدين األئمة شموس أرشقت وفيها أْفنانها. للقاطفني وَدنَْت
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من وغريهم األدب، ورجال الكتَّاب وأعاظم الشعراء وفحول العربية وأئمة الدين علماء
العلماء. أساطني

سنة العباسية الدولة بسقوط وتنتهي نهايتها، يف األوىل ة املدَّ مع تتالقى الثانية: ة املدَّ
عىل والسلجوقيني الديْلم باستيالء العباسية الخالفة أمر َضُعف املدَّة هذه ويف ،٦٥٦
من الخلفاء يعرف كان كما العلم قدر من يعرفون األعاجم هؤالء يكن ولم السلطة،
كتب يف النظر عىل العلم أهل من كثري واقترص الُفتور، بعَض الِهمُم َفَفَرتت العرب؛
وفن علم كل يف كبري عدد املدَّة هذه يف نبغ أنه غري بالحوايش. وها َووشُّ َقبْلهم َمن
يف اشتعلت التي الَجذَْوة تلك أثر من ذلك وكان والفلسفية، الرياضية العلوم سيما ال
املقتبس منها يقتبس زمنًا بعدهم بقيت بل الخلفاء ضعُف يُْخِمْدها ولم األوىل، املدَّة
اإلسالم يف دخلوا ثم آسية، من عليها استولوا التي والبالد بغداد يف التتار أطفأها حتى

سبق. كما وميضها بعض فتألَّق
عىل باشا عىل محمد باستيالء وتنتهي العباسية الدولة بسقوط تبتدئ الثالثة: ة املدَّ
وراء وما فارس بالد يف العربية املعارف أُعدمت ة املدَّ هذه أوَّل ويف ،١٢٢٠ سنة مرص
يف وكذلك املدَّة، هذه كل األزهر الجامع بفضل قليًال مرص يف زاهية وبقيت النهر،
العلوم كانت املدَّة هذه أواخر ويف بعدهم، واألرشاف السعديني دولة يف املغرب بالد
من بصيص الزمن ذلك أثناء يف يلوح كان ولكن حياتها، من رمق آخر يف العربية
خلدون وابن الفداء أبو العلماء أكابر من ظهر فقد يختفي، ثم والعرفان العلم نور
صاحب واملجد العرب» «لسان صاحب منظور وابن والسيوطي حجر وابن واملقريزي

الفقيه. الوردي وابن «القاموس»
املعارف أخذت املدَّة هذه ويف مرص، عىل باشا عيل محمد باستيالء تبتدئ الرابعة: ة املدَّ
الكتب من وأُلِّف ُطبع ما بفضل والشام مرص يف وتنمو الحياة فيها تدب واآلداب

النافعة. املختلفة
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٥٦٦م) سنة (املتوىف القيس امرؤ (10)

أخت الَحاِرث بن َربيعة بنت تَْمِلك وقيل: فاطمة، ه وأمُّ الِكنِْدي، ُحْجر بن الَقيس امرُؤ هو
قوله: يف ذكرها وقد وُمَهْلِهل، ُكليب

بَ��يْ��ق��را تَ��ْم��ِل��ك ب��َن ال��َق��يْ��س َ اْم��َرأ ب��أنَّ ��ٌة َج��مَّ َوال��َح��َواِدُث أَتَ��اَه��ا َه��ْل أَال

وقيل: ة، دَّ الشِّ َرُجل القيس» «امرئ ومعنى بالبادية. أْهَله وتََرك بالَحَرض أقام أي
ل أوَّ وهو فيه، ونبغ بالشعر تعلق شبَّ وملا أَسد، بني ببالد ُولد وقد َصنَم، اسم الَقيس
وكان والتشبيه. االستعارة وأجاد واملَها، بالظباء النساء وشبَّه الطُّلول عىل استوقف من
امَرأ ابنَه طَرَد كان وقد وقتلوه، عليه فتمالئوا شديًدا َعْسًفا فَعَسَفهم أَسد بني َمِلَك أبوه
وذُْؤبانَهم، َصَعاليكهم يستتِبع العرب أحياء يف له وتنقُّ شعره يف بالنساء لتشبيبه القيس
ِثقل لني وَحمَّ صغريًا ضيعني فقال: أبيه، َقتُْل بََلغه اليمن بأرض الخمر يرشب هو وبينما
ببعض استنرص إنه ثم أْمٌر، وغًدا َخْمٌر اليَوَم َغًدا، ُسْكر وال اليوم َصْحَو ال كبريًا، الثار
بعد له وحصلت بهم، ظِفر حتى أَسد بني يتتبع زال وما القبائل، ورؤساء الَعَرب أْقيَال
شعره وأشهر ٥٦٦م. سنة بأَنِْقرة وُدفن َعِسيب، له يقال بجبل مات ثم كثرية، وقائع ذلك

مطلعها: التي الصيت، الطائرة املعلقة

َف��َح��ْوَم��ِل ال��دَّخ��وِل ب��ي��ن ال��لَّ��َوى ِب��َس��ْق��ِط وم��ن��زِل َح��ب��ي��ٍب ِذْك��َرى ِم��ْن نَ��بْ��ِك ِق��َف��ا

٦٠٤م) سنة (تويف الذُّبْيَاني النَّابغة (11)

أَُمامة، أبا ويُْكنَى مُلَرض، ثم ذُبْيان إىل نََسبه ينتهي ِضبَاب، بن معاوية بن ِزيَاد اسُمه
لقوله: النَّابغة ي ُسمِّ وإنما

ُش��ئ��ون ِم��نَّ��ا َل��ُه��ْم نَ��بَ��َغ��ت َوَق��ْد َج��ْس��ٍر ب��ن ال��َق��يْ��ن بَ��ن��ي ف��ي وَح��لَّ��ْت

الشعراء. سائر عىل املقدَّمني األرشاف أحد وهو
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النابغة اعتذار من يَرِوي أيُّكم الشام: َوْفد عليه َدَخل ا َلمَّ َمْروان بن امللك عبد وقال
النعمان: إىل

َم��ذَْه��ُب؟ ل��ل��َم��رءِ ال��ل��ِه َوَراءَ وَل��يْ��َس ِري��ب��ًة ِل��نَ��ْف��ِس��َك أتْ��ُرْك َف��َل��ْم َح��َل��ْف��ُت

نعم. قال: أتَْرِويه؟ له: وقال امُلنْتَرش بن عمر عىل فأقبل يرويه، َمن فيهم يَِجد فلم
العرب. أشعر هذا فقال: كلها، القصيدة فأنشده

إىل به ُوِيشَ إنه ثم أنسه، وأهل ندمائه ومن بالنعمان ا خاصٍّ كان هذا والنابغة
ولم ذلك، فأْقَلقه يُْرَجى ال عليل أنه بلغه أن بعد إال إليه يرجع ولم منه، فهرب النعمان
بني ما يُنْقل رسير عىل محموًال فألفاه إليه فسار ِعلته، مع عنه البُْعد عىل ْرب الصَّ يَْملك

حاجبه: لِعصام فقال الِحرية، وُقُصور الُعمران

ال��ُه��م��اُم؟ ال��نَّ��ع��ِش ع��ل��ى أََم��ْح��ُم��وٌل ل��تُ��ْخ��ِب��َرنِّ��ي َع��َل��ي��َك أُْق��ِس��ْم أَل��ْم
ِع��َص��اُم؟ ي��ا وراءََك م��ا ول��ك��ْن ُدخ��وٍل ع��ل��ى أُالُم ال ف��إنِّ��ي
ال��َح��راُم وال��بَ��َل��د ال��نَّ��اِس َرب��ي��ُع يَ��ْه��ِل��ْك َق��ابُ��وَس أبُ��و يَ��ْه��ِل��ْك ف��إْن
َس��نَ��اُم ل��ُه َل��ي��َس ال��ظَّ��ْه��ِر أََج��بِّ َع��ي��ٍش ِب��ذنَ��اِب ب��ع��َدُه ونُ��ْم��ِس��ك

ميالدية. ٦٠٤ سنة اإلسالم يُْدِرك ولم جاهليته عىل الذبياني النابغة ومات

٦٣١م) سنة (تويف ُسْلَمى أبي بن ُزَهري (12)

أحد وهو لِنزاٍر، نسبه ينتهي ِريَاح، بن َرِبيعة ُسْلمى أبي واسم وبَُجرْي، َكْعب أبو هو
وعن الذُّبْياني، والنابغة وزهري، القيس، امرؤ وهم: الشعراء، سائر عىل امُلَقدَِّمني الثالثة
إىل مسريه يف — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر قال قال: الليثي هللا عبد بن عمر
الذي قال: هو؟ وَمن قلت: شيئًا؟ الشعراء لشاعر تروي هل طويلة: قصة بعد الجابية

يقول:

ِب��ُم��ْخ��ِل��ِد َل��يْ��َس ال��نَّ��اِس َح��ْم��َد َوَل��ِك��نَّ تَ��ُم��ْت َل��ْم ال��نَّ��اَس يُ��ْخ��ِل��ُد َح��ْم��ٌد َك��اَن َف��َل��ْو
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شاعر كان وبَم قلت: الشعراء، شاعر هو قال: ُسْلَمى، أبي بن زهري ذاك قلت:
يمدح ال وكان ْعر، الشِّ َوْحِيشَّ يَتََجنَُّب وكان الكالم، يف يَُعاِظُل ال كان ألنَّه قال: الشعراء؟
هو قال: الشعراء، أشعر عن قيس بن األحنف معاويُة سأل وملا فيه. هو بما إال أحًدا

بقوله: قال: ذاك؟ وكيف قال: زهري،

َق��بْ��ُل آبَ��اِئ��ِه��م آبَ��اءُ تَ��َواَرثَ��ُه ف��إنَّ��م��ا أتَ��ْوُه َخ��يْ��ٍر ِم��ْن يَ��ُك َف��َم��ا

وهو شاعًرا، أبوه كان لغريه: يكن لم ما الشعر يف لزهري كان األعرابي: ابن وقال
وأخته شاعرة، ُسْلَمى وأخته وبَُجري، َكْعب وهما شاعران، وابناه شاعر، وخاله شاعر،
كان ألنه زهري» «َحْولِيَّات فيقال التنقيح يف امَلثَل به يُْرضب زهري وكان شاعرة. الخنْساء

كاملة. سنة يف ويَْعِرضها القصيدة يعمل

٩ه) سنة (تويف ْلت الصَّ أبي بن أَُميَّة (13)

أكرب ومن الطائف، أهل من وهو شمس، عبد بنت ُرَقيَّة ه وأمُّ ثَِقيف، إىل نََسبُه ينتهي
األوثان، يف وشكَّ الخمَر، حرَّم إنه ويقال ويقرؤها، الكتب يف ينظر وكان الجاهلية، شعراء
يطمع وكان العرب، من يُبعث نَبيٍّا أن الكتب يف قرأ ألنه النُّبُوَّة يف وطِمع الدين، والتمس
أنه إليه ويُنسب أكونه، أن أرجو كنت وقال: حسده، ملسو هيلع هللا ىلص النبي بُِعث فلما هو، يكون أن

القائل: هو

ُزوُر اْل��َح��ِن��ي��َف��ة ِدي��َن إالَّ ال��ل��ه ِع��نْ��َد ال��ِق��ي��اَم��ِة يَ��ْوَم ِدي��ٍن ُك��لُّ

ة بعامَّ شعره يف أَميَّة ذهب : األْصَمعيُّ قال حتى اآلخرة، بذكر متعلق شعره وأغلب
موته: مرض يف قال ومما يُْسلم، ولم مات إنه يقال ولكن اآلخرة. ذكر

يَ��زوال أْن إل��ى أْم��ره ُم��نْ��تَ��ه��ى َدْه��ًرا تَ��ط��اَوَل وإْن َع��يْ��ٍش ك��لُّ
ال��وُُع��وال أْرَع��ى ال��ِج��ب��اِل ُرءوس ف��ي ل��ي بَ��َدا ق��ْد م��ا ق��بْ��ل ك��نْ��ُت ل��يْ��تَ��ن��ي
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شعره ومن هجرية. ٩ سنة الطائف قصور من قرص يف نَْحبَه قىض إنه ويقال:
فيها: يقول التي الفخر يف قصيدته

بَ��ِن��ي��نَ��ا م��آِث��َرنَ��ا ف��أَْوَرثْ��ن��ا ِن��َزار ُك��بْ��َرى ع��ن ال��َم��ْج��َد َوِرثْ��نَ��ا

٢٤ه) سنة (توفيت الخنساء (14)

عليها، َغَلَب َلَقٌب والخنساء ، مُلَرضَ نسبها ينتهي يد، الرشَّ بن عمرو بنت تَُماِرضُ اسمها
ووفدت منها، أشعر بعدها وال قبلها قطُّ امرأة يكن لم أنه بالشعر العلم أهل أجمع وقد
ويُعِجبه يستنشدها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وكان معهم، فأسلمت قومها مع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل
يوم األربعة بنيها استشهاد بََلَغها وملا ُخنَاس. يا ِهيه يقول: وهو تُنِْشده وكانت شعرها،
وأْرُجو بقتلهم، فني رشَّ الذي هلل الحمد قالت: القتال عىل لهم تحريضها بعد القادسية

َرْحَمِتِه! ُمْستََقرِّ يف معهم يَْجَمَعني أن ربي من

عنه تعاىل ريضهللا ثابت بن حسان سيدنا (15)

أشعر إنه قيل وقد الشعراء، فحول من وهو الوليد، أبا ويُْكنَى ، الَخْزَرجيُّ امُلنْذر ه جدُّ
الجاهلية يف نصفها سنة وعرشين مئة ر ُعمِّ ِمني، امُلَخْرضَ ِرين امُلَعمَّ أحد وكان امَلَدر، أهل
من تَنَاسلُوا أربعة الَعَرب يف يُعرف ال جدِّه، وأبو وجدُّه أبوه وكذا اإلسالم، يف ونصفها
ان َحسَّ َفَضل قال: ُعبَيدة أبي وعن َغرْيهم. سنة ١٢٠ منهم كلٌّ وعاَش واِحٍد ُصْلٍب
النُّبوة، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي وشاعر الجاهلية، يف األنصار شاعر كان بثالثٍة: َعراء الشُّ ثابت بن
وفاته وكانت التآليف، به تحيط أْن من أوسع وَفْضلُه اإلسالم، يف ُكلها اليََمن وشاعر
تعاىل هللا ريض — عيلٍّ سيدنا خالفة يف الهجرة من األربعني قبل املنورة باملدينة

عنه.
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٧١٢م) سنة (توىف األخطل (16)

تلقيبه سبب إن عبيدة: أبو قال تَْغِلب. من لت، الصَّ بن غوث بن ِغيَاث مالك أبو هو
نرصانيٍّا وكان سفيه). (أي ألخطل إنك غالم، يا له: فقال قومه من رجًال هجا أنه باألخطل
لديهم. وُحْظَوته وأمرائهم املسلمني مللوك مخالطته مع دينه عىل ومات الجزيرة، أهل من
وقد بينهم، التفضيل يف الناس اختلف وإن واحدة طبقة من والفرزدق وجرير وهو
يف األعىش ل يفضِّ كان وقد ِسنٍّا، أْكَربَهم األخطل كان وإن واحد، زمن يف كلهم عاشوا
فلو واحد، نَاٌب وله أْدَرْكتُه األخطل: عن ابنه سأله وقد َجِرير وقال نَْفسه. عىل الشعر
، أَْعَراِبيٍّ بُمَطلََّقة وتزوج امرأته طلَّق أنه األخطل عن يُحكى ومما ألََكَلني. نَابني له أدركت

فقال: فتنفست، األول َزْوَجها ذكرت إذ معه هي َفبَيْنَا

ُق��ُروُح ال��ِف��راِش َم��سِّ ِم��ْن ِب��َج��نْ��بَ��يْ��ِه َك��أَنَّ��َم��ا يَ��ِب��ي��ُت َه��مٍّ َع��َل��ى ِك��َالنَ��ا
أنُ��وُح َك��ذَاَك األُْخ��َرى َزْوج��ت��ي َع��َل��ى وإِنَّ��ِن��ي تَ��نُ��وُح ال��م��اِض��ي َزْوِج��ه��ا َع��ل��ى

إذا ويقربه غاب إذا يذكره رفيعة، مروان بن امللك عبد عند األخطل منزلة كانت وقد
ميالدية. ٧١٢ سنة وفاته وكانت ذكرها. عن املقام يضيق النوادر من كثري وله حرض،

١١٠ه) سنة (توىف َجرير (17)

ينتهي ُكَليب، بن عوف بن بدر بن ُحذَيفة واسمه لقبه، وهو الَخَطفي، بن عطية ابن هو
اإلسالم شعراء عىل املقدَّمون واألْخطل والَفَرْزَدق وهو َحْزَرة، أبا ويُْكنَى ِلِنزار، نََسبه
وافتُضح، َسَقط إال عرصهم شعراء من أحد لهم يَتَعرَّض ولم الجاهلية، يُْدِرُكوا لم الذين
َحَكم وقد بالناِبغة، واألْخطل بُزَهري، والفرزدق باألْعَىش، َجريًرا يَُشبِّه عمرو أبو وكان

بقوله: الثالثة بني َحْفصة أبي بن َمْرواُن

ل��َج��ِري��ر وُم��رُُّه اْل��َك��َالِم ُح��ْل��ُو َوإِنَّ��َم��ا ب��ال��َف��َخ��اِر ال��َف��َرْزدُق ذََه��َب
ال��م��ش��ه��وِر ب��م��دي��ح��ه ال��لُّ��َه��ى وَح��َوى تَ��ْغ��ِل��ٍب أَْخ��َط��ُل َف��أَم��ضَّ َه��َج��ا َوَل��َق��ْد
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فنون وبجميع والهجاء، باملدح ولألخطل بالَفَخار، للفرزدق َحَكم تراه كما فهو
الفخر: يف كالمه ومن لجرير. الشعر

ِغ��َض��ابَ��ا ُك��لَّ��ُه��ُم ال��نَّ��اَس َل��ق��ي��َت تَ��م��ي��ٍم بَ��نُ��و َع��َل��يْ��َك َغ��ِض��بَ��ْت إذَا

نَُمري: بَني يَْهُجو وقال

ِك��الَبَ��ا َوال بَ��َل��ْغ��َت َك��ْع��بً��ا ف��ال نُ��َم��ي��ٍر ِم��ْن إنَّ��َك ال��طَّ��ْرَف َف��ُغ��ضَّ

هجرية. ١١٠ سنة َ تُُويفِّ

١١٠ه) سنة (تويف الفرزدق (18)

الَفَرْزَدق وَرَوى قومه. َرساة من أبوه وكان التَّميمي، َصْعَصَعة بن غالب بن ام َهمَّ هو
سعيد وأبي ُعَمر وابن والُحَسني ُهَريرة وأبي طالب أبي بن عيل عن — هللا رحمه —

ومدحهما. امللك عبد ابنْي وسليمان الوليد عىل وَوَفد الُخْدري،
يف فإذا فتحرَّك الفرزدق عىل دخلت قال: أبيه عن الكريم عبد بن معاوية َرَوى
أحَفَظ حتى ِرْجيل من أُْخِرجه ال أْن َحَلْفُت قال: ِفراس؟! أبا يا هذا ما قلت: َقيْد، رجليه
أشعُر جريًرا أن عىل واألكثرون جرير، وبني بينه املفاضلة يف الناس واختلفت القرآن.
ة وشدَّ وفخامته الشعر جودة إىل يميل كان من قال: حيث األصفهاني أنصف وقد منه،
القصائد وله جريًرا. يقدِّم الغِزل ْمح السَّ الكالم إىل يميل كان ومن الفرزدق، يَُقدِّم أْرسه
العابدين زين مدح يف املشهورة قصيدته ذلك فمن واملدح، والهجو والفخر الرثاء يف الغرَّاء

مطلعها: التي

وال��َح��َرُم وال��ِح��لُّ يَ��ْع��ِرُف��ُه َواْل��بَ��يْ��ُت َوْط��أَتَ��ُه اْل��بَ��ْط��َح��اءُ تَ��ْع��ِرُف ال��ِذي َه��ذَا

هجرية. ١١٠ سنة تُُويفِّ
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١٣٢ه) سنة (تويف الكاتب الحميد عبد (19)

البالغة يف امَلثَل ب يُْرضَ وبه املشهور، البليغ الكاتب يحيى بن الحميد عبد غالب أبو هو
فن كل ويف الكتابة يف وكان الَعِميد، بابن وُخِتمت الحميد بعبد الرسائل ُفِتحت قيل: حتى
وعنه البُْلدان، يف ينتقل ِصبْية ُمَعلِّم أوًَّال وكان الشام، أهل من وهو إماًما، واألدب العلم من
ل، َسُّ الرتَّ يف البالغة سبيل ل سهَّ الذي وهو اْقتََفْوا، وآلثاره لزموا ولطريقته لون امُلَرتسِّ أَخذَ
ذلك الناس فاستعمل الكتب فصول يف التحميدات واستعمل الرسائل أطال من أول وهو
أَُميَّة بني ملوك آخر األموي الحكم بن مروان بن محمد بن َمْروان كاِتَب وكان بعده،
اكتُْب فاستقلَّه: أْسَوَد َعبًْدا ال الُعمَّ بعض له أهَدى وقد يوًما له فقال بالَجْعِدي، املعروف
واد السَّ من ا رشٍّ لونًا َوَجْدت لو إليه: فكتب فعل، ما عىل ه وذُمَّ مختًرصا كتابًا العامل إىل
األْلفاظ، ثََمَرتُها شجرة الَقَلم أيًضا: كالمه ومن والسالم. ألَْهَديْته، الواحد من أقل وعدًدا
وقائعه جميع يف مروان مع حاًرضا وكان بليغة، رسائل وله الحكمة. لُْؤلُؤه بَْحٌر والِفْكر
بمرص. الفيوم أعمال من بُوِصري لها يقال بقرية ١٣٢ سنة معه وُقِتل أمره، آخر عند

(٨٠–١٥٠ه) النعمان حنيفة أبو اإلمام (20)

أربعة أدرك حنيفة أبا إن تاريخه يف الخطيب وقال . الَخزَّ يبيع َخزَّاًزا كان ثابت، ابن هو
أبي بن هللا وعبد مالك، بن أنَُس وُهْم: — أجمعني عليهم هللا رضوان — الصحابة من
ولم بمكة، َواثَلَة بن عاِمُر الطَُّفيْل وأبو باملدينة، الساعدي َسْعد بن وَسْهل بالكوفة، أْوَىف
بغداد» «تاريخ يف الخطيب وذكر النَّقل. أهُل ذلك قرَّر كما يَْلَقه ولم منهم أحد عن يأخذ
أبو والقايض املبارك بن هللا عبد عنه وروى سليمان، أبي بن اد حمَّ عن الِفْقه أخذ أنَّه

وغريهم. يباني الشَّ الحسن بن ومحمد يوسف
إىل ع التََّرضُّ دائم الُخشوع كثري َوِرًعا عابًدا زاهًدا عامًال عامًلا — هللاُ رحمه — وكان
فأبَى القضاءَ، يَُولِّيَه أن عىل بغداد إىل الكوفة من املنصور جعفر أبو ونََقله تعاىل، هللا
الرِّضا َمأمون أنا ما وهللا هللا، يَخاف َمْن إال أمانتك يف تُْرِع وال هللا اتَِّق له: يقول وهو
َحَكْمَت قد له: فقال تصلح، أنَْت كذبَت، املنصور: له فقال الغضب؟ مأموَن أكون فكيف
توىل إنه وقيل كذَّاب؟! وهو أمانتك عىل قاضيًا تَُويلِّ أن لك يَِحل كيف نَْفسك، عىل يل
عنه هللا ريض وكان َعقبها. تُُويف ثم امتناعه بسبب لِحَقتْه إهانٍة بعد قليلة أياًما القضاء

45



العربية اللغة أدبيات

سنة ُولَِد نغمة، وأحالهم منطًقا الناس أحسن ومن إلخوانه، املواساة َحَسن الَكَرم، شديَد
.١٥٠ سنة وتويف هجرية، ٨٠

يف وتُويفِّ السجن. يف يمت لم إنه وقيل القضاء، ِليَِيل جن السِّ يف ببغداد وفاته وكانت
عنه. ريضهللا — الشافعي اإلمام فيه ُولَِد الذي اليوم

١٦٧ه) سنة (تويف برد بن ار بشَّ (21)

ُطَخاِرْستَاَن من وأصله بغداد، قدم ، بَْرصيٌّ املشهور، الشاعر بُْرد بن ار بَشَّ معاذ أبُو هو
من امُلْحَدِثني مرتبة أوَّل يف وهو أعمى، ُولَِد أْكَمه؛ وكان ُصْفرة، أبي بن امُلَهلَّب َسبْي من

مطلعها: التي املشهورة قصيدته املشورة يف شعره فمن املجيدين، الشعراء

َح��اِزم ن��ص��ي��ح��ة أَو ن��ص��ي��ٍح ب��َح��ْزِم َف��اْس��تَ��ِع��ْن ال��م��ش��وَرَة ال��رَّأُْي بَ��َل��َغ إِذا

قوله: أيًضا شعره ومن

أَْح��يَ��انَ��ا ال��ع��ي��ن ق��ب��ل ت��ع��َش��ق َواْألُذُْن ع��اش��ق��ة ال��َح��يِّ ل��بَ��ع��ض أُذِْن��ي َق��وُم يَ��ا
َك��انَ��ا َم��ا ال��َق��ْل��َب ��ي تُ��وفِّ َك��ال��َع��يْ��ِن األُذْن َل��ُه��م: َف��ق��ل��ُت تَ��ه��ِذي؟ تَ��َرى َال ِب��م��ن َق��الُ��وا:

برضبه فأمر بالزَّنْدقة عنده وُرِمي املؤمنني، أمري املنصور بن املهدي يمدح وكان
إىل فحمله أهله بعض فجاء البرصة من بالقرب ذلك من فمات سوًطا، سبعني فُرضب

سنة. تسعني عىل نيَّف وقد ،١٦٧ سنة وذلك بها، ودفنه البرصة

(٩٠–١٧٩ه) مالك اإلمام (22)

أْصبَح لذي نسبة األْصبَِحيُّ عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك هللا عبد أبو اإلمام هو
بن نافع عن القراءة أخذ األعالم، األئمة وأحد الهجرة دار إمام اليمن، ملوك األذْواء من
رجل َقلَّ مالك: وقال السلطان، عند معه وأفتى الرأي ربيعة عن العلم وأخذ نُعيم، أبي
ينادي مناديًا سمعت وهب: ابن وقال ويستفتيني، يَجيئني حتى مات ما منه أتعلُم كنت

ذئب. أبي وابن أنس بن مالك إال الناس يُْفتي ال أَال باملدينة:
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فراشه صدر عىل وجلس توضأ يَُحدِّث أن أراد إذا — عنه هللا ريض — مالك وكان
أحبُّ فقال: ذلك، يف له فقيل حدَّث، ثم وهيبة بوقار جلوسه يف وتمكَّن لحيته ح ورسَّ
أن يكره وكان طهارة. عىل متمكنًا إال به أَُحدِّث وال ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول حديث أُعظَِّم أن
سنه، وكرب ضعفه مع املدينة يف يركب ال وكان ُمْستعجًال، أو قائًما أو الطريق عىل يُحدِّث
يأتي مالك كان الواقدي: وقال مدفونة. هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول جثَّة بها مدينة يف أركب ال ويقول:
يف ويجلس الحقوق ويقيض املرىض ويَُعود والجنائز والجمعة الصلوات ويَْشهد املسجَد
باملدينة ١٧٩ سنة وتويف هجرية ٩٠ سنة والدته وكانت أصحابه، إليه ويجتمع املسجد

بالبقيع. وُدفن

(١٢١–١٦١ه) ِسيبََويِْه (23)

بعد وقيل: ،١٢١ سنة ميالده وكان بالبيضاء، تُعرف ِشريَاز ُقرى من بقرية ونشأ ُولد
قوَل اد حمَّ عىل يَْستميل هو بينما إنه ويقال وروايته، الحديث ي لتلقِّ البرصة َقِدم ثم ذلك،
(وأخذُت: الدَّرداء» أبا ليس عليه ألخذُت شئُت ولو إال أحد أصحابي من «ليس ملسو هيلع هللا ىلص: النبي
فقال ليس، اسم أنه ظانٍّا بالرفع الدرداء أبو سيبويه: قال املعاتبة)، أي املؤاخذة، من
وأخذ وغريه، أحمد بن الخليل عىل االشتغال عىل َعَكَف ثمَّ ومن سيبويه، يا َلَحنَْت اد: حمَّ
وَوَضع اللغة، علوم يف األئمة إمام صار حتى مشتغًال يزل ولم األكرب، األْخَفش عن اللغة

املشهور. عىل ١٦١ سنة وتويف النحو، علماء َمْرجع هو الذي النحو يف كتابه

١٨٩ه) سنة (تويف الكسائي (24)

إماًما كان السبعة، القراء أحد بالكسائي املعروف الُكويف حمزة بن عيلُّ الحسن أبو هو
العربية علماء يف ليس قيل: حتى يٌَد الشعر يف له يكن ولم والقراءات، واللغة النحو يف
وروى األدب. ويعلِّمه الرشيد هارون بن األمني ُب يؤدِّ وكان الشعر. يف الكسائي من أجهل
الفرَّاء عنه وروى وغريهم، ُعيَيْنة وابن يَّات الزَّ وحمزة عيَّاش بن بكر أبي عن الكسائي
ُصْحبة إليها خرج قد وكان ، بالرَّيِّ ١٨٩ سنة وتويف وغريهما. م سالَّ بن القاسم ُعبَيد وأبو
محمد لوفاة ، بالرَّيِّ والعربية الفقه َدَفنُْت يقول: كان الرشيد إن ويقال: الرشيد، هارون

يومئٍذ. الحنفي الفقيه الحسن بن
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نَُواس(١٤٥–١٩٨ه) أبو (25)

الحَكمي هللا عبد بن الَجرَّاح َمْوىل ه َجدُّ كان املشهور، الشاعر هانئ بن الحسن عيل أبو هو
الَخِصيب أن وُروي الكوفة، إىل خرج ثم بها ونشأ بالبرصة ولد إنه قيل ُخراسان، وايل
العلماء زالت وما نسبي. عن أدبي أغنْاني فقال: نََسبه، عن نُواس أبا سأل مرص صاحب
أجود من وكان القدماء، أشعار عىل لونه ويُفضِّ به ويتََفكَّهون شعره يروون واألرشاف
أبي من أشعَر ُمَولًَّدا ار بَشَّ بعد أعرف ال الجاحظ: قال حتى حاشية هم وأرقِّ بديهة الناس

نواس.
وكان شديًدا، تفضيًال زهري عىل له ويَُفضِّ النابغة شعر يعجبه نواس أبو وكان

نواس: أبي قول بمثل وصفت ملا نفسها الدنيا َوَصَفت لو يقول: املأمون

َع��ري��ِق ال��ه��اِل��ِك��ي��ن ف��ي نَ��َس��ٍب وذُو ه��ال��ٍك واب��ُن ه��اِل��ٌك َح��يٍّ ُك��لُّ أَال
َص��دي��ِق ِث��ي��اِب ف��ي َع��ُدوٍّ ع��ن َل��ُه ��َف��ْت تَ��َك��شَّ َل��ب��ي��ٌب ال��دُّنْ��ي��ا اْم��تَ��َح��َن إذَا

ببغداد. ١٩٨ سنة وفاته وكانت

(١٥٠–٢٠٤ه) الشافعي اإلمام (26)

هللاملسو هيلع هللا ىلصيف رسول مع يجتمع الُقريش، العباس بن إدريس بن محمد هللا عبد أبو اإلمام هو
فيه اجتمع الَقرين، منقطع املفاخر، جمَّ املناقب، كثري — هللا رحمه — وكان َمنَاف. عبد
وآثارهم — عنهم هللا ريض — الصحابة وكالم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وسنة هللا بكتاب العلوم من
جاللة مع األْصَمعيَّ إن حتى والشعر العربية واللغة العرب كالم معرفة من ذلك وغري
بن أحمد قال حتى غريه، يف يجتمع لم ما الُهذَليِّني أشعار عليه قرأ الشأن هذا يف قدره

الشافعي. جالسُت حتى منسوخه من الحديث ناسخ عرفُت ما عنه: ريضهللا حنبل،
أحرض يل: فقال امُلَوطَّأ، حفظُت وقد أنس بن مالك عىل قدْمت عنه: ريضهللا وقال،
فهذا يُْفلح أحٌد يُك إن فقال: حفًظا، املوطَّأ عليه فقرأت قارئ، أنا فقلت: لك، يقرأ من
الشافعي إىل التفَت الفتيا أو التفسري من يشء جاءه إذا ُعيَيْنة بن سفيان وكان الغالم.
إالَّ ورٌق أو َمْحَربٌة بيده ممن أحٌد ما حنبل: بن أحمد وقال الغالم. هذا سلُوا فقال:
يف ُولد إنه وقيل ،١٥٠ سنة وولد . تَُعدَّ أن من أكثر ففضائله ِمنَّة. رقبته يف وللشافعي
منها وُحمل َغزَّة، بمدينة األصحِّ عىل والدته وكانت حنيفة. أبو اإلمام فيه تويفِّ الذي اليوم
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بها فأقام ١٩٥ سنة بغداد وقِدَم الكريم، القرآن وقرأ بها فنشأ سنتني، ابن وهو مكة إىل
تويفِّ أن إىل بها يزل ولم مرص إىل خرج ثم بغداد، إىل عاد ثم مكة إىل خرج ثم سنتني،

.٢٠٤ سنة

(١٤٤–٢٠٧ه) الَفرَّاء (27)

أبرع كان الكويف، يَْلمي الدَّ بالفرَّاء، املعروف األَْسَلميُّ زياد بن يحيى زكرياء أبو هو
قال: أنه ثعلب العباس أبي عن وُحكي األدب، وفنون واللغة بالنحو وأعلمهم الكوفيني
كانت ألنها لسقطت؛ أيًضا ولواله وضبطها، خلَّصها ألنه عربية» كانت ملا الفرَّاء «لوال
فتذهب. وقرائحهم عقولهم مقادير عىل فيها الناس وتتكلم أراد، من كلُّ ويدَّعيها تُتَنازع
أصوَل يجمع ما يَُؤلِّف أن أَمره باملأمون اتصل وملا الكسائي، الحسن أبي عن النحو أخذ
ألف ثم بالخزائن، بَكتْبه املأمون وأمر «الحدود» فصنَّف العربية، من ُسمع وما النحو
يف والتثنية «الَجْمع وكتاب «اللغات»، كتاب وله ْكل، الشَّ يف كتابان وله «املعاني»، كتاب
مكة طريق يف ٢٠٧ سنة وتويف الكتب، من ذلك وغري واالبتداء» «الوقف وكتاب القرآن»،

سنة. ٦٣ وعمره

(١٣٠–٢١١ه) العتاهية أبو (28)

سنة ُولد املشهور، الشاعر العتاهية، بأبي املعروف القاسم بن إسماعيل إسحاق أبو هو
بغداد، وسكن بالكوفة، ونشأ املنورة، املدينة ُقرَب بالحجاز التَّْمر َعنْيَ ى تُسمَّ ببلدة ١٣٠

املهدي: الخليفة حرضة يف شعره ومن

أَذْيَ��ال��َه��ا تُ��َج��رُِّر إل��ي��ه ُم��نْ��َق��اَدًة ال��ِخ��َالف��ُة أتَ��تْ��ه
َل��َه��ا إالَّ يَ��ْص��لُ��ُح يَ��ُك وَل��ْم َل��ُه إالَّ تَ��ْص��لُ��ُح تَ��ُك َف��َل��ْم
ِزْل��َزال��َه��ا األَْرُض َل��ُزْل��ِزَل��ِت َغ��يْ��ُرُه أََح��ٌد َراَم��َه��ا َوَل��ْو
أَْع��َم��اَل��َه��ا ال��ل��ُه َق��ِب��َل َل��َم��ا ال��ُق��لُ��وِب ِن��يَ��اُت تُ��ِط��ْع��ُه َل��ْم َوَل��ْو
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نَُواس، وأبي ار بشَّ طبقة يف امُلَولَّدين ُمقدَّمي من وهو كثرية، أشعار الزهد يف وله
عند ويغني امُلغنِّي َمَخاِرُق يجيء أن أشتهي قال: وفاته وقبل ببغداد، ٢١١ سنة وتويفِّ

البيتني: بهذين رأيس

َق��ِل��ي��ُل ال��بَ��اِك��يَ��اِت َع��َزاءَ َف��ِإنَّ ِت��ي ُم��دَّ ال��دَّْه��ِر ِم��َن َع��نِّ��ي انْ��َق��َض��ْت َم��ا إِذَا
َخ��ِل��ي��ُل ل��ل��َخ��ِل��ي��ِل بَ��ْع��ِدي ويَ��ْح��ُدُث ِت��ي َم��َودَّ َوتُ��نْ��َس��ى ِذْك��ِري َع��ْن َس��يُ��ْع��َرُض

(١٢٢–٢١٦ه) األَْصَمِعي (29)

بن ُمَرضَ إىل نسبه وينتهي الخامس، ه َجدُّ وأَْصَمُع ُقَريْب، بن امللك عبد سعيد أبو هو
إىل عاد ثم الرشيد هارون خالفة يف بغداد وَقِدم البرصة، أهل من وهو َمَعدٍّ، بن ِنَزار
قوته، وضْعف سنه بكرب واحتجَّ يُِجب، فلم إليه دعاه املأمون خالفة كانت وملا البرصة،

عنها. ليجيب إليه ويرسلها املسائل من امُلْشِكل يجمع املأمون فكان
حتى الذاكرة قويَّ الحفظ كثري وامُلَلح، والغرائب اللغة يف إماًما األصمعيُّ كان وقد
أغلبها كتابًا األربعني نحو ألف وقد أُْرجوزة، ألف عرش ستة يحفظ كان إنه بعضهم: قال

بها. يختص وما اللغة يف
منهما كلٌّ ألف وقد الربيع بن الفضل عند عبيدة أبي مع اجتمع أنه عنه يُحكى ومما
عن عبيدة أبو وُسئل واحد، ُمَجلد هو فقال: كتابه، عن األصمعيُّ فُسئل الخيل، يف كتابًا
ه، وَسمِّ منه عضو كل وأمسك الفرس هذا إىل ُقْم له: فقيل ُمَجلًدا، خمسون فقال: كتابه،
فقام وافعْل، أنت ُقْم لألصمعي: فقيل العرب، عن هذا أخذت وإنما بَيْطاًرا َلْسُت فقال:
أُْعِطي فرغ فلما فيه، العرب قالت ما وينشد يه ويَُسمِّ عضو كلِّ عىل يده يضع وجعل
سنة وتويفِّ الفرس. تلك راكبًا إليه يأتي عبيدة أبي إغاظة أراد إذا كان إنه ويقال الفرس،

بالبرصة. ٢١٦
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(١٨٨–٢٣١ه) ام تمَّ أبو (30)

بمرص، ونشأ ،١٨٨ سنة ُولد طيئ، إىل نسبه ينتهي الحارث، بن أَْوس بن َحبيب اسمه
ويعمل حائًكا يخدم كان وقيل: مرص، جامع يف بالَجرَّة املاء يَْسِقي كان إنه قيل وقد
شعره وفصاحة لفظه ديباجة يف عرصه واحد صار أن إىل ل وتنقَّ اشتغل ثم عنده،
يحفظ كان إنه قيل حتى غريه، فيه يلحقه ال ما املحفوظات من له وكان أُْسلُوبه، وُحْسن
دل الذي «الحماسة» كتاب وله والقصائد، امَلَقاطيع غري للعرب أُْرُجوزة ألف عرش أربعة
الشعراء» «فحول اه سمَّ مجموع وله اختياره، وُحسن معرفته وإتقان فضله غزارة عىل
٢٣١ سنة وتويف واإلسالميني. ِمني وامُلَخْرضَ الجاهلية شعراء من كثرية طائفة فيه جمع

هجرية.

(١٦٤–٢٤١ه) حنبل بن أحمد اإلمام (31)

وكان ،١٦٤ سنة بغداد يف ُولَِد عدنان، إىل نسبه ينتهي َحنْبَل، بن محمد بن أحمد هو
وكان لغريه، يتفق لم ما الحديث من فيه وجمع «امُلْسنَد» كتابه صنَّف امُلحدِّثني، إمام
ه، خواصِّ ومن — عنه هللا ريض — الشافعي اإلمام صاحب وكان كثريًة، أحاديَث يحفظ
وما بغداد من خرجُت حقه: يف وقال مرص، إىل الشافعي ارتحل أن إىل ُمَصاحبه يََزل ولم
فُرضب يجب؛ فلم القرآن بخلق القول إىل وُدعي حنبل. ابن من أفقه وال أتْقى بها َخلَّفت
بن محمد منهم األماثل، من جماعة الحديث عنه أََخذَ االمتناع. عىل ُمرصٌّ وهو وُحِبس
العلم يف مثلُه عرصه آخر يف يكن ولم النَّيْسابوري، الحجاج بن ومسلم البخاري إسماعيل

ببغداد. ٢٤١ سنة تويف والورع.

(١٩٤–٢٥٦ه) البخاريُّ (32)

صاحب الحديث علم يف اإلمام الحافظ ، البخاريُّ الحسن أبي بن محمد هللا عبد أبو هو
وكتب األمصار، ُمحدِّثي أكثر إىل الحديث طلب يف َرَحل و«التاريخ»، الصحيح» «الجامع
أهلها، إليه واجتمع بغداد وقِدَم ومرص، والشام والحجاز العراق ومدن والجبال بُخراسان
الُحَميدي هللا عبد أبو وحكى والدراية. الرواية علم يف بتفرُّده وشهدوا بفضله، واعرتفوا
سمع بغداد قدم ملا البخاري أن بغداد» «تاريخ يف والخطيب امُلْقتَِبس» «َجذْوة كتاب يف
وأعطوها وأسانيدها متونها فقلبوا حديث مئة إىل وعمدوا فاجتمعوا الحديث، أصحاب به
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املوعد وأخذوا البخاري، عىل ذلك يُْلقوا أن املجلس حرضوا إذا وأمروهم أنفس، لعرشة
إليه انتدب بأهله املجلس اطمأن فلما الحديث، أصحاب من كثري حرضه وقد للمجلس،
آخر، عن سأله ثم أعرفه، ال فقال: األحاديث، تلك من حديٍث عن فسأله العرشة من واحد
التفت فرغوا أنهم البخاري علم ا فلمَّ الجميع، انتهى حتى وهكذا أيًضا، أعرفه ال فقال:
والثالث كذا، فهو الثاني وحديثك كذا، فهو األول حديثك أما له: وقال منهم األول إىل
إىل كلها األحاديث ُمتُون وردَّ كذلك باآلخرين وفعل العرشة، أتمَّ حتى الَوالء عىل والرابع
عنه وروى بالفضل، له وأَذَْعنوا بالحفظ الناس له فأقرَّ متونها، إىل وأسانيَدها أسانيدها

.٢٥٦ سنة وتويف ١٩٤ سنة وُولَِد ِْمِذي. الرتِّ عيىس أبو

(٢٠٦–٢٦١ه) مسلٌم (33)

«الصحيح»، صاحب النَّيَْسابوري الُقَشرْيي مسلم بن اج الَحجَّ بن ُمْسِلم الُحسني أبو هو
وسمع ومرص، والشام والعراق الحجاز إىل رحل امُلحدِّثني، وأعالم اظ الُحفَّ األئمة أحد
عنه فروى مرَّة غري بغداد وقِدم وغريهما، حنبل بن وأحمد النيسابوري يحيى بن يحيى
مسلم كتاب من أصحُّ السماء أديم تحت ما النيسابوري: عيل أبو الحافظ وقال أهلُها،
سنة، وخمسون خمس وُعْمره بنيسابور ٢٦١ سنة املذكور مسلم وتُُويفِّ الحديث. علم يف

.٢٠٢ سنة ُولد إنه الصالح ابن وقال

(٢٢١–٢٨٤ه) الرُّومي ابن (34)

الغريب، والتوليد العجيب النظم صاحب املشهور، الشاعر العباس بن عيلُّ الحسن أبو هو
إذا وكان قاَلب، أحسن يف ويُْربزها مكامنها من فيستخرجها النادرة املعاني عىل يغوص
يف وهو كالمه ومن بقية. وال َفْضلة فيه يدع ال حتى فيه يستقيص يزال ال املعنى أخذ
بعض يف غلط أنه فزعم النافعة باألدوية ويعالجه إليه يرتدد الطبيب وكان موته، مرض

قوله: العقاقري،

اإلْص��َداِر َع��ِن َم��َواِرُدُه َع��َج��َزْت ُم��وِرٍد َغ��ْل��َط��َة َع��َل��يَّ ال��طَّ��ِب��ي��ُب َغ��ِل��َط
األَْق��َداِر إَص��ابَ��ُة ال��طَّ��ِب��ي��ِب َغ��َل��ُط َوإِنَّ��َم��ا ال��طَّ��ِب��ي��َب يَ��ْل��َح��ْوَن وال��نَّ��اُس

.٢٨٤ سنة وتويف ،٢٢١ سنة ببغداد والدته وكانت
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(٢٢٣–٣٢١ه) دريد ابن (35)

إمام كان قحطان، إىل نسبه ينتهي َعتَاِهيَة، بن ُدَريد بن الحسن بن محمد بكر أبو هو
ه: َحقِّ يف الذَّهب» «مروج كتاب يف املسعودي وقال والشعر، واألدب اللغة يف عرصه

مقام وقام اللغة، يف وانتهى الشعر يف زماننا يف برع ممن ببغداد دريد ابن كان
مشهورة تصانيف وله مذهب، كل الشعر يف يذهب وكان فيها، أحمد بن الخليل
«االشتقاق»، وكتاب اللغة، يف املعتربة الكتب من وهو «الَجْمَهَرة» كتاب منها
بالبرصة والدته وكانت الجليلة. الكتب من ذلك غري إىل واللَِّجام» ج ْ «الرسَّ وكتاب
والريايش ِجْستاني السِّ حاتم أبي عن وأخذ فيها، وتعلَّم بها، ونشأ ،٢٢٣ سنة
عاد ثم سنة عرشة اثنتي وأقام ُعَمان إىل الحسني عمه مع انتقل ثم وغريهما،
،٣٢١ سنة بها ومات بغداد إىل ثم فارس، نواحي إىل خرج ثم البرصة، إىل

بقوله: َجْحظة وهو الربامكة أحد ورثاه

َوال��تُّ��َرب األَْح��َج��اِر ثَ��ال��َث َغ��َدا ��ا َل��مَّ َف��اِئ��دٍة ُك��لَّ ُدَريْ��ٍد ِب��اب��ِن َف��َق��ْدُت
َواألََدب ال��ُج��وِد ِل��َف��ْق��ِد أَبْ��ِك��ي َف��ِص��ْرُت ُم��نْ��َف��ِرًدا ال��ُج��وِد ِل��َف��ْق��ِد أَبْ��ِك��ي وُك��نْ��ُت

(٢٤٦–٣٢٨ه/٨٦١–٩٤٠م) ربه عبد ابن (36)

واتصلت األندلس، يف بأدبه اشتُهر وقد َربِّه، عبد بن أحمد ُعَمر أبو العالم الفقيه هو
يف املعروف الفريد» «العقد كتاُب اآلن ذكره وأبقى شهرته يف زاد وقد الرشق، إىل شهرته

قصيدته: يف قوله من يؤخذ كما سنة وثمانني اثنتني من أكثر ر ُعمِّ وقد األدب،

َس��نَ��تَ��اِن؟ بَ��ْع��ِدَه��ا ِم��ْن أَتَ��ْت َوَع��ْش��ٍر ��ًة ِح��جَّ ِل��َس��بْ��ِع��ي��َن أَبْ��َل��ى َال ِل��َي َوَم��ا
َولِ��َس��اِن��ي بَ��اِق��يً��ا َع��ْق��ِل��ي َك��اَن إِذَا ِع��لَّ��ت��ي تَ��بَ��اِري��ح ِم��ْن أُبَ��اِل��ي َوَل��ْس��ُت
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(٣٠٣–٣٥٤ه) املتنبي الطيب أبو (37)

قيل وإنما املشهور، الشاعر املتنبي الكويف الِكنْدي الحسن بن الحسني بن أحمد اسمه
وغريهم، َكْلب بني من كثري خلٌق وتبعه ماوة السَّ بادية يف النُّبُوة ادَّعى ألنه املتنبي له
ثم طويًال وحبسه أصحابه وتفرَّق فأََرسه اإلخشيدية نائُب ِحْمص أمري لؤلؤ إليه فخرج
مرص ودخل فارقه، ثم الدولة سيف باألمري التحق السجن من أُْطِلَق وملا وأطلقه، استتابه
َعُضد ومدح فارس بالد وقصد هجاه، يُْرِضه لم وملَّا اإلخشيدي، كافوًرا ومدح ٣٤٦ سنة
يف األسدي جهل أبي بن فاتك له عَرض عنده من رجع وملَّا ِصلته، فأجزل بَُويْه بن الدولة
ملَّا ألنه الدولة، عضد قتله يف السبب إن وقيل وابنُه، املتنبي فُقتل فقاتله أصحابه من عدَّة
دسَّ ُمفتخرة؛ وثياب ة ُمحالَّ جة ُمْرسَ أفراس وثالثة دينار آالف بثالثة ووصله عليه وفد
َعطاءٌ أنه إالَّ أْجَزل هذا له: فقال الدولة؟ سيف َعطاء من العطاء هذا أيَْن َسأله: من عليه
قوًما عليه ز وَجهَّ ذلك من الدولة عضد َفَغِضب َطبًْعا، يُْعِطي كان الدولة وسيُف متََكلَّف
قولك: أين انهزم: ملَّا غالمه له قال وقد شديًدا، قتاًال قاتل أن بعد فقتلوه َضبَّة بني من

وال��َق��َل��م وال��ِق��ْرَط��اُس ��ْرُب وال��ضَّ َوال��طَّ��ْع��ُن تَ��ْع��ِرُف��ن��ي َوال��بَ��يْ��َداءُ َوال��لَّ��يْ��ُل ال��َخ��يْ��ُل

٣٠٣ سنة ومولُِده ٣٥٤ سنة قتله وكان فُقتل، قاتَل ثم هللاُ! َقتََلك َقتَْلتَني، فقال:
بالُكوفة.

فراس(٣٢٠–٣٥٧ه) أبو (38)

َوْصِفه: يف الثَّعالبي قال الدولة، وَسيْف الدولة نارص عمِّ ابن العالء أبي بن الَحارث هو
وُفُروسية وبراعة وبالغة وَمْجًدا وَكَرًما وَفْضًال أدبًا َعْرصه وَشْمس َدْهره َفْرَد «كان
والَفَخامة والُعذُوبة والَجَزالة ُهولة والسُّ والجودة الُحْسن بنَيِّ مشهور وِشْعُره وَشَجاعة،
ِفَراس وأبو ، امُلْعتَزِّ بن هللا عبد ِشعر يف إِال َقبْله الِخالل هذه تجتمع ولم والَحالوة،
فال بالتقدم له يشهد املتنبي وكان الكالم، ونََقَدِة نْعة الصَّ أهل عند منه أْشَعر يُعدُّ هذا
ويُميِّزه بمحاسنه ا جدٍّ يُْعَجب الدولة سيف وكان ُمَجاراته، عىل يْجرتئ وال مُلبَاَراته يَنْربي
الروم أََرسه وقد أعماله.» يف ويستخلفه غزواته يف ويستصحبه قومه سائر عىل باإلكرام
قاله، ما أجود من كثرية أشعار األْرس يف وله سنني، أربع باألْرس وأقام الوقائع بعض يف

ابنته: مخاطبًا ٣٥٧ سنة الوفاة حرضتْه حني شعره ومن
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ذََه��اب إَِل��ى األَنَ��اِم ُك��لُّ تَ��ْج��َزِع��ي َال أَبُ��نَ��يَّ��ِت��ي
َوال��ِح��َج��اب ِس��تْ��ِرِك َخ��ْل��ِف ِم��ْن ِب��َح��ْس��َرٍة َع��َل��يَّ نُ��وِح��ي
ال��َج��َواب َردِّ َع��ْن َف��َع��ِي��ي��ُت َك��لَّ��ْم��ِت��ِن��ي إذَا ُق��ولِ��ي
��بَ��اب ِب��ال��شَّ يُ��َم��تَّ��ْع َل��ْم ٍس ِف��َرا أَبُ��و ��بَ��اِب ال��شَّ َزيْ��ُن

.٣٢٠ سنة وُولد

(٢٨٤–٣٥٦ه) األصفهاني الفرج أبو (39)

بأصبهان، ُولد أميَّة، بني خلفاء آخر محمد بن َمْروان السابع ه وجدُّ الحسني، بن عيل هو
الناس بأيام عامًلا وكان امُلصنِّفني، وأفراد األدباء أعيان من كان وقد ببغداد، ونشأ
والنََّسب امُلْسندة واألحاديث واآلثار واألخبار واألغاني الشعر من يحفظ رَي، والسِّ واألنساب
جيد من له وكان والنجوم، والطب اللغة مثل أخرى بعلوم اإلملام مع ا، جدٍّ كثريًا شيئًا
كتاب الكتب هذه وأشهر املختلفة، العلوم يف الكتب من كثريًا وألف كثري، يشء الشعر

مجلًدا. وعرشين واحد يف «األغاني»
السبعني فوق وعاش مدائح، فيه وله امُلَهلَّبي الوزير إىل منقطًعا الفرج أبو كان وقد

.٣٥٦ سنة وتويفِّ سنة،

٣٨٣ه) سنة (تويفِّ الخوارزميُّ (40)

جعفر أبي أخت ابن وهو املشهور، الشاعر الخواِرْزِميُّ العباس بن محمد بكر أبو هو
الشعراء أحد كان املذكور والخوارزمي «التاريخ»، صاحب الطََّربي َجرير بن محمد
يُشار وكان حلب، بنواحي وسكن مدة بالشام أقام واألنساب، اللغة يف إماًما امُلِجيدين،
إىل وصل فلما بأَرََّجان، وهو عبَّاد بن الصاحب حرضة قصد أنه وُحكي عرصه، يف إليه
الدخول، يف يستأذن وهو األدباء أحُد الباب عىل للصاحب: قل ابه: ُحجَّ ألحد قال بابه
من عيلَّ يدخل ال أن نفيس ألزمُت قد له: قل الصاحب: فقال وأعلمه، الحاجب فدخل
بذلك، وأعلمه الحاجب إليه فخرج العرب، شعر من بيت ألف عرشين يحفظ من إال األدباء
النساء؟ شعر من أم الرجال شعر من الَقْدر هذا له: وقل إليه، ارجع بكر: أبو له فقال
فأذن الخوارزمي، بكر أبا يكون هذا الصاحب: فقال قال، ما إليه فأعاد الحاجب فدخل
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بها ومات نيسابور سكن الشام من رجع وملا له. وانبسط فعرفه فدخل، الدخول يف له
.٣٨٣ سنة

٣٩٨ه) سنة (تويفِّ الزمان بديع (41)

ببديع املعروف الحافظ الَهَمذَاني سعيد بن يحيى بن الحسني بن أحمد الفضل أبو هو
مقاماته الحريريُّ نسج منواله وعىل الفائقة، واملقامات الرائقة الرسائل صاحب الزمان،
ذلك سلوك إىل أرشده الذي وأنه بفضله خطبته يف واعرتف أثَره، واْقتفى َحذْوه واحتذى
صاحب فارس بن أحمد الحسني أبي عن روى الفصحاء، الفضالء أحد وهو املنهج.
وكانت ُخراسان، بالد من َهَراة وسكن البديعة. الرسائل وله غريه، وعن اللغة» يف «امُلْجمل
يف فأفاق دفنُه، ل وُعجِّ السكتة، من مات إنه وقيل هراة، بمدينة مسموًما ٣٩٨ سنة وفاته
هول من ومات لحيته عىل قبض وقد فوجدوه عنه نُِبش وإنه بالليل، صوته وُسمع قربه

القرب.

٣٩٤–٤٦٣ه) (سنة زيدون ابن (42)

القرطبي األندليس املخزومي زيدون بن غالب بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد الوليد أبو هو
شعراء خاتمة الوليد أبو كان حقه: يف «الذخرية» صاحب ام بسَّ ابن قال املشهور، الشاعر
وعال شعره، وجاد أدبه، وبرع بقرطبة، الفقهاء وجوه أبناء من وكان مخزوم، بني
من فجعله أشبيلية، صاحب عباد املعتضد إىل قرطبة عن انتقل ثم لسانه، وانطلق شأنه،
القصائد وله وزير، صورة يف معه وكان إشاراته، إىل ويركن خلواته، يف يجالسه ه خواصِّ

منها: التي املشهورة النونية قصيدته منها الطَّنَّانة،

��ي��نَ��ا تَ��أَسِّ َل��ْوالَ األََس��ى َع��َل��يْ��نَ��ا يَ��ْق��ِض��ي َض��َم��اِئ��ُرنَ��ا تُ��نَ��اِج��ي��ُك��ْم ِح��ي��َن نَ��َك��اُد
َل��يَ��اِل��ي��نَ��ا ِب��ي��ًض��ا ِب��ُك��ْم َوَك��انَ��ْت ُس��ْوًدا َف��َغ��َدْت أَيَّ��اُم��نَ��ا ِل��بُ��ْع��ِدُك��ُم َح��اَل��ْت
تَ��َالِق��ي��نَ��ا يُ��ْرَج��ى َوَم��ا نَ��ْح��ُن َوال��يَ��ْوَم تَ��َف��رُُّق��نَ��ا يُ��ْخ��َش��ى َوَم��ا ُك��نَّ��ا ِب��األَْم��ِس

ِبأْشِبيليَّة. ٤٦٣ سنة وتويفِّ بُقرُطبََة، ٣٩٤ سنة والدته وكانت
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(٣٥٩–٤٠٦ه) الرِيضُّ يف الرشَّ (43)

ريض — الحسني بن العابدين زين إىل نسبه ينتهي الطاهر، بن محمد الحسن أبو هو
يف الثعالبي وقال املشهور، الشعر ديوان صاحب ، بامُلوَسِويِّ املعروف وهو — عنهما هللا
وقال بقليل. سنني عرش جاوز أن بعد الشعر يقول ابتدأ إنه ترجمته يف «اليتيمة» كتاب
قريش أشعر إنه قلُت ولو العراق، سادات وأنجب الزمان، أبناء أبدع اليوَم إنه أيًضا:
وإىل متانًة السالسة إىل يجمع الذي وكالمه شعره بذلك ويشهد الصدق، عن أبعد لم

رصانة. السهولة
يف وينظر أجمعني، فيهم ويحكم الطالبيِّني، نقباء نقابة قديًما يتوىل والده وكان

. حيٌّ وأبوه املذكور الرَّيض ولده إىل األعماُل هذه ُردَّت ثم املظالم،
املقتدر: بن أحمد العباس أبي اإلمام إىل كتبه ما شعره ُغَرر ومن

نَ��تَ��َف��رَّق َال اْل��َع��ْل��يَ��اءِ َدْوَح��ِة ِف��ي َف��إنَّ��نَ��ا ال��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��َر َع��ْط��ًف��ا
ُم��ْع��ِرق ال��َم��َع��اِل��ي ِف��ي ِك��َالنَ��ا أَبَ��ًدا تَ��َف��اُوٌت ال��َف��َخ��اِر يَ��ْوَم بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا
ُق ُم��َط��وَّ َوأَنْ��َت ِم��نْ��َه��ا َع��اِط��ٌل أنَ��ا ف��إنَّ��ِن��ي َم��يَّ��َزتْ��َك ال��ِخ��َالَف��ة إالَّ

كتابًا وصنَّف الكريم، القرآن معاني يف كتابًا صنَّف وقد مشهور، شعره وديوان
جمع إنه ويقال .٤٠٦ سنة وتُويفِّ ببغداد، ٣٥٩ سنة والدته وكانت َمَجازاته. يف آخر

عنه. ريضهللا عيل، املؤمنني أمري كالم مختار من البالغة» «نَْهج كتاب
االعتدال»: «ميزان يف الذَّهبي اإلمام وقال

ريضهللا عيل، املؤمنني أمري عىل مكذوٌب بأنه َجَزم البالغة نهج كتاب َطاَلَع َمْن
ريض وعمر، بكر أبي يدين السَّ عىل والحطَّ الرصيح بَّ السَّ فيه فإنَّ عنه، تعاىل

ا.ه. عنهما. تعاىل هللا
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(٣٧٠–٤٢٨ه) سيناء ابن (44)

من كان الرئيس، بالشيخ املشهور البخاري سيناء بن هللا عبد بن الحسني عيل أبو هو
وقد واإلفرنج، العرب عند الحكمة وأرسطو ، الطِّبِّ أبُْقراُط فهو واألطباء، الحكماء أشهر
وقد وقواِعده، ِحَكمه معارفه خزانة يف وأوعى أرسطو كتابات صدره فسيح يف َجَمع
يف تآليفه أشهر ونرشوا وأبقراط، َجاِلينوس كتابات من عندهم ما أكثر عنه اإلفرنج نقل
قواعد يف وغربًا رشًقا عليه امُلَعوَّل هو وكان لغاتهم، إىل أكثرها وترجموا العربية، اللغة
ومدحه عنه وأخذ الرشق به فافتخر بالفضل الجميع له اعرتف وقد والطب، الحكمة

بتصانيفه. وانتفع الغرب
ابن واشتغل الُكَفاة. ال الُعمَّ من وكان بُخاَرى، إىل وانتقل بَْلخ أهل من والده وكان
وابتدأ عنده، فأنزله النَّاتيل، هللا عبد أبو الحكيم نحوهم ه توجَّ ثم والفنون، بالعلوم سيناء
كثريًا فاقه إنه ويقال بََرع، حتى املنطق علم عليه وأحكم إيساغوجى، كتاب عليه يقرأ
واإللهية، الطبيعية بالعلوم ذلك بعد اشتغل ثم إشكاالت. مه وَفهَّ رموًزا له أوضح حتى
األوائل فيه فاق حتى فتعلَّم ، الطِّبِّ علم يف ذلك بعد رغب ثم العلوم، أبواب عليه هللا وفتح
املقتبسة واملعالجات أنواعه منه لتتعلم الناس إليه تَِرد القرين عديم وأصبح واألواخر
بغري يشتغل لم ألنه سنة؛ عرشة ست عن تزد لم ذاك إذ ِسنَّه إن ويقال التجربة، من
لها يُسهِّ أن هللا ودعا وصىل املسجد وقصد توضأ مسألة عليه أشكلت إذا وكان املطالعة،

عليه.
استحرضه حني مرضه من ُخراسان صاحب اَماني نرصالسَّ بن نوح األمري عالج وقد
عديمة وكانت كتبه، دار إىل ودخل منه، وقُرب به، فاتصل برئ، حتى بحكمته سمع ملَّا
ذلك بعد واتُّفق العلوم. ثمرات من منها عليه حصل بما فظِفر فن، كل من فيها املثل،
له حصَّ بما لينفرد إحراقها يف السبب هو عيل أبا إن (ويقال الكتب هذه خزانة ُحِرقت أن
خوارزم، َقَصبَة إىل بخارى من عيل أبو خرج السامانية الدولة أمور اضطربت وملا منها)،
ولهذا األوسط» «الكتاب بها وصنَّف ُجْرَجان إىل ذهب أن إىل البالد يف ينتقل يزل ولم
الدولة، لشمس الوزارة وتقلَّد َهَمذان إىل ذهب ذلك بعد ثم الجرجاني، األوسط له يقال
الدولة شمس وسألوا عليه، وقبضوا ونهبوها داره عىل فأغاروا عليه العسكر ثارت ثم
إليه واعتذر ملداواته أحرضه الدولة شمس مرض وملَّا فتََوارى. أُْطلق ثم فامتنع، َقتْله
أْصبهاَن، إىل توجه يستوزره ولم الدولة تاج وتوىل الدولة شمس مات وملا وزيًرا، وأعاده

إليه. فأحسن جعفر أبو بها وكان
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وتصدق وتاب اغتسل أن بعد بهمذان ٤٢٨ سنة وتُويفِّ ،٣٧٠ سنة والدته وكانت
القرآن يختم وجعل مماليكه، وأعتق عرفه، َمْن إىل املظالم وردَّ الفقراء، عىل معه بما

مرة. أيام ثالثة كل الكريم

(٣٦٣–٤٤٩ه) املعري العال أبو (45)

فنون من متضلًعا كان الشاعر، اللغوي امَلَعرِّي التَّنُوِخي سليمان بن هللا عبد بن أحمد هو
التصانيف وله بحلب، هللا عبد بن محمد وعىل بامَلَعرَّة أبيه عىل واللغة النحو قرأ األدب،
الزَّنْد»، «َسْقط وله يلزم»، ال ما «لزوم النظم من وله املأثورة، والرسائل املشهورة، الكثرية
أبو عنه وأخذ عرصه. مة عالَّ وكان ذلك، غري وله السقط» «ضوء اه وسمَّ بنفسه حه وَرشَ
والدته وكانت وغريهما، التربيزي زكرياء أبو والخطيب التَّنوخي املحسن بن عيل القاسم
والبُْحُرتي ام تمَّ أبي ديوان اخترص وقد الُجَدِري. من ٣٦٧ سنة وَعِمَي بامَلَعرَّة، ٣٦٣ سنة
عليهم، أُخذ وما غريهم من ومآخذهم ومعانيها أشعارهم غريب عىل وتكلم واملتنبي،
وأهل والوزراء العلماء وكاتبه اآلفاق، من الطلبة إليه سار ٤٠١ سنة منزله لزم أن وبعد
الحيوان ذبح يعدُّ كان ألنه ًدا؛ تََزهُّ اللحم يأكل ال سنة وأربعني خمس مدة ومكث األقدار،

اللزوم: يف كالمه ومن سنة، عرشة إحدى ابن وهو الشعر وعمل تعذيبًا،

ِم��ْغ��َزُل َج��دٍّ ِب��غ��ي��ِر ال��بَ��ِل��ي��ِغ َق��َل��ُم ُرتْ��بَ��ًة َل��َك ب��آل��ٍة تَ��ْط��لُ��بَ��نَّ َال
أَْع��َزُل َوَه��ذَا ُرْم��ٌح َل��ُه َه��ذَا ِك��َالُه��َم��ا ��َم��اءَ ال��سَّ ��َم��اَك��اِن ال��سِّ َس��َك��َن

قربه: عىل يُكتَب أن وأوىص باملعرَّة، ٤٤٩ سنة وتويف

أََح��د َع��َل��ى َج��نَ��يْ��ُت َوَم��ا َع��َل��يَّ أِب��ي َج��نَ��اُه َه��ذَا
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(٤٥٠–٥٠٥ه) الغزايل اإلسالم حجة (46)

زين اإلسالم، ة ُحجَّ ب امُللقَّ الغزايل، أحمد بن محمد بن محمد بن محمد حامد أبو هو
اشتغل مثله، عرصه آخر يف الشافعية للطائفة يكن ولم الشافعي، الفقيه الطُّويس الدين
املعايل أبي الَحَرمني إمام عىل االشتغال يف وجدَّ نيسابور قِدم ثم بُطوس، أمره مبدأ يف
يزل ولم أستاذه، زمن يف إليهم املشار األعيان من وصار قريبة مدة يف تَخرَّج حتى
فأكرمه امُلْلك نظاَم الوزير ولقي العسكر، إىل نيسابور من فخرج تويف، أن إىل له مالزًما
الجدال بينهم فجرى األفاضل، من جماعة الوزير بحرضة وكان عليه، وأقبل وعظَّمه
ُفوِّض ثم الركبان، بذكره وسارت اسمه واشتُهر عليهم، وظهر مجالس عدة يف واملناظرة
منزلته. عندهم وارتفعت العراق أهُل به وأُْعجَب ببغداد، النظامية باملدرسة التدريس إليه
رجع وملَّا الحج، وقصد واالنقطاع، الزهد طريق وسلك عليه كان ما جميع ترك ثم
العبادة، يف واجتهد املقدس، بيت إىل منها انتقل ثم ِدَمْشق، بمدينة فأقام الشام إىل توجه
وصنَّف واشتغل بطوس، وطنه إىل عاد ثم مدة، باإلسكندرية وأقام مرص قصد ثم
و«الوجيز»، و«البسيط»، «الوسيط»، وكتاب الدين»، علوم «إحياء أشهرها: التي الكتب،
األنوار»، و«مشكاة الحسنى»، هللا أسماء رشح يف األسنى و«املقصد الفقه، يف و«الخالصة»
نيسابور إىل بالَعْود أُْلزم ثم النفيسة، الكتب من ذلك غري إىل الضالل»، من و«امُلنِْقذ
عىل أوقاته ع ووزَّ وطنه يف بيته إىل وعاد ذلك ترك ثم النظامية، باملدرسة بها والتدريس

.٥٠٥ سنة وتويف هجرية، ٤٥٠ سنة والدته وكانت والعبادة. الخري أعمال

٥١٣ه) سنة (تويف الطُّْغرائي (47)

كان بالطُّْغرائي، املشهور الدين ُمَؤيِّد ب امللقَّ عيل بن الحسني إسماعيل أبو العميد هو
يف املعايل أبو وقال والنثر. النظم بصنعة عرصه أهل فاق الطبع، لطيف الفضل، غزير

الدهر»: «زينة كتابه

محمد بن مسعود السلطان وزير وكان باألستاذ، يُنَْعت كان الطغرائي إن
بالقرب امَلَصافُّ محمد السلطان أخيه وبني بينه جرى وملَّا باملوصل، ْلُجوقي السَّ
سنة الواقعة هذه وكانت فُقتل، به ُوِيش ملحمود، النرصة وكانت همذان من
ملن نسبة والطغرائي سنة. ستني جاوز وقد عرشة، أربع سنة وقيل: ،٥١٣
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بالقلم البسملة فوق الكتب أعىل يف تُكتب التي الطُّرَّة وهي الطُّْغَرى يكتب
ومن جيد، شعر ديوان املذكور وللطغرائي أعجمية. لفظة وهي الغليظ،

أولها: التي العجم بالمية املعروفة قصيدته شعره محاسن

�خ إل� … … … … ال��َخ��َط��ِل َع��ِن َص��انَ��تْ��ِن��ي ال��رَّأْي أََص��اَل��ُة

(٤٤٦–٥١٦ه) الحريري (48)

وُرزق عرصه، أئمة أحُد املقامات، صاحب البرصي، الحريري القاسم محمد أبو هو
لغاتها من العرب؛ كالم من كثري يشء عىل واشتملت املقامات، عمل يف ة التامَّ الُحْظوة
اطِّالعه، كثرة وعىل الرجل، هذا فضل عىل يُْستدلُّ وبها كالمها، أرسار ورموز وأمثالها
يف جالًسا أبي كان قال: القاسم أبو ولده حكاه ما لها وضعه وسبب ته. مادَّ وغزارة
الكالم، فصيح الحال، َرثُّ السفر، أُْهبَة عليه ِطْمَريِْن، ذو شيخ فدخل حرام، ببني مسجده
ُكنْيته، عن فاستخربه وج، َرسُ من فقال: الشيخ؟ أين من الجماعة: فسألته العبارة، حسن
املذكور، زيد أبي إىل وعزاها «الَحَراِميَّة»، ب املعروفة املقامة أبي فعمل زيد، أبو فقال:
عليها وقف فلما باهلل، املسرتشد اإلمام وزير الدين رشف الوزير خربها فبلغ واشتُهرت
الحريري والدة وكانت خمسني. ها فأتمَّ غريها، إليها يضم أن والدي عىل وأشار أعجبته،

حرام. بني سكة يف بالبرصة ٥١٦ سنة وتويف ،٤٤٦ سنة
ال الكتاب هذا مثل ولكن لغتهم إىل املقامات ترجمة اإلفرنج من كثري حاول وقد
يف اإلعراب» و«ُمْلَحة الغوَّاص» «ُدرَّة منها كثرية، كتب املقامات غري وللحريري يُرتجم،

ورسائل. شعر وديوان النحو،

(٥١٤–٥٩٥ه) رشد ابن (49)

٥١٤ سنة قرطبة يف ُولد العرب، فالسفة أشهر رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو هو
يف وتخرَّج عرصه، يف الفالسفة أشهر عن أخذ الفتوى، فيها متولِّيًا أبوه وكان هجرية،
املراتب أسمى اه ورقَّ وحذقه، به لثقته يوسف املهدي وقرَّبه والفلسفة، والطب الفقه
إْشبيليَّة وسكن مدة، فيها وأقام َمرَّاُكش يف الُفتْيا توىل ثم األندلس، فتوى يف بها فَخَلفه
ُوِيش أنه إال يوسف، املهدي َخَلف املنصور عهد أوائل يف واالعتبار الرعاية نفس له وكان
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ُدِعي ثم سنني، عدة ونفاه رتبته عن فَعَزله املنصور عند أمره ففسد وُعْدوانًا َحَسًدا به
هجرية. ٥٩٥ سنة وجيز أمد بعد بها وتويف واملكارم، بالعطايا فُشِمل َمرَّاُكش إىل

ورشحها مؤلَّفاته وترجم الفالسفة، أعظم هو أرسطو أن إىل رشد ابن ذهب وقد
«فصل كتاب وله سيناء، ابن الرئيس للشيخ الطب يف أرجوزة رشح وله ، وتََروٍّ بضبٍْط
الطب، يف «الكليات» مؤلفاته أشهر ومن االتصال»، من والطبيعة الرشيعة بني فيما املقال
اهتموا األوروبيني ولكن الوجود نادر العربية يف مؤلفاته وأصل كثري، ذلك غري وله
إىل تُْرجم فإنه الغزايل» عىل الرد مع أرسطو أقوال «رشح ذلك فمن لغاتهم، إىل برتجمتها
كلياته وكذلك ميالدية، ١٥٦٠ سنة بالبندقية وُطبع مجلًدا عرش أحد وحسب الالتينية

أيًضا. بالبندقية وُطِبعت تُرِجمت
الشهري الفرنيس رينان وكتب كبريًا، اهتماًما رشد ابن بفلسفة األوروبيون اهتم وقد
فالسفة أعظم كان إنه وقال ومؤلفاته، سريته فيه ذكر ومذهبه»، رشد «ابن سماه كتابًا
وقد واألقوال، األفكار يف الحرية سبيل والناهجني ألرسطو التابعني املتوسطة القرون

.١٨٥٢ سنة بباريس الكتاب هذا ُطبع

(٥٤٠–٦١٤ه) ُجبرَْي ابن (50)

يف برع وقد ،٥٤٠ سنة يف ببََلنِْسيَة ُولد الكناني، ُجبرَْي بن أحمد بن محمد الحسن أبو هو
سنة األوىل رحلته يف َغْرنَاطة من فخرج مرة، من أكثر املرشق إىل ورحل والشعر، العلم
والجزيرة والعراق الشام إىل ورحل وحجَّ يوًما، ثالثني بعد اإلسكندرية إىل ووصل ،٥٧٨
باإلسكندرية وتويف املرشق، إىل ذلك بعد سافر ثم ،٥٨١ سنة األندلس إىل عاد ثم وغريها،
املروءات، أهل من وكان الدنيا، عن وأعرض د تزهَّ ثم باألدب أَثَْرْوا ممن وهو .٦١٤ سنة

الناس. حوائج لقضاء عاشًقا للغرباء، مؤنًسا

الفارض(٥٧٦–٦٣٢ه) ابن (51)

بالرشف، املنعوت الفارض بابن املعروف الحسن أبي بن عمر القاسم وأبو حفص أبو هو
ومن الصوفية، طريقة منحى ينحو ظريف، رائق فيه وأسلوبه لطيف، شعر ديوان له

كالمه:
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ال��ُم��ْرِج��ِف ال��َخ��يَ��اِل ِب��تَ��ش��ِي��ي��ع َس��َه��ِري تُ��ِض��ْع َف��َال َع��َل��يْ��َك َح��َس��ٍد ِم��ْن أَْخ��ُل َل��ْم
يَ��ْع��ِرِف َل��ْم َم��ْن يَ��ُزوُر َوَك��يْ��َف َج��ْف��ِن��ي؟ ال��َك��َرى َزاَر َه��ْل ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وَم َواْس��أَْل

جاور العشرية، محمود الصحبة، َحَسن الخري، كثري صالًحا، — هللا رحمه — وكان
وُدفن ،٦٣٢ سنة بها وتويف بالقاهرة، ٥٧٦ سنة والدته وكانت زمانًا. املكرمة بمكة

امُلَقطَّم. بَسْفح

األثري ابن (52)

مْجد السعادات أبو املحدِّث العالم وهم: ثالثة، إخوة من واحد كل عىل االسم هذا يطلق
(٥٥٥–٦٣٠ه)، عيل الدين عز الحسن أبو املدقق واملؤرخ (٥٤٤–٦٠٦ه)، املبارك الدين
الكرم أبي أبناء وهم (…–٦٣٧ه)، هللا نرص الفتح أبو الدين ضياء األديب والوزير
عمر ابن بجزيرة جميًعا ُولِدوا يْباني، الشَّ الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد
جميًعا وكانوا العلوم، لوا وحصَّ بها واشتغلوا امَلْوصل إىل أبيهم مع رحلوا ثم بالجزيرة،
تزال ال مؤلفات فيه وألَّف بعلم تفرَّد منهم واحد كل أن إال مؤرخني، أدباء محدِّثني فقهاء

هذا. يومنا إىل الصيت طائرة
كان وقد الحديث»، غريب يف «النهاية كتاب فيه وألَّف بالحديث، املبارك فتفرَّد
صنف الحالة هذه ويف داره، يف وأقام الكتابة من فمنعه ورجليه يديه كفَّ مرض اعرتاه

عليها. يعينونه جماعة له وكان كتبه،
وسمع البالد من كثريًا طاف أن بعد الكتب من عدَّة فيه وألَّف بالتاريخ، عيلٌّ وتفرَّد

«الكامل». كتابه التاريخ كتب أشهر ومن األخبار،
الكاتب أدب يف السائر «امَلثَل فيه كتبه أشهر ومن باألدب، الدين ضياء وتفرَّد
األفضل امللك ولده إىل انتقل ثم األيوبي، الدين صالح بخدمة اتصل كان وقد والشاعر»،

.٦٣٧ سنة وفاته وكانت فاستوزره،

63



العربية اللغة أدبيات

(٥٧٠–٦٤٦ه) الحاجب ابن (53)

الدين، جمال امللقب الحاجب بابن املعروف املالكي الفقيه عمر بن عثمان عمرو أبو هو
صغره يف عمرو أبو ولده واشتغل ُكْرِديٍّا، وكان الدين، عز لألمري حاجبًا والده كان
علومه يف وبرع والقراءات، بالعربية ثم مالك اإلمام مذهب عىل بالفقه ثم الكريم بالقرآن
وأكبَّ بجامعها ودرَّس دمشق إىل انتقل ثم بالقاهرة، ذلك وكان اإلتقان، غاية وأتَْقنَها

العربية. علم عليه األغلب وكان الفنون، يف ر وتَبحَّ عليه، االشتغال عىل الخلق
وأخرى «الكافية»، اها وسمَّ النحو يف وجيزة ومقدمة مذهبه، يف مختًرصا صنَّف
وخالف الفقه، أصول يف وصنَّف املقدمتني، ورشح «الشافية»، اها وسمَّ الترصيف يف مثلها
أحسن من وكان عنها، اإلجابة تَبُْعد وإلزامات إشكاالت عليهم وأورد مواضع يف النحاة
انتقل ثم عليه، لالشتغال مالزمون والناس بها وأقام القاهرة إىل عاد ثم ذهنًا، هللا خلق
٥٧٠ سنة وُولد ،٦٤٦ سنة بها وتُويفِّ هناك. مدته تَُطل فلم بها لإلقامة اإلسكندرية إىل

بإسنا.

(٥٨١–٦٥٦ه) زهري الدين بهاء (54)

عرصه، فضالء من كان الكاتب، الدين بهاء امللقب عيل بن محمد بن ُزَهري الفضل أبو هو
امللك السلطان بخدمة اتصل قد وكان مروءة، أكربهم ومن وخطٍّا، ونثًرا نظًما وأحسنهم
خدمته يف ه وتوجَّ املرصية، بالديار الكامل امللك ابن أيوب الفتح أبي الدين نجم الصالح
يف إليها فانتقل دمشق مدينة الصالح امَلِلُك َمَلك أن إىل بها وأقام الرشقية، البالد إىل
دمشق عنه وخرجت الصالح امللك عىل املشهورة الواقعة جرت أن إىل كذلك وأقام خدمته،
بقلعة واعتقله الَكَرك صاحب داود النارص امللك عمه ابن عليه وَقبََض عسكره وخانه
ولم بغريه، يتصل ولم لصاحبه محافظة بنابلس املذكور زهري الدين بهاء فأقام الَكَرك،
كان ملا خدمته؛ يف إليها فقدم املرصية الديار وملك الصالح امللك خرج حتى ذلك عىل يزل
القدر كبري صاحبه، من متمكنًا كان ولذلك السجايا، ودماثة األخالق مكارم من عليه

قوله: الُقْفل يف ُمْلِغًزا شعره محاسن ومن غريه، الخفي رسه عىل يَطَّلع ال عنده،

َوال��َم��نْ��ُع ال��ِح��ْرُص أَْوَص��اِف��ِه ِم��ْن َزاَل َوَم��ا ِج��ْس��َم��ُه ال��بَ��ْرُد أَنْ��َح��َل َع��اٍر وأَْس��َوُد
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َس��ْم��ُع َل��ُه وَل��يْ��َس َع��يْ��ٌن َل��ُه وَل��يْ��َس َح��اِرًس��ا ال��دَّْه��َر َك��ْونُ��ُه َش��ْيءٍ َوأَْع��َج��ُب

بمرص. ٦٥٦ سنة ومات ٥٨١ سنة املذكور الدين بهاء وُولد

(٦٧٢–٧٣٢ه) الفداء أبو (55)

بن عمر بن محمد بن محمود بن عيل بن إسماعيل امُلؤيَّد وامللك اإلمام، السلطان هو
حماة من خرجوا كانوا أهله ألن بدمشق والدته وكانت َحَماة، صاحب أيوب بن شاِهنَْشاه
ملَّا َقَالُوون بن محمد النارص امللك خدم شجاًعا، بطًال الفداء أبو وكان التََّرت. من خوًفا
ووىفَّ ألرستهم إقطاًعا كانت التي بحماة فوعده التََّرت، محاربة يف وساعده الَكَرك، يف كان
من ألحد وليس وغريه، إقطاع من يشاء ما فيها يفعل عليها سلطانًا وجعله بذلك له

املؤيد. بالسلطان بَه ولقَّ ُحْكم، معه بمرص الدولة
شارك قد كان وإن أتقنه، ألنه الهيئة علم الفداء أبو يعرفه كان ما أجود إن ويقال
«التاريخ» أهمها مختلفة، علوم يف كثرية مؤلَّفات وله جيدة، مشاركة العلوم سائر يف
املتضمنة والجغرافية ميالدية، ١٣٢٨ سنة إىل اإلسالم وتاريخ القديم التاريخ ن املتضمِّ
الجغرافيات أحسن وهي وفارس، العرب وبالد وسورية مرص وصف الخصوص عىل
ترجمتها. بعد اإلفرنجية واللغات العربية باللغة مراًرا وتاريخه هي ُطبعت وقد الرشقية،

.٧٣٢ سنة عمره من الستني يف ومات

(٧٣٢–٨٠٨ه) خلدون ابن (56)

انتقلوا األندلس، أعمال من إشبيلية من بيته وأصل محمد، بن الرحمن عبد زيد أبو هو
عرب من حرضموت يف ونسبهم الجالء، عند للهجرة السابع القرن أواسط يف تونس إىل

للمرتَجم. العارش الَجدُّ َخْلُدون هو منهم األندلس إىل رحل من وأول اليمن،
القرآن وقرأ والده، حجر يف وُربِّي للهجرة، ٧٣٢ سنة بتونس خلدون ابن وُولد
بليًغا، كاتبًا وكان فيهما، فربع واألدب الفقه دراسة يف أخذ ثم السبع، بالقراءات الكريم
ورأى امللوك، من لكثري الكتابة وتوىلَّ واألندلس، املغرب بالد يف كثريًا ل تنقَّ نابًغا، وشاعًرا
الذين امللوك من زمان كل يف والصدق والرشف النباهة أهل يراه ما والبأساء النعيم من
األزهر، بالجامع يُعلِّم وأخذ ،٧٨٤ سنة يف مرص إىل حرض ثم الوشايات، عندهم تَُروج
بمرص، القضاء ه والَّ ٧٨٦ سنة ويف مثواه، وأحسن فأكرمه برقوق بالسلطان اتصل ثم
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إىل بالقاهرة يزل ولم اعني، السَّ وِسعاية الواشني وشاية فيه تؤثِّر ولم الناس، بني فعدل
.٨٠٨ سنة وقيل: ،٨٠٦ سنة مات أن

كان الرجل أن عىل تدل التي ومقدمته املشهور تاريخه اآلن إىل شهرته أبْقى وقد
عرصه. يف االجتماع يف نظروا من أكرب

اإلسالم قبل كرسى عىل العرب وفود (57)

وفود وعنده كرسى، عىل املنذر بن النعمان قدم قال: الَكْلبي عن الُقَطاِمي ابن روى
لهم وفضَّ بالعرب النعمان فافتخر وبالدهم، ملوكهم من فذكروا والصني، والهند الروم
نعمان، يا امللك: عزة وأخذته كرسى فقال غريها، وال فارَس يستثني ال األمم جميع عىل
وفود من عيلَّ يَْقدم من حالة يف ونظرت األمم، من وغريهم العرب أمر يف فكَّرُت لقد
ووثيق مدائنها، وكثرة سلطانها، وِعظم أُْلفتها، اجتماع يف حظٍّا للرُّوم فوجدت األمم،
الهند ورأيت جاهها، ويُِقيم سفيهها ويرد وحرامها، حاللها يُبنيِّ ِدينًا لها وأنَّ بنيانها،
وِطيب صناعتها، وعجيب وثمارها بالدها أنهار كثرة مع وطبِّها حكمتها يف ذلك من نحًوا
صناعات وكثرة اجتماعها، يف الصني وكذلك عددها، وكثرة حسابها، ودقيق أشجارها،
ك والرتُّ يجمعها، ُملًكا لها وأن الحديد، وصناعة الحرب، آلة يف تها وِهمَّ وفروسيتها، أيديها،
وما والحصون، والثمار الريف وقلة املعاش، يف الحال سوء من بهم ما عىل — والَخَزر
أمرهم. وتدبر َقَواِصيَهم، تضم ملوك لهم — واملالبس املساكن من الدنيا عمارة رأس هو
ومع قوَّة، وال حزم وال دنيا، وال دين أمر يف الخري خصال من شيئًا للعرب أَر ولم
النافرة الوحوش مع بها هم التي َمِحلَّتهم همتها وصغر وذُلِّها مهانتها عىل يدل مما أن
خرجوا قد الحاجة، من بعًضا بعضهم ويأكل الفاقة، من أوالدهم يقتلون الحائرة، والطري
نَاِعُمهم به َظِفر طعام فأفضل ولذَّاتها، ولهوها ومشاربها ومالبسها الدنيا مطاعم من
َقَرى وإن دائها، وخوف طعمها، وسوء لثقلها السباع من كثري يََعافها التي اإلبل لحوم
وتفتخر أشعارهم بذلك تنطق غنيمة. عدَّها أكلة أُْطِعم وإن مكرمة، عدَّها ضيًفا أحدهم
ومنعها مملكتها وشد اجتماعها جدي أسس التي التَّنُوخية هذه خال ما رجالهم، بذلك
وُقًرى ولبوًسا آثاًرا — ذلك مع — لها وإن هذا، يومنا إىل ذلك لها فجرى عدوها، من
بكم ما عىل تستكينون أراكم ال ثم اليمن، يعني الناس أمور بعض تشبه وأموًرا وحصونًا
الناس! مراتب فوق تنزلوا أن وتريدوا تفتخروا حتى والبؤس والفاقة والقلَّة الذِّلَّة من
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خطبها، ويعظم فضلها، يسمو أن منها امللُك ألمٍة َحقٌّ امللك! هللا أصلح النعمان: قال
تكذيب وال عليه ردٍّ غري يف امللك به نطق ما كل يف جوابًا عندي أن إال درجتها، وتعلو
تُك أُمَّ أما النعمان: قال آمن. فأنت ُقْل، كرسى: قال به. نطقت غضبه من نني أمَّ فإن له،
وأحالمها، عقولها من به هي الذي ملوضعها الفضل؛ يف تُنَاَزع فليست — امللك أيها —
األمم وأما وواليتك. آبائك والية من به هللا أكرمها وما ِعزِّها، وبُْحبُوحة محلها، وبَسطة
النعمان: قال بماذا؟ كرسى: قال َفَضَلتْها. إال بالعرب تَْقُرنها أمة فأي ذكرت، التي
وأنفتها عقولها وشدة ألسنتها وحكمة وسخائها وبأسها وجوهها وحسن وَمنََعتها بعزِّها

ووفائها.
امللك، ووطَّدوا البالد، دوَّخوا الذين آلبائك مجاورة تزل لم فإنها وَمنََعتها عزُّها فأما
وِمَهادهم خيلهم، ظهور ُحُصونُهم نائل، يَنَْلهم ولم طامع، فيهم يطمع لم الجند، وقادوا
إنما األمم من غريها إذ الصرب، تُهم وُعدَّ السيوف، وُجنَّتُهم السماء، وُسُقوفهم األرض،

البحور. وجزائر والطني الحجارة ِعزُّها
الهند من غريهم عىل ذلك يف فضلهم يُْعَرف فقد وألوانها، وجوهها ُحْسن وأما

ة. امُلقرشَّ والروم امُلشوَّهة، والرتك امُلنَْحَفة، والصني املنحرفة،
وكثريًا وأصولها آباءها جهلت وقد إال األمم من أمة فليست وأحسابها، أنسابها وأما
أحد وليس يعرفه، وال ينسبه فال ُدنْيَا أبيه وراء عمن ليُْسأل أحدهم إن حتى أولها، من
فال أنسابهم؛ به وحفظوا أحسابهم، بذلك حاطوا فأبًا، أبًا آباءه ي يسمِّ إال العرب من

أبيه. غري إىل يُْدعى وال نسبه، غري إىل يَنْتَسب وال قومه، غري يف رجل يدخل
يف بالغه عليها والنَّاب البَْكرة عنده تكون الذي رجًال أدناهم فإنَّ سخاؤها، وأما
فيعقرها بة ْ بالرشَّ ويجتزي بالَفْلذة يكتفي الذي الطارق فيطرقه وِريِّه، وِشبعه َحُموله

الذِّكر. وطيِّب األُْحدوثة ُحسن يُْكِسبه فيما كلها ُدنْيَاه عن يخرج أن ويرىض له،
وحسنه كالمهم، ورونق أشعارهم، يف أعطاهم تعاىل هللا فإن ألسنتهم، حكمة وأما
ليس ما الصفات، يف وإبالغهم لألمثال، ورضبهم باألشياء، معرفتهم مع وقوافيه، ووزنه
ولباسهم النساء، أعفُّ ونساؤهم الخيل، أفضل خيلهم ثم األجناس. ألسنة من ليشء
ال التي ومطاياهم الَجْزع، جبالهم وحجارة والفضة، الذهب ومعادنهم اللباس، أفضل

قفٌر. بلٌد بمثلها يُقطع وال سفٌر مثلها عىل يُبلغ
أنَّ بدينه نُْسكه من أحدهم يبلغ حتى به متمسكون فإنهم ورشيعتها، دينها وأما
فيه ويذبحون مناسكهم، فيه يَنُْسكون محجوًجا وبيتًا ُمحرًَّما، وبلًدا ُحُرًما، أشهًرا لهم
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منه، رغمه وإدراك ثأره أخذ عىل قادر وهو أخيه، أو أبيه قاتَل الرجل فيلقى ذبائحهم،
بأذى. تناوله عن دينه ويمنعه كرمه فيَْحُجُزه

عهد) (أي وْلٌث فهي اإليماءة، ويومئ اللحظة، يلحظ أحدكم فإن وفاؤها، وأما
بَديْنه رهنًا فيكون األرض من عوًدا يرفع أحدهم وإنَّ نفسه، خروج إال يَُحلُّها ال وعقدة
يكون أن وعىس به، استجار رجًال أنَّ ليبلغه أحدهم وإنَّ ذمته، تُْخَفر وال رهنُه يَْغَلق فال
قبيلته تَْفنى أو أصابته التي القبيلة تلك يُْفِني حتى يرىض فال فيُصاب، داره عن نائيًا
فتكون قرابة، وال معرفة غري من امُلحِدث املجرم إليهم ليلجأ وإنه جواره، من أُْخفر ملا

ماله. دون وأموالهم نفسه، دون أنفسهم
من أنفًة باإلناث؛ منهم يفعله من يفعله فإنما أوالدهم، يئدون امللك: أيها قولك وأما

األزواج. من وَغرْيَة العار
دونها ما تركوا فما منها، وصفت ما عىل اإلبل لحوم طعامهم أفضل إنَّ قولك وأما
أكثر أنَّها مع وطعاَمهم، مراكبَهم فكانت وأفضلها، أجلِّها إىل فعَمُدوا له، احتقاًرا إال
يشء ال وأنه َمْضغة، وأحالها غائلة، وأقلها ألبانًا، وأرقها لحوًما، وأطيبها شحوًما، البهائم

عليه. فضلها استبان إال لحمها به يعاَلج ما يُعاَلج اللُّْحمان من
ويجمعهم؛ يسوسهم لرجل االنقياد وترُكهم بعًضا، بعضهم وأْكل تََحاُربُهم وأما
عدوها نهوض وتخوَّفت ضعًفا نفسها من أَِنَست إذا األمم من يفعله من ذلك يفعل فإنما
عىل فضلهم يُْعرف واحٍد بيٍت أهل العظيمة اململكة يف يكون إنما وإنه بالزحف، إليها
كثريٌ ذلك فإن العرب وأما تهم. بأِزمَّ لهم وينقادون أمورهم، إليهم فيُْلقون غريهم، سائر
والَوْطث الخراج أداء من أنَفتهم مع أجمعني، ملوًكا يكونوا أن حاولوا لقد حتى فيهم،

بالَعْسف. األرض) عىل بالرجل الشديد الرضب (أي
الحبش غلبة عند أتاه الذي إليها امللك َجدُّ أتى فإنما امللك، وصفها التي اليمن وأما
من به ُوتِر ما ولوال ًخا، مستْرصِ طريًدا مسلوبًا فأتاه مجتمع، وأمر ُمتَّسق ُمْلٍك عىل له
العبيد غلبة من لألحرار ويغضب الطِّعان يجيد من ولوجد مجال، إىل ملال العرب من يليه

األرشار.
يف الرئاسة من ملوضعك ألْهٌل إنك وقال: به، النعمان أجابه ِلَما كرسى فعجب قال:

الِحرية. من موضعه إىل حه ورسَّ كسوته، من كساه ثم إقليمك، أهل
العرب ص تنقُّ من كرسى من سمع مما فيها ما نفسه ويف الِحرية، النعمان َقِدم ا فلمَّ
الحارث وإىل التَّميميَّني، ُزَرارة بن وحاجب صيفي بن أكثم إىل بعث أمرهم، وتهجني
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وعامر ُعَالثَة بن وعلقمة جعفر بن خالد وإىل البَْكريَّني، مسعود بن وقيس ظالم بن
الزبيدي، َمْعِديَكِرب بن وعمرو َلمي، السُّ يد الرشَّ بن عمرو وإىل العامريني، الطُّفيل بن
األعاجم، هذه عرفتم قد لهم: قال الَخَوْرنَق يف عليه َقِدموا فلما امُلرِّي؛ ظالم بن والحارث
َغْور، لها يكون أن تخوَّْفت مقاالت كرسى من سمعت وقد منها، العرب ِجوار وُقْرب
تَأِْديتهم يف َطَماِطمته كبعض َخَوًال العرب به يتخذ أن أراد ألمر أظهرها إنما يكون أو
رد وما كرسى مقاالت عليهم فاقتصَّ حوله، الذين األمم بملوك يفعل كما إليه، الخراج
بأمرك، فُمرنا به! حَجْجته ما وأبلغ رددت ما أحسن ما هللا، قك وفَّ امللك، أيها فقالوا: عليه،

شئت. ما إىل وادعنا
ناحيتكم، من يُتخوَّف وما بمكانكم وعززت ملكت وإنما منكم، رجل أنا إنما قال:
والرأي عزكم، به وأدام شأنكم، به وأصلح أمركم، به هللا سدَّد مما إيلَّ أحب يشء وليس
منكم رجل كل نطق دخلتم فإذا كرسى، إىل وتنطلقوا الرَّْهط، أيها بجماعتكم تسريوا أن
بما منكم رجل ينطق وال نفسه، حدثته أو ظن ما غري عىل العرب أنَّ ليعلم حرضه، بما
له تَنَْخزلوا وال بنفسه، معجب ُمْرتف األعوان، كثري السلطان، عظيم ملك فإنه يغضبه؛
منزلتكم، وفضل حلومكم، دماثة به تظهر ذلك، بني أمر وليكن الذليل، الخاضع انخزال
عىل تتابعوا ثم صيفي، بن أكثم بالكالم منكم يبدأ من أول وليكن أخطاركم، وعظيم
كل بميل علمي إليكم التَّقدمة إىل دعاني فإنما بها، وضْعتكم التي منازلكم من األمر
فإنه َمطعنًا؛ آدابكم يف فيجد منكم ذلك يكوننَّ فال صاحبه، قبل التقدم إىل منكم رجل
رجل كل امللوك، ُحَلل طرائف من خزائنه يف بما لهم دعا ثم مسلَّط. وقادر مرتف، ملك
وفرس َمْهِريَّة بنجيبة منهم رجل لكل وأمر بياقوتة، وختَّمه عمامة، مه وعمَّ ُحلة، منهم

كتابًا: معهم وكتب نجيبة،

فهم قد بما وأجبته علم، قد ما العرب أمر من إيلَّ ألقى امللك فإن بعد، أما
التي األمم من أمة أن نفسه يف يَتَلْجلج وال علم، عىل منه يكون أن أحببت مما
من يشء يف تبْلُغها قوَّتها، بفضل يليها ما وَحمت بمملكتها، دونه احتُجزت
أيها أوفدت وقد واملكيدة. والتدبري والقوة الحزم ذَُوو بها يتعزَّز التي األمور
وآدابهم، وعقولهم وأنسابهم أحسابهم يف فضل لهم العرب، من رهًطا امللك
بإكرامهم وْليُْكرمني منطقهم، من ظهر إن جفاء عن وْليُْغمض امللك، فليسمع

عشائرهم. إىل هذا كتابي أسفل يف نسبتهم وقد رساحهم، وتعجيل
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النعمان كتاب إليه فدفعوا باملدائن، كرسى بباب وقفوا حتى أُْهبَتهم يف القوم فخرج
بأيام، ذلك بعد كان أن فلما منهم. يسمع مجلًسا لهم يجلس أن إىل بإنزالهم وأمر فقرأه
دعا ثم وشماله، يمينه عن كرايس عىل وجلسوا فحرضوا مملكته أهل ووجوه َمَراِزبَته أمر
إليه ليؤدي ُْجمان الرتَّ وأقام كتابه، يف بها النعمان وصفهم التي واملراتب الوالء عىل بهم

الكالم. يف لهم أذن ثم كالمهم،
وأفضل ملوكها، الرجال وأعىل أعاليها، األشياء أفضل إن فقال: صيفيُّ بن أكثم فقام
َمنْجاة، الصدق أصدقها. الخطباء وأفضل أخصبها، األزمنة وخري نفًعا، ها أعمُّ امللوك
الرأي آَفة وطيء. مركب والعجز صعب، مركب والحزم َلَجاجة، ُّ والرشَّ َمْهواة، والكذب
الظن وسوء ورطة، الظن ُحْسن الصرب. األمور وخري الفقر، مفتاح والعجز الهوى،
كان بطانته فسدت من الراعي. فساد إصالح من خري الرعية فساد إصالح عصمة.
ال يعِجز املرء الربيء. خافه من امللوك رش بها. أمري ال بالد البالد رش باملاء. كالغاصِّ
َمْن بالنرص الجنود أحقُّ بالنصيحة. يُراء لم من األعوان خري الربرة. األوالد أفضل محالة.
ِحَكم الصمت َسَماعه. رشٍّ من َحْسبُك املحل. بلَّغك ما الزاد من يكفيك َرسيرته. َحُسنَْت

تألَّف. تراخى ومن ر، نفَّ شدَّد من اإليجاز. البالغة فاعله. وقليل
لوال كالمك وأوثق أحكمك ما أكثم! يا ويحك قال: ثم أكثم، من كرسى فتعجب
لم لو كرسى: قال الوعيد. ال عنك ينبئ الصدق أكثم: قال موضعه! غري يف كالمك وضُعك

َصْول. من أنفذ قوٍل ُربَّ أكثم: قال لكفى. غريك للعرب يكن
سلطانك، وِهيب يدك، وعلت زندك، َوَرى قال: التميمي، ُزرارة بن حاجب قام ثم
وامقة لك وهي ِدرَّتها. وُمِنَعت ِمرَّتُها، واْستَْحصدت أكبادها، َغلُظت قد أمة العرب إن
اُب الصَّ وهي مرارة، العلقم وهي ساَمْحتها، ما سامعة َاليَنْتها، ما ُمْسَرتِْسلة تألَّْفتها، ما
تنا ذمَّ لديك. وألسنتها إليك، وفودها نحن سالسة. الزالل واملاء حالوة، والعسل غضاضة،
خريًا حامدين لك نَُؤب إن مطيعة. سامعة فينا وعشائرنا ممنوعة، وأحسابنا محفوظة،
ما حاجب، يا كرسى: قال دونها. بالذمِّ نَُخصَّ لم نَذُمَّ وإن َمْحمدتنا، عموم بذلك فلك
كرسى: قال بَصْولتها. األُسد زئري بل حاجب: قال صخرها. بألوان التِّالل حجر أشبه

وذلك.
وُعلُوِّ حظِّها، جزيل باستكمال اململكة لك دامت فقال: البكري الحارث قام ثم
يُعرِّف األقاويل تناُقل َمنُْحه. قل ماله ذهب ومن َمتُْحه، كثر ِرشاؤه طال من سنائها!
والُعْرب. العجم حالنا ُكنْه به وتعرف الرَّْكب، به تنطق بما سيُوجف مقام وهذا اللُّب،
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استنجْدتَنا إن فْخمة. وجيوشنا ة، جمَّ خيولنا امُلِعينون. وأعوانك األَْدنون، جريانك ونحن
وال لذعر، ننْثني ال ُغْمض. فغري طلبتنا وإن ِجْهض، فغري استطرْقتنا وإن ُربُض، فغري
ضعيفة. وأمة عزيزة، أنفس كرسى: قال قصار. وأعمارنا طوال، رماحنا لدهر. نتنكَّر
قرص لو كرسى: قال ِمرَّة؟! لصغري أو عزَّة، لضعيٍف يكون وأنَّى امللك، أيها الحارث: قال
نفسه حمل إذا الفارس إن امللك، أيها الحارث: قال نفسك. لسانك عىل تْستوِل لم عمرك
والعرب استَْدبرها، وِجنان استقبلها، َمِنيَّة فهي املوت، عىل بنفسه مغرِّرا الكتيبة عىل
وَسَعرت ناُرها، جاَشْت إذا حتى بها، ف تََرصَّ وهي وأحِبسها ُقُدًما الحرب أبعث أني تعلم
ولم زئريي، ورعدها سيفي، وبَْرَقها رمحي، َمقادها جعْلت ساقها، عن وكشفت لظاها،
إىل لفرساني ُفْلًكا وأكون لَُججها، غمرات يف أنغمس حتى َخْضَخاِضها خوض عن أقرصِّ
قال ثم َقْشَعم. نَرس وكلِّ باع السِّ َجَزَر ُحماتَها وأترك دًما، فأستمِطرها كبشها، بُْحبُوحة
ما كرسى: قال لسانه. من أنطق ِفعالُُه قالوا: هو؟ أكذلك العرب: من حرضه ملن كرسى

أوفد. شهوًدا وال أحشد، وفًدا كاليوم رأيت
حالُك! الرسور يف ودام بالُك، نَِعم امللك، أيها فقال: َلمي السُّ يد الرشَّ بن عمرو قام ثم
امللوك ويف بُْلغة، قليل ويف ِثْقلة، كثرٍي ويف معتَربة، األمور وأشكال ُمتدبَّرة، الكالم عاقبة إنَّ
نأِت لم خمل. من فيه وَخَمل ف، َرشُ من فيه ف َرشُ بعده، ما له منطق وهذا ، العزِّ َسْورة
معتَمًدا. عزِّنا وعىل ُمنْتََقًدا، أموالنا يف إنَّ لِرْفِدك. نتعرَّض ولم لُسْخطك، نَِفد ولم لَضيْمك،
وملن حافظون، لِجَوارك هذا مع أنَّا إال اْعتدلنا. بنا دهٌر أَِود وإْن أثَْقبنا، ناًرا أَْوَريْنا إن
منطقك َقْصد يقوم ما كرسى: قال الخرب. ويُستَطاب َدر، الصَّ يُْحمد حتى كافحون، َراَمك

ك. بذمِّ مْدُحك وال بإفراطك،
َغَربت من يَُلْم ولم ُمْخِربا! إفراطي وبأيَْرس هاديا، قصدي بقليل كفى عمرو: قال
به. ينطق املرء يعرف ما كل ما كرسى: قال بلغ. بما القصد من وريض يعلم، عما نفسه

اجلس.
إرشادا! وأرشده إسعادا، امللك هللا أحَرض فقال: الكالبيُّ جعفر بن خالد قام ثم
وِعثَار السكوت، ِعيِّ من أشدُّ املنطق وِعيُّ ة، ُغصَّ حاجة ولكل فرصة، منطق لكل إنَّ
بما املنطق ة وُغصَّ نَْهَوى، بما إال عندنا املنطق فرصة وما الوَْعث، عثار من أنكأ القول
ُمطيق له أنني سمعي من ويُْعلم نفيس من أعلم ما وتركي مستساغة، غري نَْهَوى ال
لك وهو النعمان، ملكنا إليك أوفدنا وقد مني. ويُتَخوَّف أتخوَّف ما تكلُّفي من إيلَّ أحبُّ
ورقابنا باخعة، لك بالطاعة أنُفسنا واإلحسان! املعروف حامل ونِْعَم األعوان، خري من
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وَسَمْرت بعقل، نطقت كرسى: له قال رهينة. بالوفاء لك وأيدينا خاضعة، بالنصيحة
الرشاد، سبل لك نُِهَجت فقال: العامريُّ ُعَالَثة بن علقمة قام ثم بنُبل. وَعَلْوت بفضل،
وخري مخارج، وللعويص موالج، ولآلراء مناهج، لألقاويل إن العباد! رقاب لك وخضعت
قرَّبتنا، والِوفادة أحرضتْنا، املحبة كانت وإن إنَّا أنجحه. الطلب وأفضل أصدقه، القول
منهم وعلمت منهم رجل كل قسَت لو بل عنك، َعَزب ن ممَّ بأفضل منا حرضك من فليس
وبالرشف منسوب، الفضل إىل كلُّهم وأكفاءً، أنداًدا ُدنْيَا آبائه يف له لوجدَت علمنا، ما
نداماه، ويُْرِوي ِحماه، يَْحمى معروف. النافذ واألدب الفاضل وبالرأي موصوف، ْؤُدد والسُّ
يعرْف العرَب يَبُْل َمْن امللك، أيها جاره. منه يَْحَرتز وال ناره، تْخُمد ال أعداه. ويَذُود
والنجوم َطْميا، الزَّواخر والبحور ِعّزا، الروايس الجبال فإنها العرب، فاصطنع فضَلهم،
ال تستِرصْخهم وإْن يُِعزُّوك، فضلهم لهم تعرف فإن عددا، والحىص رشفا، الزواهر
أبلغت حْسبُك، عليه: ْخط السُّ عىل يحمله كالم منه يأتي أن وخيش كرسى قال يخذُلُوك.

وأحسنت.
املصائب، وجنَّبك املراشد، بك هللا أطاب فقال: يباني الشَّ مسعود بن قيس قام ثم
لنا يزرع وال صدرك، يُْحِنق ال ما بإسماعك أتيناك إذ نا أحقَّ ما َصائب! الشَّ مكروه ووقاك
ورعيتك أنت لتعلم ولكن ملعاداة، ننتسب ولم مُلَساماة، امللك أيها نَْقَدم لم قلبك، يف حقًدا
إن ين، مقرصِّ غري الناس ويف ُمْحِجمني، غري املنطق يف أنَّا األمم وفود من حرضك ومن
عاهدتم إذا أنكم غري كرسى: قال مغلُوبني. فغري ُسوِمينا وإن مسبوقني، فغري ُجورينا
كنت ما امللك، أيها قيس: قال واد. السَّ بضماِنِه الوفاء تركه يف به يعرِّض وهو وافني. غري
ضمان، لضعيٍف يكون ما كرسى: قال بذمته. أُْخِفَر كخافٍر أو به، ُغِدَر كواٍف إال ذلك يف
العاَر بإلزامي أحق ذمتي من أُْخِفر فيما أنا ما امللك، أيها قيس: قال خفارة. لذليٍل وال
الخانة، ائتمن من ألن ذلك كرسى: قال ُحرمتك. من وانْتُِهك رعيتك من ُقِتل فيما منك
بن حاجب رأيت كيف سواء، الناس كل وليس نالني، ما الخطأ من ناله األَثَمة واستنجد
رأيته وما بذلك أحقه وما قال: َفيُنِْجز؟ ويعُد ، فيُويفِّ ويَْعَهد فيُْربِم، قواه يُْحِكم لم زرارة

أشدها. فأفضلها بُْزٌل القوم كرسى: قال يل. إال
من أعمى القول وليس املنطق، فنون َكثُر فقال: العامريُّ الطُّفيل بن عامر قام ثم
القدرة. مطاوعة ؤدد والسُّ النجدة، يف والعجز الِفعال، يف الفخر وإنما الظَّْلماء، ِحنِْدس
تُْحِدث أن األحالم، وثابَِت األيام، أدالت إْن وباْلَحرا بفضلنا، وأبرصك بقْدرنا، أعلمك وما
وُمَرض، ربيعة من األحياء مجتمع قال: األعالم؟ تلك وما كرسى: قال أعالم. لها أموًرا لنا
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ني خربَّ مما بأكثر علم يل ما قال: يُذَْكر؟ الذي األمر وما كرسى: قال يذكر. أمر عىل
بالرمح ولكني بكاهن، لست قال: الطُّفيل؟ بن يا تكاهنت متى كرسى: قال مخرب. به
َهيْبتي ما قال: صانع؟ أنت ما العوراء، عينك جهة من آٍت أتاك فإن كرسى: قال طاعن.

الَعبَث. مطاوعة ولكن َعيْث عيني أذهب وما وجهي، يف هيبتي بدون قفاي يف
فبالغ ولسانه، قلبه بأصغريه؛ املرء إنما فقال: الزبيدي َمْعِديَكِرب بن عمرو قام ثم
وتوقيف الفكرة، اسِتْكراه من خري الرأي وعفو االرتياد، النجدة وِمالك الصواب، املنطق
وأَِلْن بِحلمك، باِدرتنا واْكتَِظم بلفظك، طاعتنا فاْجتَِبذْ الَحرْية، اعتساف من خري الِخربة
قضما، لنا أراد من مناقري ِقراع َصَفاتَنا يَُوقِّس لم أناس فإنَّا ِقيادنا، لك يَْسَلس َكنَفك لنا

هضما. لنا رام من كل ِمن ِحمانا منْعنا ولكن
األخالق لؤم ومن الكذب، املنطق آفة من إنَّ فقال: امُلرِّي ظالم بن الحارث قام ثم
ائتالف، عن لك مواجهتنا أن أعلمناك فإن امُلَسلَّط، امَللك ة ِخفَّ الرأي َخَطل ومن امَلَلق،
ولكن بحقيق، عليه لالعتماد وال بخليق، منا ذلك لَقبول أنت ما تصاف، عن لك وانقيادنا
ميل ِقبلك من يأت لم ما معتدل، وبينك بيننا واألمر العقود، وْلث وإحكام بالعهود، الوفاء
عىل لدليًال آبائك أسماء يف إن قال: ظالم. بن الحارث قال: أنت؟ من كرسى: قال َزَلل. أو
َمْغَضبة، الحق يف إنَّ الحارث: قال الوزر. من وأقرب بالغدر، أوىل تكون وأن وفائك، قلة
قال مجلَسك. أفعالُك فلتشبه القدرة، مع إال الحلم أحد يستوجب ولن التغافل، ُو ْ والرسَّ

القوم. فتى هذا كرسى:
ولوال متكلِّموكم، فيه وتفنَّن خطباؤكم، به نطقت ما فهمت قد كرسى: قال ثم
يجمعكم ملك لكم ليس وأنه أمركم، يُْحكم ولم أََوَدكم، ف يُثَقِّ لم األدب أن أعلم أني
ألسنتكم، عىل استوىل بما فنطقتم الباخعة، الخاضعة الرعية منطق عنده فتنطقون
أو وفودي أَْجبَه أن ألكره وإني به، تكلمتم مما كثريًا لكم أُِجْز لم طباعكم؛ عىل وغلب
فيما هللا إىل واإلِعذار شواذِّكم، وتألُّف مدبَّركم، إصالح من أحب والذي ُصُدورهم، أُْحِنق
من فيه كان عما وصفحت صواب، من منطقكم يف كان ما َقِبْلت وقد وبينكم. بيني
وأقيموا ُسَفَهاءكم، وارَدعوا طاعته، والتزموا مؤازرته فأحسنوا ملككم إىل فانرصفوا خلل،

ة. العامَّ صالح ذلك يف فإن أَدبَهم، وأحسنوا أََوَدهم،
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الفخر يف موءل السَّ قصيدة (58)

َج��م��ي��ُل يَ��رتَ��دي��ِه ِرداءٍ َف��ُك��لُّ ِع��رُض��ُه ال��لُّ��ؤِم ِم��َن يَ��ْدنَ��ْس َل��م ال��َم��رءُ إِذَا
َس��ب��ي��ُل ال��ثَّ��نَ��اءِ ُح��ْس��ِن إِل��ى َف��َل��ي��َس َض��يْ��َم��َه��ا ال��نَّ��ْف��ِس َع��َل��ى يَ��ح��ِم��ْل َل��ْم ُه��َو َوإِن
َق��ل��ي��ُل ال��ِك��راَم إِنَّ َل��ه��ا َف��ُق��ْل��ُت َع��ِدي��ُدن��ا َق��ل��ي��ٌل أَنَّ��ا تُ��َع��يِّ��ُرن��ا
َوُك��ُه��وُل ِل��ْل��ُع��ال تَ��َس��اَم��ى َش��بَ��اٌب ِم��ثْ��َل��نَ��ا بَ��ق��اي��اُه ك��انَ��ْت َم��ْن َق��لَّ َوَم��ا
ذَِل��ي��ُل األَك��ثَ��ري��َن َوج��اُر َع��ِزي��ٌز َوج��اُرنَ��ا َق��ل��ي��ٌل أَنَّ��ا َض��رَّن��ا َوَم��ا
َك��ِل��ي��ُل َوه��َو ال��طَّ��ْرَف يَ��ُردُّ َم��ن��ي��ٌع نُ��ِج��ي��ُرُه َم��ْن يَ��ْح��تَ��لُّ��ُه َج��بَ��ٌل َل��نَ��ا
َط��وي��ُل يُ��ن��اُل ال َف��رٌع ال��نَّ��ْج��ِم إِل��ى ِب��ِه َوَس��م��ا ال��ثَّ��َرى تَ��ْح��َت أَْص��لُ��ُه َرَس��ا
َويَ��ط��وُل َراَم��ُه َم��ْن َع��َل��ى يَ��ِع��زُّ ِذْك��ُره َش��اَع ال��ِذي ال��َف��رُد األَبْ��َل��ُق ُه��َو
َوَس��لُ��وُل َع��اِم��ٌر َرأَتْ��ُه م��ا إِذَا ُس��بَّ��ًة ال��َق��تْ��َل نَ��َرى َال َل��َق��ْوٌم َوإِن��ا
َف��تَ��ُط��وُل آج��الُ��ُه��م َوتَ��ْك��َرُه��ُه َل��نَ��ا آج��اَل��نَ��ا ال��َم��وِت ُح��بُّ يُ��َق��رُِّب
َق��ت��ي��ُل ك��اَن َح��ي��ُث ي��وًم��ا ُط��لَّ َوال أَنْ��ِف��ِه َح��تْ��َف َس��يِّ��ٌد ِم��نَّ��ا َم��اَت َوم��ا
تَ��س��ي��ُل ال��ظُّ��ب��اِت َغ��ي��ِر َع��ل��ى َوَل��يْ��َس��ْت نُ��ف��وُس��ن��ا ال��ظُّ��ب��اِت َح��دِّ َع��ل��ى تَ��س��ي��ُل
َوُف��ُح��وُل َح��ْم��َل��ن��ا أَط��ابَ��ْت إِن��اٌث ِس��رَّن��ا َوأَْخ��َل��َص نَ��ك��َدْر وَل��م َص��َف��ْونَ��ا
نُ��زوُل ال��بُ��ط��وِن َخ��ي��ِر إِل��ى ِل��َوْق��ٍت َوَح��طَّ��ن��ا ال��ظُّ��ه��وِر َخ��ي��ِر إِل��ى َع��َل��ْونَ��ا
بَ��خ��ي��ُل يُ��َع��دُّ ِف��ي��نَ��ا َوال َك��َه��اٌم ِن��ص��اِب��ن��ا ف��ي َم��ا ال��ُم��زِن َك��َم��اءِ َف��نَ��ْح��ُن
نَ��ق��وُل ح��ي��َن ال��َق��وَل يُ��نْ��ِك��روَن َوال َق��ْوَل��ُه��م ال��نَّ��اِس َع��ل��ى ِش��ئ��نَ��ا إِْن َونُ��نْ��ِك��ُر
َف��ُع��وُل ال��ِك��راُم َق��اَل ِل��َم��ا َق��ئُ��وٌل َس��يِّ��ٌد َق��اَم َخ��ال ِم��نَّ��ا َس��يِّ��ٌد إِذا
نَ��زي��ُل ال��نَّ��اِزل��ي��َن ف��ي ��نَ��ا ذَمَّ َوال َط��اِرٍق ُدوَن َل��نَ��ا ن��اٌر أُْخ��ِم��َدت َوم��ا
َوُح��ج��وُل َم��ْع��ل��وَم��ٌة ُغ��َرٌر َل��ه��ا َع��ُدوِّن��ا ف��ي َم��ْش��ه��وَرٌة َوأَيَّ��اُم��ن��ا
ُف��ل��وُل اِرع��ي��َن ال��دَّ ِق��راِع ِم��ْن ِب��ه��ا َوَم��ْغ��ِرٍب َش��رٍق ُك��لِّ ف��ي َوأَْس��يَ��اُف��ن��ا
َق��ت��ي��ُل يُ��ْس��تَ��بَ��اَح َح��تَّ��ى َف��تَ��ْغ��َم��َد ِن��ص��الُ��ه��ا تُ��َس��لَّ َال أَْن ُم��َع��وََّدٌة
َوَج��ه��وُل ع��اِل��ٌم َس��واءً َف��َل��ي��َس وََع��ن��ُه��ُم َع��نَّ��ا ال��ن��اَس َج��ِه��ل��ِت إِْن َس��ِل��ي
َوتَ��ج��وُل َح��ْوَل��ُه��م َرَح��اُه��م تَ��ُدوُر ِل��َق��ْوِم��ِه��م ُق��ْط��ٌب يَّ��اِن ال��دَّ بَ��ن��ي َف��ِإنَّ
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(جاهيل) اإليادي ساعدة بن ُقسِّ خطبة (59)

َفاَت، َماَت َومْن َماَت، َعاَش َمْن إنَُّه فانْتَِفُعوا، شيئًا وََعيتُم وإذَا وَُعوا، اْسَمُعوا النَّاُس، يأَيَُّها
َجْمٌع وأْمَوات، وأْحيَاءٌ َهات، َوأُمَّ وآبَاءٌ وأْقوات، وأْرَزاٌق َونَبَات، َمَطٌر آت. آٍت ُهَو َما وُكلُّ
ذَاُت وَسَماءٌ َداج، َليٌْل َلِعَربا؛ األْرِض يف وإنَّ َلَخَربا، َماءِ السَّ يف إنَّ آيَات. بَْعَد وآيَاٌت وأْشتَات،
يَْرِجعون؟! وَال يَذَْهبُون النَّاَس أََرى ِيل َما أْمَواج، ذَاُت وِبَحاٌر ِفَجاج، ذَاُت وأْرٌض أبَْراج،
وال فيه َخاِئنًا ال َحّقا، َقَسًما ُقسٌّ أْقَسَم فنَاُموا؟ ُهنَاك تُِرُكوا أم فأَقاُموا؟ بامُلقاِم أَرُضوا
وأظلَُّكم ِحينُه، حاَن َقْد ونبيٍّا عليه، أنتم الذي دينكم من إليه أحبُّ هو ِديْنًا هلل إنَّ آِثما؛

وعصاه. خالفه ملن وويٌل وهداه، به فآمن أَدرَكه ملن فُطوبَى إبَّانُه، وأْدرَككم أوانُه،
اآلباءُ أين إياد، معَرش يا املاضية! والقرون الخالية، واألمم الَغْفلة، ألْربَاب تَبٍّا قال: ثم
وزخرَف وَشيَّد؟ بَنَى من أين داد؟ الشِّ الفراعنة وأين والُعوَّاد؟ املريُض وأين واألجداد؟
ألم األعىل؟ ربُّكم أنا وقال: فأْوَعى وجمع وَطَغى بََغى من أين والولد؟ املال أين د؟ ونَجَّ
بَطْوله، ومزَّقهم بَكْلَكله، الثَّرى َطَحنَهم آجاال؟! منكم وأطول أمواال، منكم أكثر يكونوا
الواحد هللا هو بل كالَّ العاوية، الذئاب َعَمَرتها خالية، وبيوتهم بالية، ِعظامهم فتلك

مولود. وال بوالٍد ليس املعبود،
يقول: أنشأ ثم

بَ��َص��ائ��ْر ل��ن��ا ال��ُق��ُروِن م��ن ـ��َن األوَّلِ��ي��ـ ال��ذَّاِه��ِب��ي��َن ف��ي
َم��َص��اِدْر ل��ه��ا ل��ي��س ِل��ْل��َم��ْوِت َم��َواِرًدا َرأيْ��ُت ��ا ل��مَّ
واألَك��اِب��ْر األَص��اِغ��ُر يَ��ْم��ِض��ي نَ��ْح��َوه��ا َق��ْوِم��ي َوَرأَيْ��ُت
َغ��اِب��ْر ال��ب��اق��ي��ن م��ن وال َي إَِل��ْي ال��َم��اِض��ي يَ��ْرِج��ُع َال
َص��اِئ��ْر ال��َق��ْوُم ص��اَر ح��ي��ُث َل��َة َم��َح��ا َال أنِّ��ي أَيْ��َق��نْ��ُت

وقالت قربه عىل قامت َدَفنَتْه فلما ة حاجَّ وهي بابنها أعرابية وأصيبت (60)

أَْلتَذُّ ة ُمدَّ الحاَلني بني يكن لم وكأنَّه يًعا، َرسِ وَفَقْدتَُك َرِضيًعا، َغذَْوتَُك لقد ، بُنَيَّ يا وهللا
روائحها، ِطيب يف م والتَّنَسُّ الحياة وَرْونَق والَغَضاَرة النََّضارة بعد فأصبحَت فيها، بعيِشك
َسَحبَِت لقد ، بُنيَّ أْي ُجُرًزا. وصعيًدا َسِحيًقا، وُرفاتًا هامًدا، جسًدا الثََّرى أطباق تحت
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لقد ، بُنَيَّ أْي الرََّدى. نَْكبَُة بعدك وَرَمتِْني الِبَىل، دار وأسكنتْك الَفنَا، أذياَل عليك الدنيا
َخلقك ومن العدُل، ومنك ، ربِّ أْي قالت: ثم ظالمه. داٍج صباٌح الدنيا وجه عن يل أسفر
رب، بالصَّ أمرتني ثمَّ َوِشيًكا، َسَلبْتَِنيه بل كثريًا، به تَُمتِّْعني فلم عني، ُقرََّة يل وَهبْتَه الجْور،
من عىل تََراَحم َمْن هللاُ َفَرِحم قضاءك، ورضيُت وعدك، ْقُت َفَصدَّ األجر، عليه ووعدتني
يوم َعْوَرتَه، واْسُرتْ وْحَشتَه، وآِنْس ُغْربتَه، ارحْم اللهم الثََّرى! ْدتُه ووسَّ الرَّْدَم، اْستَْوَدْعتُُه

ْوءَات. والسَّ الَهنَات تُْكَشف
فليَت لسفري، تزوَّدُت قد إنِّي ، بُنَيَّ أْي قالت: أهلها إىل الرجوَع أرادِت فلما
بِرضائي الرِّىض له أسألك إني اللهم َمعاِدك؟! ويوم طريقك، ِلبُعد زاُدَك ما ِشْعِري،
أََمضَّ ما الوالدات، وأثَكَل جنينًا، أحشائي يف استودعك َمِن استودعتُك قالت: ثم عنه.
وأشدَّ ، أُنَْسُهنَّ وأقلَّ ، نََهاَرُهنَّ وأقَرص ، ليَلُهنَّ وأطوَل ، مضاجَعُهنَّ وأْقَلَق ، قلوبهنَّ حرارَة

األحزان! من وأَْقَربَُهنَّ ور، الرسُّ من وأبعَدهنَّ ، َوْحَشتَُهنَّ

زياد بَن الرَّبيع َجدَّها تنصُح ُزَهرْي بن قيس بنت الُجَمانَة وَقاَلت

إِالَّ َعيلَّ اْألُبُوَِّة حقِّ من َلُه يجب َوَما َجدِّي، — ربيع يَا — َفإنَّك أبي، َقيٌْس َكاَن إِْن
َمْحضه َعن وتُجيلِّ اْلِعنَايَُة، تبعثُه ِحيُح الصَّ والرأي يل. البُنُوَّة حق من َعَليْك يجب َكالذي
وامُلَعاِرض عزمه، سوءُ إياك مكافأِته وأَجدُّ ِدْرعه، ِبأَْخذ قيًسا ظلمَت قد إِنَّك النَِّصيَحُة.
تَْركننَّ َفَال التهديد، يَْرَدعه َوَال بالوعيد يَُخوَّف ن ِممَّ قيٌس َوَليَْس أظَلم، والبادي ُمنْترص،
ْلم َوالسِّ والتِّالد، بالطَّاِرف ابة ذَهَّ للعباد، َمتَْلفة َواْلَحرب ُمتاَركته، ِيف فالَحزم ُمنابذته، إَِىل
إِالَّ َقْويل يَْدَفع َوَما ِبُحْكم، َصَدْعُت لقد أَُقول: وبحقٍّ الرَِّجال. ألَنُْفس َوأَبْقى للبال، أْرَخى

تقول: أنْشأْت ثُمَّ فهم. ِذي غريُ

أِب��ي ِم��ْن ْرَع ال��دِّ يَ��أُخ��ذَ أْن يَ��َرى وَج��دِّي ِدْرَع��ُه ال��دَّْه��َر يَ��تْ��ُرك أْن يَ��َرى ال أب��ي
األِب��ي ال��َخ��اِئ��ِف ِش��ي��م��ُة َج��دِّي وِش��ي��م��ُة ِب��م��اِل��ِه ال��بَ��ِخ��ي��ِل َرأُي أِب��ي ف��رأُي
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للنبيملسو هيلع هللا ىلص حاتم بنت وقالت

الَعَرِب، أَحيَاءَ ِبي تُْشِمْت فَال َعنِّي َ تَُخيلِّ أَْن َرأَيَْت َفِإْن الَواِفُد، َوَغاَب الَواِلُد، َهَلَك د، ُمَحمَّ يَا
ويُْشِبُع يَْف، الضَّ ويَْقِري الذَِّمار، ويحمي الَعاني، يَُفكُّ أبي َكاَن قومي، سيِّد ِبنُْت َفِإنِّي
، قطُّ َحاَجٍة َطالَب يَُردَّ َولم َالَم، السَّ ويُْفيش الطََّعاَم، َويُْطعم املكروب، َعن ج ويُفرِّ الَجائَع،
أَبوك َكاَن َلو امُلؤمن، صفُة َهِذه َجاِريَُة، يَا ملسو هيلع هللا ىلص: النَِّبيُّ لها َفَقاَل . طيٍّ حاتِم بنُْت أنَا

األَْخَالِق. َمَكاِرَم يُِحبُّ َكاَن أَبَاَها َفِإنَّ َعنَْها؛ َخلُّوا َعَليِْه. ْمنا لرتحَّ إِْسَالِميٍّا

املشهورة معلَّقته من ُسلمى أبي بن زهري وقال

َع��ِم��ي َغ��ٍد ِف��ي َم��ا ِع��ْل��ِم َع��ْن َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي َق��بْ��َل��ُه َواألَْم��ِس ال��يَ��ْوِم ِع��ْل��َم وأَْع��َل��ُم
َف��يَ��ْه��َرِم ��ْر يُ��َع��مَّ تُ��ْخ��ِط��ئْ َوَم��ْن تُ��ِم��تْ��ُه تُ��ِص��ْب َم��ْن َع��ْش��َواءَ َخ��بْ��َط ال��َم��نَ��ايَ��ا َرأَيْ��ُت
ِب��َم��نْ��ِس��ِم ْ َويُ��وَط��أ ِب��أَنْ��يَ��اٍب يُ��َض��رَّْس َك��ِث��ي��َرٍة أُُم��وٍر ِف��ي يُ��َص��اِن��ْع َال َوَم��ْن
يُ��ْش��تَ��ِم ��تْ��َم ال��شَّ يَ��تَّ��ِق ال َوَم��ْن يَ��ِف��ْرُه ِع��ْرِض��ِه ُدوِن ِم��ْن ال��َم��ْع��روَف يَ��ْج��َع��ِل َوَم��ْن
َويُ��ذَْم��ِم َع��نْ��ُه يُ��ْس��تَ��ْغ��َن َق��ْوِم��ِه َع��َل��ى ِب��َف��ْض��ِل��ِه َف��يَ��بْ��َخ��ْل َف��ْض��ٍل ذَا يَ��ُك َوَم��ْن
يَ��تَ��َج��ْم��َج��ِم َال ال��ِب��رِّ ُم��ْط��َم��ِئ��نِّ إَِل��ى َق��ْل��بَ��ُه يَ��ْه��ِد َوَم��ْن يُ��ذَْم��ْم ال يُ��ْوِف َوَم��ْن
ِب��ُس��لَّ��ِم ��َم��اءِ ال��سَّ أَْس��بَ��اَب يَ��ْرَق َوإِْن يَ��نَ��ْل��نَ��ُه ال��َم��نَ��ايَ��ا أَْس��بَ��اَب َه��اَب َوَم��ْن
َويَ��نْ��َدِم َع��َل��يْ��ِه ��ا ذَمٍّ َح��ْم��ُدُه يَ��ُك��ْن أَْه��ِل��ِه َغ��يْ��ِر ِف��ي ال��َم��ْع��ُروَف يَ��ْج��َع��ِل َوَم��ْن
َل��ْه��ذَِم ُك��لَّ ُركِّ��بَ��ْت ال��َع��َواِل��ي يُ��ِط��ي��ُع َف��ِإنَّ��ُه ال��زَِّج��اِج أَْط��َراَف يَ��ْع��ِص َوَم��ْن
يُ��ْظ��َل��ِم ال��نَّ��اَس يَ��ْظ��ِل��ِم َال َوَم��ْن ْم يُ��َه��دَّ ِب��ِس��الِح��ِه َح��ْوِض��ِه َع��ْن يَ��ذُْد َل��ْم َوَم��ْن
يُ��َك��رَِّم َال نَ��ْف��َس��ُه يُ��َك��رِّْم َال َوَم��ْن َص��ِدي��َق��ُه َع��ُدوٍّا يَ��ْح��َس��ْب يَ��ْغ��تَ��ِرْب َوَم��ْن
تُ��ْع��َل��ِم ال��نَّ��اِس َع��َل��ى تَ��ْخ��َف��ى َخ��اَل��َه��ا َوإِْن َخ��ِل��ي��َق��ٍة ِم��ْن اْم��ِرٍئ ِع��نْ��َد تَ��ُك��ْن َوَم��ْه��َم��ا
ال��تَّ��َك��لُّ��ِم ِف��ي نَ��ْق��ُص��ُه أَو ِزيَ��اَدتُ��ُه ُم��ْع��ِج��ب َل��َك َص��اِم��ٍت ِم��ْن تَ��َرى َوَك��اِئ��ْن
ِم َوال��دَّ ال��لَّ��ْح��ِم ُص��وَرُة إالَّ يَ��بْ��َق َف��َل��ْم ُف��َؤاُدُه َونِ��ْص��ٌف ِن��ْص��ٌف ال��َف��تَ��ى ِل��َس��اُن
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(جاهيل) كرسى عند سلمة بن غيالن (61)

َجَمَعهم ثالثًا ساروا فلما بتجارٍة، الِعراَق يريدون قريش من جماعة يف ُسْفيان أبو خرج
يأذَْن لْم َجبَّار َمِلك عىل ُقُدوُمنا َما َخَطر لَعَىل هذا َمسرينا من إنَّا لهم: فقال سفيان أبو
فنحن أُِصيَب فإْن بالِعري، يذهُب أيُُّكم ولكْن ِبَمتَْجر، َلنَا بالُده وَليَْسْت عليه، الُقُدوم يف لنَا
لها، فأنا إذَن َدُعونِي سلمة: بن َغيَْالن فقال الرِّبْح؟ ِنْصُف فلُه َغِنم وإْن دِمه، ِمْن بََراءٌ
كرسى بباب وجلس أمَره، وَشَهر أَْصَفرين، ثَْوبنَي وَلِبس تََخلَّق كرسى بالَد قِدَم ا فلمَّ
يقول له: وقال ُْجمان الرتَّ إليه فخرج ذََهب، من ُشبَّاٌك وبينهما عليه فدخل له، أِذن حتى
أتَيْتك وال لك، عداوٍة أهِل من لْسُت له: ُقْل فقال: إذني؟ بغري بالدي أْدخَلَك ما امللُك: لَك
وإْن لك، فهي أردتَها فإْن بها، تْستمتع بتجارٍة جئُت وإنَّما أْضدادك، من لضدٍّ جاُسوًسا
َليتكلَّم فإنَّه قال: ردْدتُها. ذلك يف تأذْن لم وإْن بْعتُها، لرعيَّتك بيعها يف وأذنَت تُرْدها لم
فقال: سجدَت؟ ِلَم امللُك: لك يقول الرتجمان: له فقال فسجد، كرسى صوت سمع إذْ
يُقِدم لم أنَّه فعِلمُت للملك، إْجالًال صوتُه يعلَو أْن ألحد ينبغي ال حيث عاليًا صوتًا سمعُت
فعل، ما كرسى فاستحَسَن قال: له. إعظاًما فسجدُت امللك، غريُ هناك الصوت رفع عىل
رأسه، عىل فوَضعها امللك، صورة عليها رأى بها أُِتي ا فلمَّ تحتَه. تُوَضع بِمْرَفَقٍة له وأمر
عليها، لتجلس بهذه بعثْنا إنَّما له: ُقْل ُْجمان: للرتَّ وقال واستْحَمَقه، كرسى فاستجَهَله
عىل صورته حقُّ يكْن فلم امللك صورة عليها رأيُت بها أُِتيُت ملَّا ولكنِّي علمُت، قد قال:
أعضائي أرشُف ألنَّه رأيس عىل فوضعتُها التعظيم، ها حقُّ كان ولكن عليها يجلَس أن ِمثيل
أحبُّ فأيُّهم قال: نعم. قال: ولٌد؟ أَلَك له: قال ثم ا، جدٍّ فعَله فاستحسن عيلَّ. وأكرُمها
كرسى: فقال يَُؤوب. حتى والغائب يَْربَأ، حتى واملريض يَْكَرب، حتى غري الصَّ قال: إليك؟
وكالُمهم، الحكماء فعل فهذا َحظُّك، إالَّ والفعل القول هذا عىل ودلََّك عيلَّ، أدخَلَك ما ِزْه،
من العقل هذا قال: الُربِّ. خبز قال: ِغذاؤك؟ فما فيهم، حكمة ال ُجفاٍة قوٍم من وأنت
من معه وبََعث وَكَساه، ثمنها بأضعاف التِّجارة منه اشرتى ثم والتَّمر. اللَّبن من ال الُربِّ

بها. بُنِي أُُطٍم ل أوَّ فكان بالطائف، أُُطًما له بَنَى من الُفْرس

78



العربية اللغة أدبيات

فيما يستشريه أرْسُطو الحكيم شيخه إىل اإلسكندر أرسله كتاب صورة (62)
(جاهيل) بالدهم عىل وتغلَّب آباءهم قتل أن بعد فارس ملوك بأبناء يفعله

وإن السماوية والِعَلل الدائرة، األفالك فإنَّ بعد: أما السالم، منَّا — الحكيم أيُّها — عليك
االضطرار ِلَمسِّ واِجِديَن ِجدُّ فإنَّا دائنني، بها لنا الناس أصبح التي باألمور أسعدتنا كانت
واالقِتداء مشورتك إىل واالسِتنامة بمنزلتك واإلقرار لفضلك جاحدين غريُ ِحْكمِتك، إىل
َمنْفعته، َجنَى ِمْن وذُْقنا علينا ذلك إِْجداء ِمن بََلْونا مَلا وفْهِمك؛ ألمرك واالعتماد برأيك
عليه ل نَُعوِّ نَنَْفكُّ َفما َلنا، كالِغذاء أذْهاننا يف ِخه وتََرسُّ فينا بنُُجوِعه ذلك صار حتى
األشكال وقوة األصول، عىل الُفروع وتعويل البُُحور، من الَجداول استمداد منه ونَْستَمدُّ
وبََلْغنا والَقْهر، الظََّفر من لنا وأُتيح والَفْلج، النرص من إلينا ِسيَق مما كان وقد باألشكال.
موقع عن امُلنِعم ُشْكر ويَْقُرص وصفه، عن القول يَْعِجز ما والبطش النِّكاية من الَعُدوِّ يف
فلما فارس، وأرض بابل إىل والجزيرة أرضسوريَة جاوْزنا أْن ذلك من وكان به. اإلنعام
َهِديًة ملِكهم برأس منهم نفٌر انا تلقَّ َريْثَما إالَّ يكن لم بالدهم وساحة أهلها بَعْقَوة حللنا
اْرِعوائه وقلة بالئه لسوء وشهرته؛ به جاء من بَصْلب فأمْرنا عندنا، للُحْظوة وطلبًا إلينا
منهم، ف َ الرشَّ وذَوي وأحرارهم ُملُوِكِهم أوالد من هناك كان من بجمع أمْرنا ثم ووفائه،
َمناظرهم رائعًة وأذهانُهم، ألبابُهم حارضًة وأَْحالمهم، أجساُمهم عظيمًة ِرجاًال َفَرأيْنا
وشدة أيْديهم ُقوَّة من وراءه وَمنِْطقهم ُرَوائهم من يظهر ما أن عىل دليًال وَمناطُقهم،
القضاء أن لوال بأيِْديهم وإعطائهم َغَلبتهم إىل سبيل لنا معه يكون ال ما وبأسهم نجدتهم
نَْستأصل أْن أْمرهم يف الرَّأْي من بعيًدا نََر ولْم عليهم، وأْظَهرنا بهم، وأَْظَفرنا منهم، أََداَلنا
إىل بذلك الُقلُوب لتَْسُكن أسالفهم؛ من َمَىض بمن ونُْلِحقهم أْصَلهم، ونَْجتَثَّ َشأْفتهم،
ُدوَن َقتِْلهم يف الرَّأي باِدئ بإسعاِف نَْعَجل ال أن فرأينا وبَوائقهم، جرائرهم من األْمن
عندك، ته صحَّ بعد فيه استرشناك فيما رأيك إلينا فارفع بمشورتك. عليه االستظهار

وعليك. علينا َفليُكن السالم، ألهل والسالم نََظرك. ِبَجيلِّ إياه وتَقليِبك

طويلة ديباجة بعد امللك إىل أرسطو الحكيم إجابة (63)

وإنك والقوة، النجدة من ِقْسَمها لفارس وإنَّ الفضائل، من قسًما محالة ال تربة لكل إنَّ
وتُغلِّب ِعْليَتهم، منازل ِسْفَلتهم وتُوِرْث أعقابهم، عىل الُوَضعاء تخلِّف أرشافهم تقتل إن
وأشد عليهم أعظم هو ببالء قطُّ امللوك يُبْتَل ولم أخطارهم، ذوي مراتب عىل أْدنياءَهم
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الطبقَة تلك تمكِّن أن كلَّه الحذر فاحذر الوجوه. وذُلِّ ْفلة السِّ غلبة من لسلطانهم تَْوهينًا
َدَهَمهم نَاِجٌم، بالدك وأهل ُجنْدك عىل اليوم بعد منهم نََجم إْن فإنهم والحركة! الغلبة من
ِقبلك َمن إىل واْعِمد غريه، إىل الرأي هذا عن فانرصف معه، بقيَّة وال فيه رِويَّة ال ما منه
منهم، ولَّيته من كلَّ امَللك اسم وأَْلِزم مملكتهم، بينهم ْع فوزِّ واألحرار العظماء أولئك من
التاج واملعقود السمه، الزم بامَلِلك ي املتسمِّ فإن ملكه؛ صُغر وإن رأسه عىل التاج واعِقد
صاحبه وبني بينه منهم ملك كلُّ يُوِقع أْن ذلك يَنَْشب فليس لغريه، يخضع ال رأسه عىل
عليك أضغانهم بذلك ينسوا حتى والجند، باملال وتفاخًرا امُللك عىل وتغالبًا وتقاطًعا تدابًرا
أنفسهم، عىل منهم َحنًَقا عليك وَحنَُقهم بينهم، حربًا لك حربُهم ويعود فيك، وأَْوتَارهم
وإْن لك، َدنَْوا منهم دنوَت إْن استقامة، بها لك أحدثوا إالَّ بصريًة ذلك يف يزدادون ال ثم
بجندك، ويَْسَرتِْهبه باسمك، جاره عىل منهم َمَلك َمن يَثِب حتى بك، تعزَُّزوا عنهم نأَيَْت
باأليام. ثقة وال للدهر، أمان ال كان وإن بعدك، ِإلحداثهم وأماٌن عنك، لهم شاغٌل ذلك ويف
عنه، سأَلني ما إىل إيَّاه إجابتي ِمن ا حقٍّ وعيلَّ حظٍّا يل رأيتُه ما امللك إىل أديُت وقد
فيما ة همَّ وأبعد رأيًا، وأفضل رويَّة، وأنْفذ عينًا، أعىل وامَللك فيه، النصيحة ْضته وَمحَّ
النِّعم عوائد من ُمتعرًِّفا امللك زال ال فيه. عليه واملشورة تَبْيينه وكلَّفني عليه، بي استعان
غاية عىل قدرته فيه تأتي ما األمل وَدْرك األجل، وتنفيس امُلْلك، وتوطيد نْع، الصُّ وعواقب
فليكن فناء وال غاية وال انتهاء وال له انقضاء ال الذي والسالم البرش! قدرة تناله ما أقىص

امللك. عىل

َقِريب ِلنَاِظِرِه َغًدا إِنَّ (64)

أن وذلك أْجدََع، بن ُقَراد ذلك قال من وأول انتظرته، أي نََظْرتُه، يقال: ملنتظره، أي
به فذهب َعرْي، أَثَر عىل فأجراه «اليَْحُموم»، َفَرسه عىل يتصيَّد خرج امُلنذر بن النعمان
يلجأ َمْلجأ فَطلب السماء، وأخذتْه أصحابه، عن وانفرد عليه، يقِدر ولم األرض يف الَفَرس
لهما: فقال له، امرأة ومعه َحنَْظلة له يقال طيِّئ من رجٌل فيه فإذا بناءٍ إىل فَدَفع إليه،
وهو شاٍة غري للطائيِّ يكن ولم فأنزله، إليه فخرج نعم، حنظلة: فقال َمأًوى؟ من هل
خطريًا! رشيًفا يكون أن أْخَلَقه وما هيئة، ذا رجًال أرى المرأته: فقال النُّعمان، يعرف ال
الطَِّحني من ألتَّخذ الشاَة فاذْبَح ادَّخْرتُه، كنُت َطحني من يشء عندي قالت: الحيلة؟ فما
ثمَّ فاْحتََلبها شاته إىل الطائيُّ وقام َملَّة، منه فَخبَزت الدقيق املرأة فأخرجت قال: َملَّة.
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له واحتال لبنها، من وسقاه لحمها، ِمن وأطعمه َمِضرية، َمَرقة لحمها من فاتَّخذ ذَبََحها
ثم فرسه وركب ثيابه لبس النعمان أصبح فلما ليلته، بقيََّة ثه يَُحدِّ وجعل فسقاه، رشابًا
الخيَل لِحق ثم هللا، شاء إن أفعل قال: النعمان، امللك أنا ثََوابك، اطلب طيِّئ، أخا يا قال:

الِحرية. نحو فمىض
له فقالت حاله، وساءت وَجْهٌد نَْكبٌة أصابته حتى زمانًا ذلك بعد الطائي ومكث
النعمان، بُؤس يوَم فوافق الِحريَة إىل انتهى حتى فأقبَل إليك، َألحسن امللك أتيَت لو امرأته:
فوقف مكانُه، وساءه َعَرفه، النعمان إليه نظر فلما السالح، يف َخيْله يف واقف هو فإذا
قال: نعم، قال: به؟ املنزول الطائيُّ أنت له: فقال النعمان، يََدي بني به املنزوُل الطائيُّ
لو وهللا، قال: اليوم؟ بهذا علمي كان وما اللَّْعَن! أبَيَْت قال: اليوم! هذا غري يف ِجئَْت أفال
ما وَسْل الدنيا من حاَجتََك فاطلب قتله، من ا بُدٍّ أجد لم ابني قابوُس اليوم هذا يف يل َسنََح
إنَّه النعمان: قال نفيس؟! بعد بالدنيا أصنع وما اللَّْعَن! أبَيَْت قال: مقتول، فإنك لك، بدا
حالهم وأهيِّئ إليهم فأُوِيص بأهيل، أُِلمَّ حتى ْلني فأجِّ بدَّ ال كان فإن قال: إليها، سبيل ال
بن يك َرشِ إىل الطائيُّ فالتفت بُمَواَفاتك، َكفيًال يل فأقْم النعمان: قال إليك، أنرصف ثم
وهو الرَِّداَفة، صاحب وكان الَحْوَفَزان، أبا يُكنَى وكان َشيْبَان، بني من قيس بن عمرو

له: فقال النعمان، بجنْب واقف

َم��َح��اَل��ْة؟ ال��م��وِت ِم��َن َه��ْل َع��ْم��ٍرو يَ��ابْ��َن َش��ِري��ًك��ا يَ��ا
َل��ْه أَخ��ا َال َم��ْن أَخ��ا يَ��ا ُم��َض��اٍف ك��لِّ أَخ��ا يَ��ا
َل��ْه أَتَ��ى َق��ْد َض��يْ��ًف��ا ـ��يَ��ْوَم اْل��ـ ُف��كَّ ال��نُّ��ْع��َم��ان أََخ��ا يَ��ا
بَ��اَل��ْه يُ��نْ��ِع��م َال ـ��َم��ْوِت اْل��ـ َك��ْرَب َع��ال��َج َط��ال��َم��ا

فقال أْجدَع، بن ُقَراُد له يقال َكْلب من رجل إليه فوثب به، ل يتكفَّ أن رشيك فأبى
أمر ثم إياه نه فضمَّ نعم، قال: أفعْلَت؟ النعمان: قال عيلَّ، هو اللَّْعن! أبيَت للنعمان:
مثل إىل ذلك يومه من َحْوًال األَجَل وَجَعَل أهله، إىل الطائيُّ فمىض ناقٍة، بَخْمِسمئة للطائي
ما لُقَراد: النعمان قال يوٌم األجل من وبقي الحوُل عليه حال ا فلمَّ قاِبل، من اليوم ذلك

ُقَراد: فقال َغًدا، هالًكا إالَّ أراك

َق��ري��ب ِل��نَ��اِظ��ِره َغ��ًدا ف��إنَّ َولَّ��ى ال��ي��وم ه��ذا َص��ْدُر يَ��ُك ف��إْن
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الَغِريَّنْيِ أتى حتى يفعل كان كما متسلًِّحا وَرْجله خيله يف ركب النعمان أصبح فلما
حتى تقتله أن لك ليس وزراؤه: له فقال بقتله، وأمر ُقَراًدا معه وأخرج بينهما، فوقف
فلما القتل، من الطائي ليُْفِلَت ُقَراٌد يُْقتََل أن يشتهي النعمان وكان فرتكه، يومه، يستويف
أقبلت جنبه، إىل يَّاُف والسَّ النَِّطع عىل إزار يف ُمَجرَّد قائم وُقَراٌد تَِجُب الشمس كادت

تقول: وهي امرأتُه

ُم��َودَّع��ا ره��ي��نً��ا ال ل��َق��تْ��ٍل َرِه��ي��نً��ا أْج��َدَع��ا ب��َن ُق��َراَد ل��ي بَ��كِّ��ي َع��يْ��ُن أيَ��ا
أْض��َرَع��ا ال��بَ��يْ��ِت َح��اِض��ر أَس��ي��ًرا ف��أَْم��َس��ى َق��ْوم��ه ُدوَن بَ��ْغ��ت��ًة ال��م��نَ��اي��ا أَتَ��تْ��ه

فقيل ُقراد، بقتل النعمان أمر وقد بعيد، من شخٌص لهم ُرِفع إذ كذلك هم فبينما
إليهم انتهى حتى فكفَّ هو، من فتعلم الشخص يأتيك حتى تقتله أن لك ليس له:
عىل حملك ما له: فقال مجيئه، عليه َشقَّ النعمان إليه نظر ا فلمَّ ، الطَّائيُّ هو فإذا الرجُل،
قال ِدينِي، قال: الوفاء؟ إىل َدَعاك وما قال: الوفاء، قال: القتل؟ من إفالتك بعَد الرجوع
فتنرصَّ عليه فعرضها عيلَّ، فاْعِرْضَها النعمان: قال النرصانية، قال: دينك؟ وما النعمان:

منذ القتَل فرتك الجاهلية، دين عىل ذلك قبل وكان أجمعون الِحرية وأهُل هو النعمان
وهللا، وقال: والطائي، ُقَراد عن وعفا الَغِريَّنْي، بهدم وأمر نَّة السُّ تلك وأَبْطل اليوم، ذلك
أكون ال وهللا، ضِمنه؟ الذي أم فعاد، القتل من نجا الذي أهذا وأكرُم، أوىف أيهما أدري ما

يقول: الطائيُّ فأنشأ الثالثة، أَْألََم

ال��َخ��ال��ي ال��َف��َع��ال م��ن إل��ىَّ أْس��َدى ال��ذي ب��ع��د َظ��نَّ��ه أُْخ��ِل��ُف ُك��نْ��ُت م��ا
وَف��َع��ال��ي ��ِدي تَ��َم��جُّ غ��ي��َر ف��أبَ��يْ��ُت َض��َالل��ت��ي ل��ل��ِخ��الف َدَع��تْ��ِن��ي ول��ق��د
بَ��ذَّاِل ُم��َك��اِرم ُك��لِّ وَج��َزاء َس��ِج��يَّ��ة ال��وف��اءُ م��نِّ��ي ام��رٌؤ إنِّ��ي

ُقَراًدا: يمدح أيًضا وقال

أْج��َدَع��ا بْ��ِن ال��ُق��َراد أم��ث��اُل َم��خ��اِري��ُق وال��ُع��َال ال��َم��ْج��د إل��ى يَ��ْس��م��و إنَّ��م��ا أََال
تُ��بَّ��َع��ا َرْه��ِط م��ْن األْخ��يَ��ار ف��إنَّ��ه��ُم وأْه��ِل��ه ال��ُق��َراد أم��ث��ال َم��َخ��اِري��ُق

املنذر هو البؤس ويوم الَغِريَّنْي صاحب أن والصحيح املشهور، هو هذا انتهى.
األكرب.
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آَساَك َمْن أََخاَك إِنَّ (65)

أنَّ املثل ومعنى فيه، لغة وَواَسيُْت لك، أُْسَوًة َجَعْلتَه إذا غريه، أو بمايل فالنًا آسيُت يقال:
َمْن ل وأوَّ اإلخوان. مراعاة عىل الحثِّ يف يُرضب نفسه، عىل وآثََرك َمَك َقدَّ َمْن حقيقًة أخاك
كان نِّي الشَّ ثم العبدي ثََواب بن النعمان أنَّ وذلك الَهْمداني، نَْوفل بن ُخَزيم ذلك قال
بنيه يويص وكان وحكمة، رشف ذا أبوهم وكان وساعدة، وسعيد سعد ثالثة: بنون له
لسبيله يَُقام ال العرب شياطني من بطًال شجاًعا فكان سعد ابنه ا أمَّ أَدِبه، عىل ويحملهم
ا وأمَّ وُسْؤَدده. رشفه يف أباه يشبه فكان سعيد ا وأمَّ ِقْرن، عن يَِفرَّ ولم قطُّ َطِلبَتُه تَُفتْه ولم
وكان سعًدا، دعا بنيه حاَل الشيخ رأى ا فلمَّ وإخوان. ونََدامى رشاٍب صاحب فكان ساعدة
شِهدت فإذا يَْعُفو، واألثر يَْكبُو، والَجَواد يَنْبُو، ارم الصَّ إنَّ ، بُنَيَّ يا فقال: حرب، صاحب
وجبانها يُنرص، وضعيَفها يْزَخر، وبحرها يْخِطر، وبطلها تستِعر، نارها فرأيَت حربًا
يُنَْرصون فإنما ثار، طالَب تكن لم إذا عار غريُ الِفرار فإنَّ واالنِتظاَر، امْلكَث فأَْقِلِل يَْجُرس؛
يا َجَواًدا: وكان سعيد، البنه وقال ِنَطاحها. ونَِطيح رماحها، َصيَْد تكون أن وإيَّاك هم،
إخوانَك وابُْل ماح، بالسَّ تُذَْكر التََّالح وأَْقِلِل والتِّالد، الطَّارف فابْذُِل الجواد، يَبْخل ال بُني،
رشاب: صاحب وكان ساعدة، البنه وقال ُمْحتَِمله. عند املعروف واصنع قليل، َواِفيهم فإن
وأِعْن َحِريمك، واْحِم نَديمك، فأبرص الكسب، وتَُقلِّل القلب، تفسد الرشاب كثرة إن بُني، يا
بالًغا. فيه فإن بالَقْصد وعليك الفاضح، الرِّيِّ من خريٌ الَقاِمح الظمأ أن واعلم َغِريمك،
آلخذنَّ سيًدا: جواًدا وكان سعيد، ابنه فقال ، تُُويفِّ ثََواب بن النُّعمان أباهم إن ثم
ناحية يف وضعه ثم فذبحه كبش إىل فَعَمد نفيس، يف وثَِقاتي إخواني وَألَبْلَُونَّ أبي، بوصية
بعهده، لك وَىف َمْن أخاك إن فالن، يا فقال: ِثَقاته بعض دعا ثم ثوبًا، اه وَغشَّ ِخبائه،
فالنًا، قتلت إنِّي نعم، قال: أمر؟ حدث فهل صدقت، قال: ه، بُودِّ ونرصك ِبِرفده، وحاطك
قال: عندك؟ فما يَُواَرى، حتى عليه التعاون من بد وال الِخباء، ناحية يف تراه الذي وهو
لك لسُت قال: أُغيِّبه، حتى عليه تُِعينني أن أريد فإنِّي قال: فيها! وقعَت َسْوأة َلَها يا
َمُعونتَه، وسأل بذلك فأخربه ِثَقاته من آخر إىل فبعث وخرج، فَرتَكه بصاحب، هذا يف
بعث ثم ل، األوَّ جواب مثل عليه يردُّ كلُّهم منهم َعَدد إىل بعث حتى ذلك، مثل عليه فردَّ
ما قال: عندك؟ يل ما ُخَزيم، يا له: وقال نَْوفل، بن ُخَزيم له يقال إخوانه من رجل إىل
فرتيد َخْطٍب، أيَْرسُ قال: ى، ُمَسجٍّ تراه الذي وهو فالنًا قتلت إني قال: ذاك؟ وما ك، يرسُّ
سعيٍد وغالم أخيك، إىل فيه َفِزْعَت ما هان قال: أغيِّبه، حتى تعينني أن أريد قال: ماذا؟
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قال: ال، قال: هذا؟ غالمك غري أحٌد األمر هذا عىل اطَّلع هل خزيم: له فقال معهما، قائم
وقتله، بالسيف فرضبه غالمه إىل خزيم فأَْهَوى ا، حقٍّ إالَّ قلت ما قال: تقول، ما انظر
ويحك! فقال: غالمه، لقتل وفزع سعيد وارتاع مثًال، فأرسلها لك، أًخا عبٌد ليس وقال:
سعيد: قال مثًال، فأرسلها آساك، من أخاك إن خزيم: فقال يلومه، وجعل صنعَت؟! ما
ردُّوا وما وثقاته إخوانه من لقي بما ه وخربَّ الَكبْش، عن كشف ثم تَْجِربتك، أرْدُت فإنِّي

مثًال. فذهبت الَعذََل، السيُف َسبََق خزيم: فقال عليه،

ِبنَْوم؟ َسَهًرا ي يَْشَرتِ َمْن أَال (66)

ان حسَّ َمِلكها عىل تفرَّقت ِحْمرَي أنَّ وذلك الِحْمرَيِي، ُرَعنْي ذو ذلك قال َمْن ل أوَّ إن قالوا:
ان َحسَّ أخيه َقتْل عىل وَحَملُوه عمرو، أخيه إىل ومالوا فيهم، سريته لسوء أمره وَخاَلفت
ُرَعنْي ذو فنهاه واملؤازرة، الطاعة ُحْسَن ووََعدوه امُلْلك، يف بوه ورغَّ بذلك عليه وأشاروا
عليه وانْتََقضت النوم عنه ونََفر نَِدم أخاه قتل إن أنه وعلم أخيه، قتل عن ِحْمري بني من
ال أنَّه ُرَعنْي ذو رأى ا فلمَّ له. هم غشَّ ويعرف بذلك عليه أشار الذي سيُعاِقُب وأنه أموره،
عليها وختم صحيفة يف وكتبهما اآلِتينَي البيتني هذين قال العواقَب، وخيش منه ذلك يَْقبَل
إىل فَدَفعها عمرو فأخذها منك، أطلبها أن إىل عندك يل وديعة هذه وقال: عمٍرو، بخاتم

عنها. يَْسأل أن إىل بها واالحِتفاظ الِخزانة إىل بَرْفعها وأَمَره خازنه
اشتد ا فلمَّ السهر، عليه وُسلِّط النوُم، منه ُمِنَع امُللك يف مكانه وجلس أخاه َقتََل ا فلمَّ
ثم جمعهم، إالَّ عائًفا وال عرَّاًفا وال ًما منجِّ وال كاهنًا وال طبيبًا باليمن يَدَْع لم عليه ذلك
عىل منه َرِحم ذا أو أخاه رجٌل َقتََل ما له: فقالوا به، ما إليهم وشكا بقصته، أخربهم
َمْن عىل أقبل ذلك له قالوا فلما النوم، منه وُمِنع السهر أصابه إالَّ أخاك قتلت ما نحو
وصل فلما أفناهم، حتى فقتلهم ِحْمري أْقيَال من عليه وساعده أخيه بقتل عليه أشار كان
وما قال: بي، تصنع أن تريد مما بََراءة عندك يل إنَّ امللك، أيها له: قال ُرَعني ذي إىل
وكذا، كذا يوم استودْعتُكها التي الصحيفة يخرج أن خازنك ُمْر قال: وأمانك؟ براءتك

فيها: فإذا ها َفضَّ ثم عليها خاتمه إىل فنظر فأخرجها خاِزنه فأمر

َع��يْ��ِن َق��ِري��َر يَ��ِب��ي��ُت َم��ْن َس��ِع��ي��ٌد ِب��نَ��ْوم َس��َه��ًرا يَ��ْش��تَ��ري َم��ْن أَال
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ُرَع��يْ��ِن ِل��ِذي اإلَل��ه َف��َم��ْع��ِذَرُة وَخ��انَ��ْت َغ��َدَرْت ِح��ْم��يَ��ٌر ��ا ف��أمَّ

الذي أصابك ذلك فعلَت إن أنَّك وعلمُت أخيك، قتل عن نَهيتك قد امللك، أيها قال: ثم
عليك أشار بمن تصنع أنَّك علمت مما عندك يل بََراءًة البيتني هذين فكتبت أصابك، قد

جائزته. وأحسن عنه، وعفا منه، ذلك فَقِبل أخيك، بقتل

الُعَصيَّة ِمَن الَعَصا إنَّ (67)

اليشء أنَّ يَُراد أن إالَّ الَعَصا، من الُعَصيَّة أَْحَسبُه وأنا ، األصمعيُّ قال هكذا عبيد: أبو قال
هذا عىل حينئٍذ فيجوز األِفيل، من الَقْرم إنَّ قالوا: كما صغريًا، أمره بَْدء يف يكون الجليل
، الُجْرُهميُّ األْفَعى ذلك قال من أوَّل ل: املَفضَّ قال الُعَصيَّة. من الَعَصا يقال: أن املعنى
، بَنِيَّ يا فقال: وأنماًرا، وربيعَة وإياًدا ُمَرض بنيه َجَمَع الوفاة تْه َحَرضَ ملَّا ِنَزاًرا أن وذلك
األسود والِخبَاء األدهم الفرس وهذا ملَرض، — أََدم من وكانت — الحمراء الُقبَّة هذه
يجلس ألنمار واملجلس البَْدَرة وهذه إلياٍد، — َشْمَطاء وكانت — الخادم وهذه لربيعة،
فتشاجروا بنَْجران. ومنزلُه الجرهمي األفعى َفأْتُوا تقتسمون كيف عليكم أُْشكل فإن فيه،
كٍأل أثََر ُمَرض رأى إذ إليه مسريهم يف هم فبينما الجرهمي، األفعى إىل فتوجهوا مرياثه، يف
ألبَْرتُ، إنه إياد: قال ألْزَوُر، إنه ربيعة: قال َألْعَور، هذا َرَعى الذي البعري إنَّ فقال: ُرِعَي قد
فقال البعري، عن فسألهم َجَمله يُنِْشد برجل هم فإذا قليًال فساروا وٌد، َلَرشُ إنه أنْماٌر: قال
قال: أَبْرت؟ أهو إياد: قال نعم، قال: أْزَور؟ أهو ربيعة: قال نعم، قال: أْعور؟ أهو مرض:
وهللا قالوا: عليه، فُدلُّوني بعريي، صفة وهللا وهذه نعم، قال: وٌد؟ َرشُ أهو أنمار: قال نعم،
بعريي تَِصفون وأنتم أَصدِّقكم كيف وقال: بهم وتََعلَّق الكذُب، وهللا هذا قال: رأيناه، ما
َجَميل أََخذوا هؤالء البعري: صاحُب نادى نزلوا فلما نَْجراَن، َقِدموا حتى فساروا بصفته؟
فقال العرب، َحَكم وهو األْفَعى، إىل فاختصموا نََرُه، لم قالوا: ثم صفته، يل ووَصفوا
أنه فعلمُت جانبًا وتََرك جانبًا َرَعى رأيته مرض: قال تََرْوه؟ ولم وصفتموه كيف األفعى:
ألنه أَْزَور؛ أنه فعلمت فاسدته؛ واألخرى األثَر ثابتة يديه إحدى رأيت ربيعة: وقال أعور،
ذَيَّاًال كان ولو بَْعره، باجتماع أبرت أنه عرفت إياٌد: وقال الْزِوَراره، َوْطئه لشدِة أفَسده
يَُجوُزه ثم نَبْتُه امللتَفِّ املكان يف يرعى كان ألنه ود َرشُ أنه عرفت أنمار: وقال به، َلَمَصع
بعريك بأصحاب ليسوا للرجل: فقال ود. َرشُ أنه فعلمت نَبْتًا؛ وأخبث منه أرقَّ مكاٍن إىل

فاطلبه.
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أتحتاجون فقال: بهم، جاء بما أخربوه ثم بهم، ب فرحَّ فأخربوه، أنتم؟ َمْن سألهم: ثم
ال حيث األفعى لهم وجلس بَخْمٍر، وأتاهم شاًة لهم َفذَبََح أنزلهم ثم أرى؟ كما وأنتم إيلَّ
ُغِذيَت شاته أنَّ لوال منه أطيَب لحًما كاليوم أََر لم ربيعة: فقال كالمهم، يسمع وهو يَُرى
فقال َقرب، عىل نبتْت ُحبَْلتَها أنَّ لوال منه أطيََب خمًرا كاليوم أَر لم مرض: فقال كلبة، بلبن
أَر لم أنمار: فقال له، يُْدَعى الذي ألبيه ليس أنه لوال منه ى أْرسَ رجًال كاليوم أَر لم إياٌد:
شياطني، إال هؤالء ما فقال: بأُذُِنِه كالُمهم وكان كالمنا، من حاجتنا يف أَنَْفَع كالًما كاليوم
قرب عىل غرستُها ُحبَْلٍة من هي قال: أمرها؟ وما الخمر؟ هذه ما فقال: الَقْهَرَمان دعا ثم
هي قال: الشاة؟ هذه أمر ما للرَّاعي: وقال رشابها، من أطيُب رشاٌب عندنا يكن لم أبيك
ولدْت شاٌة الغنم يف يكن ولم ماتت قد كانت أمها أنَّ وذلك كلبة، بلبن أرَضْعتُها َعنَاٌق
ال وكان املال، كثري ملٍك تحت كانت أنها فأخربته أبيه، عن فسألها أمه أتى ثم غريها،
له عم ابَن نفيس من فأمكنُت امُللك، فيذهب له ولد وال يموت أن فخفُت قالت: له، يُولد

عليه. نازًال كان
فقال: أبوهم، به أوىص بما وأخربوه تهم قصَّ عليه القوُم فقصَّ إليهم، األفعى فخرج
مرض ي فُسمِّ الحمر، واإلبل بالدنانري فذهب ملرض، فهو مال من الحمراء القبة أْشبََه ما
أسود، يشء كل فله األسود والِخباء األدهم الفرس صاحب وأما وقال: لذلك، الحمراء
إلياٍد، فهو ْمطاء الشَّ الخادَم أشبه وما الَفَرس، ربيعة فقيل ْهم، الدُّ الخيل لربيعة فصارت
بالدراهم ألنمار وقىض ْمَطاء، الشَّ إياد ي فُسمِّ والنََّقد الَحبَلَّق من البُْلق املاشية له فصار
العصا إن األفعى: فقال ذلك، عىل عنده من فَصَدروا الفضل. أنمار ي فُسمِّ َفَضل وبما
ُمثًُال، فأرسلهنَّ الباطل، من تُعدُّ الخاطل وُمَساعدة أْخَشن، من ُخَشيْنًا وإن الُعَصيَّة، من
الكالم يف والَخَطل الجاهل، والخاطل اآلخر، من أصغر أحدهما َجبَالَن وأخشن وُخَشنْي
أنهم واملراد امُلَحكَُّك، وُجذَيْلُها ُب امُلَرجَّ ُعذَيُْقها أنا مثل: تكبرٍي تصغري والُعَصيَّة اضطرابه،
أنه يراد أمه، اسم والُعَصيَّة فرس، اسم العصا إنَّ وقيل: الرأي، َجْودة يف أباهم يُْشبهون

الِعتْق. ورشف الِعْرق َكَرم يف األم يَْحِكي
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َكِبري َخْطٍب يف يَِسريٌ َخْطٌب (68)

األَبَْرش َجِذيمة له يقال الذي نَْرص بن مالك بن ِلَجِذيمة اللَّْخمي َسْعد بن َقِصري قاله
الَربَص. ذكر من تفاديًا َوَضح؛ به الَربَُص: به للذي تقول والعرب اح، الَوضَّ وَجِذيمة

من وكانت الجزيرة، ملكَة الزَّبَّاء وكانت الفرات، شاطئ عىل ما َمِلَك جذيمة وكان
أمُرها، استجمع فلما أبيها، بقتل وتَرها قد َجِذيمة وكان بالعربية، وتتكلم بَاَجْرما أهل
ُمْلَك تجد لم أنها إليه تكتب أن رأت ثم َجذيمة، تغزو أن أَحبَّْت ملكها، شمُل وانتظم
لنفسها وال موضًعا مُللكها تجد لم وأنها لطان، السُّ يف وَضْعًفا َماع السَّ يف قبيًحا إالَّ النساء
مع أمري وتَُقلَّد ببالدك، بالدي وأِصَل ُملكك، إىل ُمْلكي ألْجَمَع إيلَّ فأْقِبْل غريك، ُكُفًوا
َدَعتْه ما ه استخفَّ رُسلُها، عليه وقدم جذيمَة كتابُها أتى فلما الَغْدر. بذلك تريد أمرك.
من َة ببَقَّ يومئٍذ وهو ِثَقاته، من والرأي الِحجا أهل فجمع فيه، أطمعته فيما وَرِغَب إليه،
يسري أن عىل رأيهم فاجتمع عليه، وعرضته إليه، دعته ما عليهم فعرض الُفرات، شاطئ
فخالفهم َجذيمة، عند أثريًا حازًما أِريبًا وكان َقصري فيهم وكان ُملكها، عىل فيستويل إليها
الرأُي لجذيمة: قال ثم مثًال، كلمته فذهبت حاٌرض، وَغْدٌر فاتٌر رأٌي وقال: به، أشاروا فيما
ولم نفسك من تمكِّنْها لم وإالَّ إليك، َفْلتُْقِبْل قولها يف صادقًة كانت فإن إليها، تكتب أن
َقصري: فقال به، أشار ما جذيمة يوافق فلم أباها، وقتلَت َوتَْرتَها وقد ِحبَالتها يف تََقْع

ال��رَُّزِم ِم��رَُّة َش��أْي��ي ُدوَن أتَ��ْت إذَا تَ��ْرِويَ��ِت��ي ال��َع��ْج��ُز يُ��ِم��ي��ُل ال اْم��ُرٌؤ إنِّ��ي

ودعا مثًال، كلمته فذهبت ، حِّ الضِّ يف ال الِكنِّ يف رأيَُك امرؤ ولكنك ال، جذيمة: فقال
مع قومي إنَّ وقال: املسري، عىل عه فشجَّ فاستشاره أخته ابَن َعِديٍّ بن عمرو َجذيمة
ال َقِصري: فقال َقِصريًا، وعىص قاله، ما جذيمُة فأَحبَّ معك، صاروا َرأَْوَك قد ولو الزَّبَّاء،
وسلطانه، ُمْلكه عىل عديٍّ بن عمَرو جذيمُة واستخلف مثًال، فذهبت أمٌر، لَقِصرٍي يَُطاع
أصحابه، ُوُجوه يف جذيمُة وسار وخيوله، جنوده عىل معه الجن عبد ابن عمرو وجعل
يا الرأُي ما فقال: قصريًا دعا نزل فلما الغربي، الجانب من الُفَرات شاطئ عىل فأخذ
القوُل قال: بالزَّبَّاء؟ َظنَُّك وما قال: مثًال، فذهبت الرأي، َخلَّْفُت َة ببقَّ قصري: فقال قصري؟
واأللطاف، بالَهَدايا الزباء رُسُل واستقبله مثًال. فذهبت تَُخاف، َعثَراتُه والَحْزم ِرَداف،
وَستَْلَقاَك مثًال، فذهبت كبري، َخْطب يف يسري َخْطٌب قال: ترى؟ كيف قصري، يا فقال:
خلفك من بك وأحاطت َجنْبَتَيك أَخذَْت وإن صادقة، فاملرأة أمامك سارت فإن الخيول
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العصا وكانت مثًال، فذهبت ُغبَارها، يَُشقُّ ال فإنه العصا فاْرَكِب بك، غادرون فالقوُم
فحالت والكتائب، الخيوُل فَلِقيَته عليها. وُمَسايرك راكبُها وإني تَُجارى، ال لجذيمة َفَرًسا
َويْل فقال: ُمَولِّيا العصا َمتْن عىل جذيمة إليه ونظر قصري، فركبها العصا، وبني بينَُه
وقد نََفَقْت، ثم الشمس، غروب إىل به وجرت مثًال، فذهبت اْلَعَصا، متن عىل َحْزًما ه! أمِّ
جاءت ما َخرْيٌ العرب: وقالت العصا، بُْرُج له يقال بُْرًجا عليها فبنى بعيدة، أرًضا قطعت
فرآها الزباء، عىل دخل حتى الخيُل به أحاطت وقد َجذيمة وسار مثًال، فذهبت العصا، به
مثًال. فذهبت أرى، َغْدٍر وأْمَر الثََّرى، وجفَّ امَلَدى، بََلغ فقال: العروس، أُْهبة غري عىل
من بَطْست فأمرت الَكَلب، من ِشَفاء امللوك دماء إن قالت: ثم والنَِّطع بالسيف ودعت
ِبَراِهَشيْه فأمرت مأخذها، منه الخمر وأخذت َسِكر حتى الخمَر فَسَقتْه له ته أَعدَّ قد ذهب
ُطِلب الطَّْست غري يف يشء دمه من َقَطر إْن لها: قيل وقد الطَّْسَت، إليه وَقدَّمت فُقِطعا،
يََداه ضعفت ا فلمَّ للَملك، تَْكِرمًة القتال يف إال األعناق برضب تُْقتَل ال امللوك وكانت بدمه،
َدُعوا جذيمة: فقال امللك، دم تضيِّعوا ال فقالت: الطست، غري يف َدمه من فَقَطر سقَطتَا

لها. َربَْعٍة يف دمه الزباء وجعلت َجذيمة، فهَلَك مثًال، فذهبت أهله، ضيَّعه َدًما
بن عمرو عىل قدم حتى أظُهِرهم بني العصا هلكت الذي الحي من قصري وخرج
ووافق مثًال، فذهبت سائر، ثائر بل قال: أنت؟ أثائٌر قصري: له فقال بالِحريَة، وهو َعِديٍّ
مع منهم وجماعة اللَّْخمي، عدي بن عمرو مع طائفة فصارت اختلفوا، وقد الناس قصريٌ
عبد بن عمرو وانَْقاد اصطلحا حتى قصري بينهما فاختلف ، الَجْرِميِّ الجن عبد بن عمرو
خالك، دم تَُطلَّنَّ وال واستعدَّ ْ تََهيَّأ : عديٍّ بن لعمرو قصري فقال عدي، بن لعمرو الجن
كاهنًة سألت الزباء وكانت مثًال. فذهبت ؟ الجوِّ ُعَقاب من أْمنَُع وهي بها يل وكيف قال:
عدي، بن عمرو وهو أمنٍي، غري َمِهني، غالم بسبب هالكك أرى فقالت: هالكها، عن لها
واتَّخذت عمًرا، فَحِذَرْت ذلك، يكون ما ِقبَله وِمْن بيدك، َحتُْفك ولكْن بيده، تموتي ولن
إن وقالت: مدينتها، داخل يف لها حصن إىل فيه تجلس كانت الذي مجلسها من نََفًقا لها
تصويًرا بالدهم أهل أْجَود من ًرا ُمَصوِّ رجًال ودعْت حصني. إىل النفق دخلت أمٌر َفَجأني
متنكًِّرا عدي بن عمرو عىل تَْقَدم حتى ِرسْ وقالت: إليه، وأحسنت َزتْه فَجهَّ عمًال، وأحسنهم
يل أثِبْت ثم ور، بالصُّ العلم من عندك ما وتُْعِلُمهم وتَُخالطهم إليهم وتنضم بَحَشمه فتخلو
ولِبْسته بهيئته ومتسلًِّحا ًال ومتفضِّ وراكبًا وقائًما جالًسا ْرُه فَصوِّ َمْعرفًة عدي بن عمَرو
وصنع عدي بن عمرو عىل قدم حتى املصوِّر فانَطَلَق إيلَّ. فأَْقِبْل ذلك أحكمَت فإذا ولونه،
من له َهتْه وجَّ ما بعمل الزباء إىل رجع ثم به، أْوَصتْه ما ذلك من وبلغ الزباء، به أمرتْه ما
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عرفته إالَّ حال عىل تراه فال عدي، بن عمرو تعرف أْن وأرادت وصفْت ما عىل ورة الصُّ
ودْعني َظْهِري، وارضْب أنِْفي، اْجدَْع عدي: بن لعمرو قصري فقال علَمه. وعِلمت وَحِذرتْه
عني َخلِّ قصري: فقال عندي، ا ُمْستَِحقٍّ لذلك أنت وما بفاعٍل، أنا ما عمرو: فقال وإيَّاها،
آثاًرا وأثَّر أنفه، قصري فَجدَع ، أبَْرصُ فأنت عمرو: له فقال مثًال، فذهبت ذمٌّ، وَخَالَك إذن

س: املتلمِّ يقول ذلك ويف أنفه، قصري َجدَع ما ِألَْمٍر العرب: فقالت بظهره،

بَ��يْ��ه��س ��يْ��ِف ب��ال��سَّ ال��م��وَت وَرام َق��ِص��ي��ر أنْ��َف��ُه َح��زَّ َم��ا األْوتَ��اِر َط��َل��ِب وِف��ي

بخاله َمَكر أنَّه زَعم وأنه به، ذلك فعل َعْمًرا أن وأظهر هارٌب، كأنه قصري خرج ثم
بالباب، قصريًا إنَّ لها: فقيل الزباء، عىل قدم حتى قصري فسار الزباء، من وَغرَّه َجذيمة
بك أرى الذي ما فقالت: ُرضب، قد وظهُره ُجِدَع، قد أنُفه فإذا عليها، فأُدخل به فأمرت
وَماَألْتُِك، وَغَشْشتُه إليك امَلِصريَ له وَزيَّنُْت خاله، َغَرْرت قد أني عمرو زعم قال: قصري؟ يا
فأْكرَمتْه منك. عليه أثقل هو أحٍد مع أكون ال أني وعرْفُت إليك فأْقبلُت تََريَْن، ما بي ففعل
به وَوثِْقت إليه اسرتْسلْت أنها عرف ا فلمَّ أرادت، ما والرأي الحزم من عنده وأصابَْت
مايل ألْحِمَل العراق إىل فابعثيني وِعْطًرا، وثيابًا وَطَراِئَف كثريًة أمواًال بالعراق يل إنَّ قال:
ِعظاًما، أرباًحا ذلك يف وتُِصيِبنَي وِطيبها، وثيابها وَطَرائفها بُُزورها ِمن إليك وأحمَل
يُْعجبها، وكان َفان َ الرصَّ التمر من يُْطِرُفها ما أكثر وكان عنه، بامللوك غنًى ال ما وبعَض
بما قصري فسار َعبيًدا، معه زْت وَجهَّ أمواًال له ودفعْت له أذنْت حتى ذلك يَُزيُِّن يزل فلم
وقال: الخَربَ، فأخربه عمٍرو عىل فدخل متنكًِّرا، الِحريَة وأتى العراق َقِدَم حتى إليه دفعْت
عدوَّك، وتقتَل ثأَرك فتصيَب الزباء من يُمِكن هللا لعل واألمتعة؛ البَزِّ بصنوف ْزني جهِّ
زتْه وَجهَّ ِثَقًة به وازدادت ها، وَرسَّ رأت ما فأعجبها الزباء إىل بذلك فرجع حاجته، فأعطاه
اْجَمْع لعمٍرو: وقال الثالثة عاد ثم إليها، وعاد زه فَجهَّ عمٍرو عىل قدم حتى فسار ثانيًة
فإذا ِغَراَرتنَي، يف بعري عىل رجلني كل واْحِمْل وامُلُسوح، الَغَرائر وهيِّئ أصحابك، ثقات يل
بأهل فصاحوا الَغَرائر من الرِّجال وَخَرَجِت نََفِقها باب عىل أَقْمتَُك الزباء مدينة دخلوا
عمرو ففعل بالسيف. َجلَّْلتَها النَفق تُِريُد الزباء أقبلت وإن قتلوه، قاتلهم فمن املدينة،
صار فلما الليَل، ويسري النهاَر يَْكُمُن وسار بالسالح، الغرائر يف الرجال وحمل ذلك،
وقال والطرائف، املتاع من به جاء بما وأعلمها ها َ فبرشَّ قصري تقدََّم مدينتها من قريبًا
وقال به، جاء ما إىل فتنظر تْخُرج أن وسألها مثًال، فأرسلها الَقلُوص، عىل البَزِّ آِخُر لها:
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قوائُمَها تكاد اإلبَل فأبرصت الزباء خرجت ثم مثًال، فذهبت وَصَمت، َصاءَ بما جئُْت لها:
قصري: يا فقالت: أحمالها، ثقل من األرض يف تَُسوخ

َح��ِدي��َدا أَْم يَ��ْح��ِم��ْل��َن أََج��نْ��َدًال َوئِ��ي��َدا َم��ْش��يُ��َه��ا ِل��ْل��ِج��َم��اِل َم��ا
َش��دي��َدا تَ��اِرًزا َص��َرَف��انً��ا أَْم

نفسه: يف قصري فقال

ُق��ُع��وَدا ُق��بَّ��ًض��ا ال��رَِّج��اَل بَ��ِل

ِمنَْخَسة، بيده وكان املدينة، بوَّاب عىل َمرَّ بعريًا آخرها كان حتى املدينَة اإلبُل فدخلت
البواب فقال صوٌت، منه فُسِمَع فيها، الذي الرجل َة خاِرصَ فأصابت الِغَرارة بها فنََخس
أُِنيَخْت املدينة اإلبل طت توسَّ فلما مثًال. فأرسلها الُجواِلق، يف َرشٌّ معناه: ما بالرومية
وخرجت ذلك، َقبَْل إياه وأََرتْه تدخله، الزباء كانت الذي النفق باب عىل عمًرا قصري ودلَّ
باب عىل عمرو وقام السالح، فيهم ووضعوا املدينة بأهل فصاحوا الغرائر من الرجاُل
لها، ُصوِّرت التي بالصورة فعرفته عمًرا فأبرصت النفق، تريد الزباء وأقبلت النَفق،
مثًال، كلمتها فذهبت ، َعِديٍّ ابِن ِبيَِد ال ِبيَِدي وقالت: السم، فيه وكان خاتمها ْت فمصَّ
راجًعا وانَْكفأ وأهلها، املدينة من أصاب ما وأصاب وقتلها، بالسيف فجلَّلها عمرو اها وتلقَّ

العراق. إىل

ُحَمًما الِفتْيَاُن َصاَرِت (69)

أخا هند بن سعد قتلوا تميم بني أن وذلك جابر، بن َضْمرة بنت الحمراء قول من هذا
مملكته أهَل فجمع تميم، بني من مئة بأخيه َليَْقتَلنَّ عمرو فنَذَر امللك، هند بن عمرو
عجوًزا إالَّ يجد فلم دارهم فأَتَى بالدهم، نواحي يف فتفرَّقوا الخرب، فبلغهم إليهم، فساَر
ألْحَسبُك إني لها: قال ُحْمَرتها وإىل إليها نظر فلما ضمرة، بنت الحمراء وهي كبريًة،
ِوساَدك، ويََضع ِعماَدك، ويُهدَّ َجنَاَحك، يخفض أن أسأله والذي ال، فقالت: أعجمية،
ساد جابر، بن ضمرة بنت أنا قالت: أنت؟ فمن قال: بأعجمية، أنا ما بالَدك، ويَْسلُبك
بن َهْوذَُة قالت: زوجك؟ فمن قال: ضمرة، بن ضمرة أخت وأنا كابر، عن كابًرا ا معدٍّ
أعلم كنت لو أحمق، كلمة هذه قالت: مكانه؟ تعرفني أما اآلن؟ هو وأين قال: َجْرَول،
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َهْوذة أَعْن األوىل، من أحمق هذه قالت: هو؟ رجل وأي قال: وبيني، بينك حال مكانه
يَُضاف، ليلَة يْشبع وال يََخاف، ليلَة يَنام ال الَعْرِق، َسِمني الِعْرق، طيِّب وهللا هو يُسأل؟
أبيك مثل تَِلِدي أْن أخاف أني لوال وهللا أما عمرو: فقال َفَقد، عما يَسأل وال وَجَد، ما يأكل
وأسافلها ثُِديٌّ أعاليها نساءً إال تقتل ال وهللا وأنت فقالت: الْستَبقيتُِك، وزوجك وأخيك
اليوم ومع عنك، بغافٍل به هذه فعلَت َمْن وما عاًرا، َمَحْوت وال ثاًرا، أدركت ما وهللا ، ُدِميٌّ

غد.
ثم مثًال، فذهبت َعُجوٍز؟ مكاَن فتًى أَال قالت: النار إىل نظرْت فلما بإحراقها فأَمَر
ثم مثًال، فذهبت ُحَمًما، الفتيان صارت هيهات! فقالت: أحٌد يَْفِدَها فلم ساعًة مكثت
النهار آخر يف كان إذا حتى أحٍد عىل يقدر ال يومه ة عامَّ عمرو ولبث النار، يف أُْلقيت
قال: أنت؟ َمْن عمرو: له فقال إليه، أناخ حتى راِحلتُه به تُوِضُع اًرا عمٍّ ى يُسمَّ راكب أقبَل
منذ َطَويُْت وكنُت َخان، الدُّ سطع قال: إلينا؟ بك جاء فما قال: الَربَاجم؟ من رجل أنا
فأُْلِقي به وأََمر مثًال، فذهبت الرباجم، وافُد ِقيَّ الشَّ إنَّ عمرو: فقال طعاًما، فظننْتُه أيام
النساء أحرق وإنما غريَه، تميم بني من أصاب أنه بَلَغنا ما بعضهم: فقال النار، يف

جرير: يقول ذلك ويف والصبيان،

ال��بَ��َراِج��م َش��ِق��يَّ ��اًرا َع��مَّ َوأَْدَرَك َخ��ِزي��تُ��ُم َق��ْد َك��َم��ا َع��ْم��ٌرو وأْخ��َزاُك��ُم

الشاعر: قال الرجل، هذا لقي ملا الطعام بحب تميم بنو ت ُعريِّ ولذلك

ِب��َزاِد َف��ِج��ئْ يَ��ِع��ي��َش أْن َف��َس��رََّك تَ��ِم��ي��م ِم��ْن َم��يْ��ٌت َم��اَت َم��ا إذَا
ال��ِب��َج��اِد ف��ي ��ِف ال��ُم��َل��فَّ ��ْيء ال��شَّ أو ِب��تَ��ْم��ٍر أو ِب��َل��ْح��ٍم أو ِب��ُخ��بْ��ٍز
َع��اِد بْ��ِن لُ��ْق��َم��اَن َرأَْس ِل��يَ��أُْك��َل َح��ْوًال اآلَف��اَق ��ُب يُ��نَ��قِّ تَ��َراُه

اليَِقنُي الَخَربُ ُجَهيْنََة ِعنَْد (70)

خرج ِكالب بن ُمَعاوية بن َعْمرو بن ُحَصني أنَّ حديثه من كان الَكْلبي: بن هشام قال
قومه يف أَحدَث قد األخنس وكان كعب، بن األْخنَس له يقال ُجَهينة من رجٌل ومعه
َمْن بل األخنس: له فقال ك؟ أمُّ ثَِكلتَْك أنت َمْن فقال: الُحَصنْيُ فلقيه هاربًا، فخرج َحَدثًا
وإِالَّ أنت َمن فأْخِربني كعب: بن األخنس قال حتى القول هذا فردَّد ك؟ أمُّ ثكلتك أنت
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ويقال: — الكالبي عمرو بن الحصني أنا الحصني: له فقال نان، السِّ بهذا قلبك أَنَْفذُْت
خرجت قال: تريد؟ الذي فما األخنس: له فقال — الَغَطَفاني ُسبَيع بن الحصني هو بل
لك هل الحصني: له فقال ذلك، ملثل خرجُت وأنا األخنس: قال الِفتْياُن، له يخرج ِلَما
عىل فتعاقدا نعم، قال: سلبناه؟ إال عشريتي أو عشريتك من أحًدا نَْلَقى ال أن نتعاَقَد أن
ا تردَّ أن لكما هل لهما: فقال فسَلباه، رجًال فلقيا صاحبه، يَْحذَر فاِتٌك وكالهما ذلك،
قد َلْخم من رجل هذا فقال: نعم، قاال: مغنم؟ عىل وأُدلُّكما منى أخذتما ما بعض عيلَّ
بعَض عليه ا فردَّ وكذا، كذا موضع يف َخْلفي وهو كثري، بمغنم امللوك بعض عند من قدم
وَحيَّاهما، َفَحيَّيَاه ورشاب، طعام امه وُقدَّ شجرة، ظل يف نازًال فوَجَداه اللَّْخميَّ وطلبا ماله
جميًعا فنزال به، فيفتك صاحبه قبل ينزل أن واحد كلُّ فكره الطعام، عليهما وعرض
ُط يتََشحَّ واللخميُّ فرجع شأنه، لبعض ذهب األخنس إنَّ ثم . اللخميِّ مع ورشبا فأكال
َمسلُوًال: كان صاحبه سيف ألنَّ سيفه وَسل — األخنس وهو — الجهنيُّ فقال دمه، يف
فلهذا جهينة، أخا يا اقُعْد فقال: ورشابه! بطعامه تََحرَّْمنَا قد برجل فتكَت ويَْحَك! َويَْحَك!

ثا. وتحدَّ ساعًة فرشبا خرجنا، وِشبْهه
هذا الجهني: قال َصْعل؟ وما َصْعلة ما أتدري ُجَهيْنة، أخا يا قال: الحصني إن ثم
يا قال: به، يَُراد ما نىس قد الجهنى أنَّ ظنَّ إذا حتى الحصني، فسكت وأكل، ب ُرشْ يوم
الكارس؟ الُعَقاب هذه تقول ما قال: ذاك؟ وما قال: زاجٌر؟ للطري أنت هل جهينة، أخا
الجهني فوضع السماء، إىل رأسه ورفع وتطاَوَل ِذْه، هي قال: تراها؟ وأين الجهني: قال
اللخمي، ومتاع َمتَاعه عىل واحتوى والنَّاِحُر، الزاجُر أنا فقال: نَْحره، يف السيف بادرَة
بامرأة هو فإذا وأنماٌر، َمَراٌح لهما يقال قيس من ببطننَي فمرَّ قومه، إىل راجًعا وانرصف
أنا قال: الحصني، امرأة صخرة أنا قالت: أنت؟ من لها: فقال سبيع، بن الحصنَي تَنُْشُد
بهذا، تكلَّمَت ما ِخلًوا الحيُّ يكن لم لو أما مثله، يقتل ِمثْلُك ما كذبَت، فقالت: قتلته،

وقال: يُْسمعهم، حيث فوقف جاءهم ثم أمرهم، فأصلَح قومه إىل فانرصف

ال��َع��ِري��ُن َم��ْس��َك��نُ��ُه ِش��بْ��َل��يْ��ن أب��ي َه��ُم��وٍس َوْرٍد َض��يْ��َغ��م ِم��ْن َوَك��ْم
ُس��ك��وُن َل��ُه ال��َف��الِة ف��ي ف��أَْض��َح��ى ِب��َع��ْض��ٍب َم��ْف��ِرِق��ِه بَ��يَ��اَض َع��َل��ْوُت
َرنِ��ي��ُن! َل��يْ��َل��ِت��ه��ا ُه��ُدوءِ بُ��َع��يْ��َد َع��َل��ي��ِه وَل��ه��ا ِع��ْرُس��ه َوأْض��َح��ْت
ال��ُع��يُ��وُن ِل��َم��ْوِق��ِع��ِه َش��َخ��َص��ْت إذَا تَ��ْزَدِري��ِه َال َف��اِرٍس ِم��ْن وَك��ْم
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ُظ��نُ��وُن! َوِع��ْل��ُم��ُه��َم��ا وأنْ��َم��اٍر َم��َراٍح ف��ي تُ��َس��اِئ��ُل إذْ َك��َص��ْخ��َرة
ال��يَ��ق��ِي��ُن اْل��َخ��بَ��ُر ُج��َه��يْ��نَ��َة وع��نْ��َد َرْك��ٍب ُك��لَّ ُح��َص��يْ��ن َع��ْن تُ��َس��اِئ��ُل
ال��ُم��ْس��تَ��ِب��ي��ُن ال��بَ��يَ��اُن ِل��َص��اِح��ِب��ِه َف��ِع��نْ��ِدى َع��نْ��ُه س��ائ��ًال يَ��ُك َف��َم��ْن
يَ��ُه��ونُ��وا ل��ْم ال��َم��َع��اِل��َي َط��َل��بُ��وا إذَا ُم��لُ��وك َوُه��ُم َم��ْع��َش��ِري ُج��َه��يْ��نَ��ُة

وفيه مقتول، رجل خرب عنده وكان بالفاء، ُجَفينة هو األعرابي: وابن األصمعيُّ قال
الشاعر: يقول

ال��ي��ق��ي��ُن ال��خ��بَ��ُر ُج��َف��يْ��ن��َة َوِع��نْ��َد َرْك��ٍب ُك��لَّ أَِب��ي��َه��ا َع��ْن تُ��َس��اِئ��ُل

املهملة. بالحاء ُحَفينة هو بعضهم: وقال القتيل. خربَ فأخربهم جفينة، فسألوا قال:
حقيقًة. اليشء معرفة يف يُرضب

وتَْمًرا ِكَالُهَما (71)

َلِسنًا رجًال حمران وكان الَجْعِدي، ُحْمَران بن عمرو ذلك َقال َمْن أول ِكَليْهما. ويُْرَوى:
وكانت املنطق، يف وتسجع الكالم تأِْبُد كانت امَرأة وهي «َصُدوَف»، َخَطب وأنَّه مارًدا،
املسألة، يف ُخطَّابها تتعنَّْت وكانت فردَّتهم، يخطبونها كثري قوم أتاها وقد كثرٍي، ماٍل ذاَت
فلما يَْعُدوه. ال َحدِّه عىل بكالم ويجيبني عنه أسأله ما يعلم َمْن إالَّ أتزوج ال وتقول:
إذنها، قبل جلس إال خاطٌب يأتيها ال وكان يجلس، ال قائًما قام ُحْمَران إليَها انتهى
َربُّ َقال: أمري؟ عليك وهل َقالت: يل، يُْؤذََن حتى َقال: الجلوس؟ من يمنعك ما َفَقالت:
فجلس، اجلْس، َفَقالت: ِوعائه، يف ما له وكلٌّ بِسَقاِئه، أَحقُّ املاء وربُّ بِفنَائه، أحقُّ املنِزل
تَُرسُّ َقال: تُْعِلنها؟ أم ها تُِرسُّ َقالت: َلَجاَجة، آِتِك ولم حاجة، َقال: أردَت؟ ما له: َقالت
وبنُْجِحها أْخَرب، بها وأنِت ، ٌ بنيِّ وأمُرها ، ٌ َهنيِّ قضاؤها َقال: حاجتك؟ فما َقالت: وتُْعَلُن،
أنا َقال: أنت؟ َمْن َقالت: بَيَّنُْت، ِشئت وإن َعرَّْضُت قد َقال: بها، فأخربني َقالت: أبَْرص،
أْحَدَث شاء َمْن َقال: اسمك؟ فما َقالت: كثريًا، ورأيت كبريًا، ونشأُت صغريًا، ُولِدُت ، بََرشٌ
َوَلدني، الذي والِدي َقال: أبوك؟ َفَمْن َقالت: َحتًْما، عليه االسم يكن ولم ُظْلًما، وَقال اسًما،
اكتسبتُه، وأكثَُره َوِرثْته، بعُضه َقال: مالُك؟ فما َقالت: بَْعِدي، يِعْش فلم َجدِّي ووالُده
أبُده، يُْغِنيه ُصُعُده، قليل ولُده، معروف عدده، كثرٍي بٍرش من َقال: أنت؟ ن فممَّ َقالت:
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بساط عىل قال: تنزل؟ فأين َقالت: الهمم، ُحْسن َقال: لِيه؟ أوَّ عن أبوك َورَّثَك ما َقالت:
أنتمي الذين َقال: قوُمك؟ فمن َقالت: قريب، وبعيده بعيد، قريبُه شاسع، بلٍد يف واسع،
أطلُب لم يل كانت لو َقال: امَرأة؟ لك فهل َقالت: لديهم، وُولِدُت عليهم، وأْجني إليهم،
أُِنْخ لم حاجة يل تكن لم لو َقال: حاجة، لك ليست كأنك َقالت: َخرْيَها، أَُضيِّْع ولم غريها،
الَجْعدي، األقرع بن َلُحْمران إنك َقالت: بأسبابك، وأتعلَّق لجوابك، أتََعرَّْض ولم ببابك،

أمرها. إليه وَفوََّضْت نفسها، فزوجتْه ليَُقال. ذلك إن َقال:
راعيًا أبوه َجَعله أدرَك فلما ُمَفوًَّها، مارًدا فنشأ عمًرا، فسماه غالًما له ولدت إنها ثم
وعمرو ُغوب، والسُّ العطش به أََرضَّ قد رجل إليه ُرِفَع إذ يوًما هو فبَيْنا اإلبل، له يرعى
والتَّاِمك، الزُّبد هذا من أْطِعْمنى فقال: الرجل منه فدنا وتَاِمٌك، وتمر ُزبْد يديه وبني قاعد
َرِوَي، حتى لبنًا وسَقاه انتهى، حتى الرجل فأطَعم وتمًرا. كالهما نعم، عمرو: َفَقال
عىل «تمًرا» ونصب كالهما، لك أى «كالهما»: ورفع َمثًَال. كلمته فذهبت أياًما، عنده وأقام
وتمًرا، كليهما أطِعُمك معنى: عىل نصبه فإنما «كليهما» روى ومن تمًرا، أزيدك معنى:
أحبُّ أيُّما عمرو: َفَقال يديك، بني مما أِنْلني قال: الرجل أن حكى رفع َمْن قوٌم: وَقال
تمًرا، معهما وأِزيُد كالهما مطلوبي أي وتمًرا، كالهما الرجل: َفَقال َسنَام؟ أم ُزبٌْد إليك

تمًرا. وزدني أو

أَبَْقى َظْهًرا َوال َقَطَع أْرًضا َال امُلنْبَتَّ إنَّ (72)

لرجل والسالم الصالة عليه قاله الدابة. والظَّْهُر: َفر، السَّ يف أصحابه عن امُلنَْقِطع : امُلنْبَتُّ
َمِتنٌي، يَن الدِّ هذَا إنَّ له: قال رآه فلما غاَرتَا، أي عيناه، َهَجمْت حتى العبادة يف اجتََهد
إليه تَئُول بما سماه أخريًا، ينبتَّ حتى سريه يف يِجدُّ الذي أي ، امُلنْبَتَّ إنَّ ِبِرْفٍق، فيه فأوِْغْل

َميِّتُوَن﴾. َُّهْم َوإِن َميٌِّت ﴿إِنََّك تعاىل: كقوله عاقبتُه
نفسه. عىل يَُفوِّته ربما حتى ويُْفِرط اليشء طلب يف يُبالغ ملن يُرضب
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تَْهَرتِس اآلَفاِت يف َواِهَي الدَّ إنَّ (73)

يموج اآلفات أن يعني . الدَّقُّ وهو الَهْرِس، من تهرتس: قلُب وهو «تَْرتَِهس»، ويُْرَوى:
الفتن. واضطراب الزمان اشتداد عند يُرضب َكثَْرًة. بعًضا بعضها ويُدقُّ بعض يف بعُضها
وقال: ذلك، عليه فأنكر ُمْهًرا، أو ُمْهَرًة إما ، ربِّ يا يقول: وهو بآخر مرَّ رجًال أن وأصله
فقال ُمْختَِلَفه، الَخْلِق َ ُمَشيَّأ كان الجنني ظهر فلما ُمْهًرا، أو ُمْهَرًة إال الجنني يكون ال

ذلك: عند الرجل

تَ��ْه��تَ��ِرس اآلَف��اِت ف��ي َواِه��َي ال��دَّ إنَّ َف��َرٌس ِن��ص��ُف��ُه ِب��َج��ِن��ي��ٍن َط��رََّق��ْت َق��ْد

بامَلنِْطِق ُمَوكٌَّل البََالءَ إنَّ (74)

— عنه تعاىل هللا ريض — الصدِّيق بكر أبو ذلك قال من أول إنَّ يقال: ل: امُلَفضَّ قال
أُِمَر ملَّا — عنه تعاىل هللا ريض — طالب أبي بن عيلُّ حدَّثني قال: عباس، ابن ذكره فيما
من مجلٍس إىل َفَدَفْعنَا معه، وأنا خرج العرب، قبائل عىل نفَسه يَْعِرَض أْن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوُل
القوم؟ ن ممَّ فقال: السالم، عليه فردُّوا فَسلَّم ابًة نَسَّ وكان بكر أبو فتقدم العرب، مجالس
قال: الُعظمى، هاَمتها من قالوا: َلَهاِزمها؟ من أم هاَمتها أِمْن فقال: ربيعة، من قالوا:
ُحرَّ ال له: يقال الذي َعْوف أفمنكم قال: األكرب، ذُْهل قالوا: أنتم؟ العظمى هامتها فأيُّ
قال: ال، قالوا: األحياء؟ وُمنتَهى اللِّواء ذُو ِبْسَطام أفمنكم قال: ال، قالوا: َعْوف؟ ِبَواِدي
الَحْوَفَزان أفمنكم قال: ال، قالوا: الجار؟ وماِنُع الذِّمار حامي ُمرََّة بن اس َجسَّ أفمنكم
الَفْردة؟ الِعَمامة صاحب امُلْزَدِلف أفمنكم قال: ال، قالوا: أنفَسها؟ وسالبُها امللوك قاتل
ذهل أنتم األكرب، ذُْهًال فلستم قال: ال، قالوا: ِكنَْدة؟ من امللوك أخوال فأنتم قال: ال، قالوا:

فقال: َدْغَفل، له يقال َوْجهُه بََقَل قد غالم إليه فقام األصغر،

تَ��ْح��ِم��َل��ْه أْو تَ��ْع��ِرُف��ُه ال َوال��ِع��ْبءُ نَ��ْس��أََل��ْه أْن س��ائ��ِل��ن��ا َع��َل��ى إنَّ

قريش، من رجل قال: أنت؟ الرجل فَمن شيئًا، نَْكتُْمك فلم سألتنا قد إنك هذا، يا
قال: ُمرَّة، بن تَيْم من قال: أنت؟ قريش أي فمن والرئاسة، الرشف أهل بَْخ! بَْخ قال:
ِفْهر من القبائل َجَمَع الذي كالب بن ُقَيصُّ أفمنكم الثُّْغرة، َضَفا من الرامَي وهللا أْمَكنَْت
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مكة ورجاُل لقومه الثَّريَد َهشم الذي هاشم أفمنكم قال: ال، قال: ًعا؟ ُمَجمِّ يُْدَعى وكان
يف كأنَّ الذي السماء طري ُمْطِعم الحمِد َشيْبَُة أفمنكم قال: ال، قال: ِعَجاٌف؟ ُمْسِنتُوَن
قال: أنت؟ بالناس امُلِفيضنَي أفمن قال: ال، قال: الداجي؟ الظالم ليل ييضء قمًرا وجهه
أفمن قال: ال، قال: أنت؟ الرَِّفادة أهل أفمن قال: ال، قال: أنت؟ النَّْدَوة أهل أفمن قال: ال،
بكر أبو واجتذََب قال: ال، قال: أنت؟ َقاية السِّ أهل أفمن قال: ال، قال: أنت؟ الِحَجابة أهل
أما يَْصَدُعُه، َدْرءًا يْل السَّ َدْرءُ صاَدَف َدْغَفل: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل فرجع ناقته ِزمام
هللا رسوُل م فتبسَّ قال: بَدْغفل، أنا ما أو قريش َزَمَعات من أنك ألخربتُك ثبتَّ لو وهللا
لكل إنَّ أَجْل، قال: باِقَعة، عىل األعرابي من وَقْعَت لقد بكر: ألبي قلت عيلٌّ: قال ملسو هيلع هللا ىلص.

باملنطق. ُمَوكَّل البالء وإنَّ ة، طامَّ ة طامَّ
يَتعاظم من هضم يف به يُتَمثَّل َعْوف» بوادي ُحرَّ «ال قوله: أمثال: املثل قصة ويف
ظاهر، به التمثُّل ومحل نسأله» أن سائلنا َعَىل «إنَّ وقوله: قهره، عىل يقدر من بنواحي
يبدو، بما االكتفاء وترك االختبار َطَلب يف به يُتمثَّل تحمَله» أو تعرفه ال «والعبءُ وقوله:
الوزن، يف خفيًفا النظر يف كبريًا يكون ربما عبئًا فيكون َحمَله تريد الذي اليشء فإن

الحجم. صغري وهو الوزن ثقيل كان وربما

أْكيَُس بَماءٍ امَلاءَ تَِرَد أْن (75)

بحصول واثًقا كان وإن قليله عىل واملحافظة املعيشة يف باالقتصاد األمر عند به يُتمثَّل
ما استعمال يف فأرسف امَلنْهل من ُقْربَه عرف املسافر يف وأصلُه املستقبل، يف له كثري

املاء. من حمل

ة البََرشَ ذُو األَِديُم يَُعاتَُب إنََّما (76)

من بَاغ الدِّ إىل يُعاد إنما أي َعر، الشَّ عليه الذي ظاهُره األديم: ة وبََرشَ امُلَعاَوَدة، امُلَعاتَبَة:
يف كان ما كل : األصمعيُّ قال وُمْستَْعتَب. ُمَراجعة فيه ملن يَُرضب ته. بََرشَ َسِلمْت ما األديم
بني الِعتاب أُخذ هنا ومن األديم. بََطل البرشُة نَِغَلت فإذا البَرشة، سِلمت ما ُمحتََمٌل األديم
فيكون امُلصافاة، إىل والَعْود واملسامحة االعرتاف أو االعتذار ثم الَهَفوات لذكر اإلخوان

َفَضَالته. إلزالة الجلد َدبْغ بمنزلة ذلك
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الِحْلم ِلِذي ُقِرَعْت الَعَصا إنَّ (77)

الِكناني، مالك بن سعد أخو ُضبَيَْعة بن مالك بن عمُرو العصا له ُقِرعت من أوَّل إنَّ قيل:
لم له: فقيل َعرَّاها، وأخرى قاَدها له َخيل ومعه املنذر بن النعماَن أتى سعًدا أن وذلك
عىل دخل ثم ِألََهبَها. هذه أَُعرِّ ولم ألْمنََعها هذه أُقْد لم قال: هذه؟ وُقْدَت هذه َعرَّيت
النعمان: له فقال فكثري، نَبْتها ا وأمَّ فَغزير، َمَطُرها ا أمَّ فقال: أرضه، عن فسأله النعمان،
يَْلِطَمُه، أن له َوصيًفا فأمر نعم، قال: جوابه، عن تَْعيَا بما أتيتك شئت وإن َلَقوَّال، إنَّك
قال: فلطمه، أخرى، اْلِطْمه قال: مأموٌر، َسِفيٌه قال: هذه؟ جواب ما فقال: َلْطمة، فلَطمه
سعد يتعدَّى أن النعمان أراد وإنما لألخرى. يَُعْد لم باألوىل أُِخذ لو قال: هذه؟ جواُب ما
عبَده، يؤدب َربٌّ قال: هذه؟ جواب ما قال: فلطمه، ثالثًة، اْلِطْمه قال: فيقتله. املنطق يف
مثًال، فأرسلها فأَْسِجْح، َمَلْكَت قال: هذه؟ جواب ما قال: فلطمه، أخرى، اْلِطْمه قال:
بََدا ثم مكث، ما عنده فمكث منه، رأى ما وأعجبه عندي، فامُكْث أَصبَْت النعمان: قال
جاء لنئ فأقسم ذلك، فأغضبه عليه فأبطأ َسْعد أخا عمًرا فبعث رائًدا، يبعث أن للنعمان
أتأذن سعد: فقال امللك، عند سعد وكان عمرو، فقدم َليقتلنَّه، له حامًدا أو للكأل ا ذامٍّ
فأَقرُع قال: يُدك، تُقطع إذن قال: إليه؟ فأشري قال: لسانُك، يُقطع إذَْن قال: أُكلِّمه؟ أن
فعرف واحدًة، قرعًة بعصاه وَقَرع جليِسه َعَصا سعد فتناول َفاْقَرْعها، قال: العصا؟ له
َعَصاه وَمَسح السماء إىل رفعها ثم َقَرَعات، ثالث بالعصا قرع ثم َمَكانَك، له: يقول أنه
وأومأ شيئًا رفعها ثم مراًرا العصا قرع ثم َجْدبًا، أَجد لم له: يقول أنه فعرف باألرض،
أنه فعرف امللك، نحو وأقبل قرعًة العصا قرع ثم نَبَاتًا، وال يقول: أنه فعرف األرض، إىل
ِخْصبًا َحِمْدت هل أْخِربِْني له: فقال امللك، يدي بني قام حتى عمرو فأقبل َكلِّْمه، يقول:
ِخْصبُها ال ُمْشكلة، األرُض بَْقًال، أِحمْد ولم ُهْزًال، أذُْمم لم عمرو: فقال َجْدبًا؟ ذََمْمت أو
أَْوىل امللك: قال خائف. وآِمنُها عارف، وُمنِْكرها واقف، رائُدها يُوَصف، َجْدبُها وال يُعَرف،

العصا: َقْرع يذكر مالك بن سعد فقال لك!

تُ��ْق��َرُع ال��َق��ْوِم ف��ي ذَاَك ل��وال تَ��ُك ول��م َص��اِح��ِب��ي تَ��بَ��يَّ��َن َح��تَّ��ى ال��َع��َص��ا َق��َرْع��ُت
يَ��ْش��بَ��ُع ال��رَّْع��ي ع��ل��ى ف��ي��ه��ا َس��اِرح وال ب��ُم��ْم��ِح��ٍل َل��يْ��َس��ْت األْرَض رأي��ُت ف��ق��ال:
ف��تَ��ْم��َرُع َغ��زي��ٌر َغ��يْ��ٌث َص��ابَ��ه��ا وال َج��ْدبُ��ه��ا ف��يُ��ْع��َرف َج��ْدب َف��َال َس��َواء
يُ��َق��طَّ��ُع ِف��ي��ِه��ْم ذَاَك َل��ْوَال َك��اَد َوَق��ْد َك��ِري��م��ٍة نَ��ْف��ٍس َح��ْوب��اء ب��ه��ا َف��تَ��ْح��يَ��ا
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ذا إن الِحْلم»: لذي ُقِرَعت العصا «إنَّ قولهم يف آخرون وقال بعضهم. قول هذا
فهًما بفهمه تَْعِدل ال العرب، حكماء من وكان الَعْدَواني، الظَِّرب بن عامر هو هذا الحلم
ِسنِّي، كِربَْت قد إنه لبنيه فقال شيئًا، عقله من أنَْكر السنِّ يف َطَعَن ا فلمَّ ُحْكًما، بحكمه وال
امِلَجنَّ يل فاْقَرعوا غريه يف وأخذت كالمي من خرْجُت رأيتموني فإذا َسْهو، يل وعَرض
يل فاقرعي ُخولِْطُت أنا إذا لها: فقال «ُخَصيْلة»، لها يقال جارية له كانت وقيل: بالَعَصا.
ويُطعمهم لهم ينَحُر فجعل الُحكم، ما يَْدر فلم فيه، ليحكم ِبُخنْثَى عامر وأُتَي بالعصا،
ما يدري ال أنه ها فخربَّ مالك، أتَْلْفَت قد شأنك؟ ما خصيلة: فقالت بالقضاء، ويَُدافعهم
جاء فلما قال: بها عباس ابن فحدثني ْعِبي: الشَّ قال َمبَاَله. أَتِْبْعُه فقالت: الخنثى، حكم

يقول: الذي هو وعامر فيه. ُسنَّة صارت باإلسالم هللا

تُ��َؤاَم��ا َج��ِم��ي��ًع��ا نَ��بَ��تْ��َن ِب��ي��ًض��ا َح��اِج��بَ��يَّ َع��َل��ى َش��َع��راٍت أََرى
ِق��ي��اَم��ا ُص��َواًرا أَْح��َس��بُ��ُه��نَّ َب ال��ك��َال ِب��ِه��نَّ أَُه��اِه��ي َظ��ِل��ْل��ُت
َف��َق��اَم��ا رَآِن��ي أَم��اِم��ي َش��ْخ��ًص��ا ـ��ُت َم��َش��يْ��ـ َم��ا إذَا أَنْ��ِف��ي وأَْح��َس��ُب

يقول: الذي وهو سنة. ثلثمئة عاش إنه يقال:

ُم��ودَِع َغ��يْ��ُر َل��يْ��لُ��ُه أََف��اٍع َس��ِل��ي��ُم َك��أنَّ��ِن��ي َرأَتْ��ِن��ي ��ا َل��مَّ ابْ��نَ��ِت��ي تَ��ُق��وُل
وَم��ْربَ��ِع َم��ص��ي��ف ِم��ْن ِس��نُ��وٌن َع��َل��يَّ تَ��تَ��ابَ��َع��ْت َوَل��ِك��ْن أَْف��نَ��اِن��ي ال��َم��ْوُت َوَم��ا
أَْربَ��ِع َم��رَّ أَْرتَ��ِج��ي َه��ذَا أَنَ��ا َوَه��ا ك��واِم��ًال َم��َرْرَن َق��ْد ِم��ِئ��ي��َن ثَ��َالُث
َق��ِع َل��ُه: يُ��َق��اُل تَ��ْط��يَ��اًرا َراَم إذَا ِف��َراُخ��ُه َط��اَرْت ال��نَّ��ْس��ِر ِم��ث��ل َف��أَْص��بَ��ْح��ُت
ِب��َم��ْص��َرِع��ي يُ��َط��اَر أْن يَ��ْوًم��ا بُ��دَّ وال َم��َض��ْت ال��ت��ي ال��ُق��ُروِن أَْخ��بَ��اَر أَُخ��بِّ��ر

وربيعة الَعْدَواني، الظَِّرب بن عامر العصا له ُقِرَعْت من أوَّل األعرابي: ابن قال
ُمَخاِشن بن ربيعة هو بل تقول: وتميم يْن، الَجدَّ ذي بن خالد بن قيس هو بل تقول:
قال: الدَّْويس. ُحَمَمة بن عمرو هو بل تقول: واليمن تميم، بن عمرو بن أَِسيد بني أحد
َحابس، بن واألْقَرع ُزَرارة، بن وحاِجب ، َصيْفيٍّ بن أَْكثَم الجاهلية يف تميم ُحكَّام وكانت
وُحكَّام فَغَدر. ِرْشوة فأخذ حكم ضمرة أن غري َضْمرة، بن وَضْمرة ُمَخاشن، بن وربيعة
فيه يَحُكم يوم أيام: ثالثة له وكانت الثََّقفي، َسَلمة بن وَغيَْالن الظَِّرب، بن عامر َقيْس:
وعنده اإلسالم وجاء َجَماله، إىل فيه ينظر ويوم شعره، فيه يُنْشد ويوم الناس، بني
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املطَِّلب، عبُد قريش: وحكَّام ُسنَّة. فصارت أربًعا، فاختار ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ه فخريَّ نسوة، عرش
، الُخسِّ بنت وهند لقمان، بنت صخرة العرب: وحكيمات وائل. بن والعايص طالب، وأبو
يريده: س املتلمِّ قال الِحْلم، ذو له يقال الذي الظَِّرب بن عامر وابنة حابس، بنت وُجُمَعة

ِل��يَ��ْع��َل��َم��ا إالَّ اإلنْ��َس��ان ُع��لِّ��م َوَم��ا ال��َع��َص��ا تُ��ْق��َرُع َم��ا ال��يَ��ْوم َق��بْ��َل ال��ِح��ْل��م ِل��ِذي

انتبه. نُبِّه إذا ملن يُرضب وامَلثَل

َجاَرة يَا َواْسَمِعي أْعِني إِيَّاِك (78)

ببعض فمرَّ النعمان، يريد خرج أنه وذلك ، الَفَزاريُّ مالك بن َسْهل ذلك قال َمْن ل أوَّ
شاهًدا، يُِصبْه فلم َرْحَله فأمَّ َألم، بن حارثة له: فقيل الحي سيد عن فسأل طيِّئ، أحياء
ِخبائها من خرجت ثم والطفته، فأكرمته فنزل َعة، والسَّ الرَّْحب يف انِْزْل أخته: له فقالت
نفسه يف فوقع نسائها، وسيدة قوِمها َعِقيَلَة وكانت وأكملهم، دهرها أهل أْجَمَل فرأى
الِخباء بِفناء فجلس ذلك، من يُواِفُقها ما وال إليها يُْرسل كيف يَْدِري ال فجعل يشء، منها

ويقول: ينشد فجعل كالمه، تسمع وهي يوًما

َف��َزاَرْة؟ َف��تَ��ى ِف��ي تَ��َريْ��َن َك��يْ��َف َوال��َح��َض��اَرْة ال��بَ��ْدِو َخ��يْ��ِر أْخ��َت يَ��ا
َج��اَرْة يَ��ا َواْس��َم��ِع��ي أْع��ِن��ي إيَّ��اِك ِم��ْع��َط��اَرْة ُح��رًَّة يَ��ْه��َوى أَْص��بَ��َح

وال أريب، َعْقل ذي ِبَقْوِل ماذا فقالت: يعني، إيَّاها أنه عرفت قوله سمعت فلما
ويقال: ُمَسلًَّما. شئَت متى اْرتَِحْل ثم ُمْكَرًما أَقْمَت ما فأِقْم نجيب، أنٍف وال مصيب، رأٍي

فقالت: نظًما أجابته

ال��دََّع��اَرْة َوال ال��زَّْوَج أبْ��تَ��ِغ��ي ال َف��َزاَرْة َف��تَ��ى يَ��ا أُق��وُل إنِّ��ي
ِب��اْس��ِت��َخ��اَرْة أْه��ِل��َك إل��ى َف��اْرَح��ْل ال��َج��اَرْة َه��ِذي أَْه��ِل ِف��َراَق َوال

اْستَْحيَْت فكأنها صدْقَت، قالت: واَسْوأَتَاه! منَكًرا، أردُت ما وقال: الفتى، فاْستَْحيا
أخيها، عىل نزل رجع فلما وأكرمه، َفَحيَّاه النعمان فأتى فارتحل، تَُهَمِته، إىل عها ترسُّ من
إن اْخُطبْني أِن إليه فأرسلت جميًال، وكان نفُسها، إليه تطلَّعت عندهم مقيم هو فبَيْنا
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بها وسار وتزوجها فخطبها تريد، ما إىل رسيعٌة فإنِّي الدهر من يوًما حاجة إيلَّ لك كان
غريه. شيئًا به ويريد بكالم يتكلم ملن يُرضب قومه. إىل

ذَكوًرا َفُكْن َكذُوبًا ُكنَْت إْن (79)

ذلك. بخالف فيَُحدِّث ينىس ثم يكِذب للرجل يُرضب

وَق السُّ فاذُْكِر اْشَرتَيَْت إذَا (80)

العيوب. لتجتنب البيع فاذكر اشرتيت إذا يعني

الزُّبَى يُْل السَّ بََلَغ (81)

املاء، يَْعلُوها ال الرَّابية وأصلُها َصيْده، أرادوا إذا لألسد تُْحَفر ُحْفرة وهي ُزبْيَة، جمع هي
الحدَّ. جاوز ملن يُرضب ُمْجِحًفا. جارًفا كان السيل بلغها فإذا

أُِتَي قال: املعتِمر ابن عن أبيه عن حرب بن سماك بن سعيد حدثني امُلَؤرِّج: قال
ريض — عليٍّا فسأل يُفِتيهم، كيف يدر فلم ُزبْيَة، يف أسد قتلهم نََفر بثالثة جبل بن ُمعاذ
ُزبْية، يف أََسًدا ِصْدنا قالوا: خربكم، عيلَّ وا ُقصُّ فقال: الكعبة، بِفناء ُمْحتٍَب وهو — عنه هللا
اآلخر وتعلَّق بآَخَر، الرجل فتعلَّق فيها، برجل َفَرَمْوا عليه، الناُس فتدافع عليه، فاجتمعنا
يَة، الدِّ ُربَُع لألول أن — عنه هللا ريض — عيلٌّ فيها فقَىض ثالثتُهم، فيها َفَهَوْوا بآخر،
هللاُ أَْرَشَدَك لقد فقال: بقضائه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأَْخَرب كلها، الدية وللثالث النصف، وللثاني

للحق.

َعنْي بَْعَد أَثًَرا تَْطلُُب (82)

عيْنه. َفْوت بعد أَثََره تَِبع ثم يََراه شيئًا ترك ملن يُرضب امُلَعاينة. الَعنْي:
بن مالك عبيد أبي كتاب ويف العاميل. عمرو بن مالك ذلك قال من ُل أوَّ الباهيل: قال

قال: الباهيل، عمرو
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رجلني منهم فأخذ ذَْحًال، عاِمَلَة يف يطلب كان ان َغسَّ ملوك بعض أن وذلك
فقال دعاهما ثم زمانًا، عنده فاحتبسهما عمرو، ابنا وِسَماك مالك لهما يقال
اقتلني يقول: منهما واحٍد كل فجعل أقتل؟ فأيُّكما أَحَدكما، قاتٌل إنِّي لهما:
حني ِسماك فقال مالك، سبيل وخىلَّ سماًكا قتل ذلك رأى فلما أخي، مكان

مقتول: أنه ظن

َواِح��َدْة َل��يْ��َل��ٌة أَبَ��ًدا َك��َم��ا َع��اِم��َدْة َل��يْ��َل��ٌة َش��َج��ْت َم��ْن أََال
َس��اع��َدْة بَ��ِن��ي َس��َراَة َوُخ��صَّ ِج��ئْ��تَ��ُه��ْم إْن ُق��َض��اَع��َة َف��أَبْ��ِل��ْغ
ال��َع��ائ��َدْة ِه��َي ال��رَِّم��اَح ِب��أنَّ نَ��أِْي��ه��ا َع��َل��ى ِن��َزاًرا َوأَبْ��ِل��ْغ
َراِص��َدْة َح��يَّ��ًة َل��ُه��ْم َل��ُك��نْ��ُت َم��اِل��ًك��ا َق��تَ��لُ��وا َل��ْو َوأُْق��ِس��ُم
َواِرَدْة ُط��ُرٍق َع��َل��ى َويَ��ْوًم��ا َم��ْرَق��ٍب َع��َل��ى َس��ِب��ي��ٍل ِب��َرأِْس
ال��َواِل��َدْة ت��ِل��ُد َم��ا َف��ِل��ْل��َم��ْوِت تَ��ْج��َزِع��ي َف��ال ِس��َم��اٍك َف��أمُّ

بهذا يتغنى وأحدهم مرُّوا َرْكبًا إن ثم زمانًا، فيهم فلبث قومه، إىل مالك وانرصف
البيت:

َراِص��َدْة َح��يَّ��ًة َل��ُه��ْم َل��ُك��نْ��ُت َم��اِل��ًك��ا َق��تَ��لُ��وا َل��ْو وأُْق��ِس��ُم

الطلب يف اْخُرْج سماك! بعد الحياَة هللا قبَّح مالك، يا فقالت: سماك أمُّ بذلك فسمعت
يل أَحسَّ َمْن فقال: قومه، من ناٍس يف يسري أخيه قاتَل فلقي الطلب، يف فخرج بأخيك،
أثًرا أطلب ال فقال: ، فُكفَّ اإلبل من مئٌة لك مالك، يا وعرفوه: له، فقالوا األحمر، الجمل

ذلك: يف وقال فقتله، أخيه قاتل عىل َحَمل ثم مثًال، فذهبت َعني، بعد

َج��ِزُع��وا ُه��ُم��و َوإْن ُق��َم��يْ��ر بَ��ِن��ي تَ��َدَع��ا َوَال بَ��لِّ��َغ��ا َراِك��ب��ا يَ��ا
َوَج��ُع ��ِن��ي َم��سَّ َق��ْد َح��ِزي��نً��ا ُك��نْ��ُت َف��َق��ْد َوَج��ْدُت َم��ا ِم��ثْ��َل َف��ْل��يَ��ِج��ُدوا
ُم��ْض��َط��َج��ُع ال��ِف��َراِش ِف��ي يَ��نْ��َف��ُع��ِن��ي َوَال ال��َح��ِدي��ِث ِف��ي ال��ل��ْه��َو أَْس��َم��ُع َال
ُربَ��ُع أَض��لَّ��ه��ا َع��ُج��وٍل َوْج��د َوَال َوَج��ْدُت َك��َم��ا ثَ��ْك��َل��ى َوْج��د َال
واْج��تَ��َم��ُع��وا ال��َح��ِج��ي��ُج تَ��َواَف��ى يَ��ْوَم ن��اَق��تَ��ُه أَض��لَّ َك��ِب��ي��ر َوَال
ُم��ْل��تَ��ِم��ُع وال��َوْج��ُه ش��ي��ئً��ا يَ��ْع��ِرُف َف��َال ال��رِّك��اِب أْوُج��ِه ِف��ي يَ��نْ��ُظ��ُر
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لُ��َم��ُع َس��َف��اِس��ٌق2 َوِف��ي��ِه ـ��ِم��ْل��ِح َك��اْل��ـ ال��َح��ِدي��َدة َص��اِرَم َج��لَّ��ْل��تُ��ه
بَ��َق��ُع ِدَم��اِئ��ِه ِم��ْن أَثْ��َواِب��ِه ِف��ي ِج��لِّ��ق َوبَ��اب ُض��َم��يْ��ر بَ��يْ��َن
ُم��نْ��َص��ِدُع َوال��رَّأُْس َص��َداُه يَ��ْدُع��و نَ��َواِج��ذُه ب��اديً��ا أَْض��ِربُ��ُه
َج��َزُع َوَال َرنَّ��ٌة َال َف��ال��يَ��ْوَم َس��يِّ��َدُك��م َق��تَ��ْل��ُت ُق��َم��ي��ر بَ��ِن��ي
ُج��َرُع َوَدْه��ُرُك��ْم َف��َدْه��ِري تَ��ْج��َوْوا َف��ِإْن ��َواءِ ال��سَّ َع��َل��ى ُق��ْم��نَ��ا َف��ال��يَ��ْوَم

َواْخُربِينَا َجاِوِرينَا (83)

َدميًما اآلخر وكان َوسيًما، جميًال أحدهما وكان امرأًة، يتعشقان رجالن كان يونس: قال
يقول: الدميم وكان إلينا، وانظري عارشينا يقول: منهما الجميل فكان العني، تْقتحمه
منهما واحد لكل فقالت ألْختربنَّهما، فقالت: الجميل، تُْدِني فكانت واْخُربِينا، جاِوِرينا
الدََّسم يَْلَحس الِقْدِر عند فوَجَدتْه بالجميل فبدأت متنكِّرة، فأتتهما َجُزوًرا، يَنَْحر أن
لها فأمر فاستطعمتْه الشحم، يعني ِليَْه، بيضاء كل احتفظوا ويقول: الشحم، ويأكل
ويُْعطي الجزور لحم يَْقِسم هو فإذا ِميم الدَّ أتت ثم َقْصعتها، يف فُوضع الَجزور، ِبثِيل
أعطاها الذي فَرَفَعت َقْصَعتها، يف فُوِضع الجزور بأطاِيِب لها فأمر فسألتْه سأله، َمْن كل
ما منهما واحد كل يدْي بني فوَضَعْت إليها َغَدوا أصبحا فلما ِحَدٍة، عىل منهما واحٍد كلُّ
املنظر القبيح يف يُرضب تزوجته. إنها ويقال الدميم، وقرَّبت الجميل، وأقَصت أعطاها،

امَلْخَرب. الجميل

أَنَْقُع َوالرَِّشيُف أَْرَوى الَجْرُع (84)

أن أي للعطش، املاء تسكني والنَّْقُع: بَْلعه، والَجْرع: للماء، املصُّ والرَِّشيف: الرَّْشُف
أْروى، وقوله: بطء، فيه كان وإن وأَنَْجع للعطش أَْقَطُع قليًال قليًال ُف يَُرتَشَّ الذي الرشاب
يُرضب ثابت. أي ناقع، ُسمٌّ قولهم: من ِريٍّا، وأْدَوم أَثْبَُت أي أنَْقع، وقوله: ِريٍّا، ُع أَْرسَ أي
وقيل: ينازعه. َمْن يأتيه أن قبل عليه قدر مَلا واالقتطاع باملبادرة فيؤمر غنيمة يف يقع ملن

فيها. اإلرساف من وأَْدَوُم أبلغ املعيشة يف االقتصاد أن معناه

صفائه. ىف تلمع نقط وهى السيف، فرند سكون؛ بينهما كرستني أو بفتحتني سفسقة جمع السفاسق 2
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اُر الدَّ ثُمَّ الَجاُر (85)

كان عبيد: أبو قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن يُْروى وكالهما الطريق، قبل الرفيق كقولهم: هذا
َفَسْل داٍر رشاء أَرْدَت إذا معناه ويقول: الحديث، بهذا ُث يُحدِّ الشام أهل فقهاء بعُض

رشائها. قبل ِجَوارها عن

َسَماُعه َرشٍّ ِمْن َحْسبَُك (86)

لم وإن ، الرشَّ َسَماُع يَْكِفيك يريد: أن ويجوز تَُعاِينْه، وال بسماعه الرش من اْكتَِف أي
الربيع ألم املثل أن الَكْلبي بن هشام أخربني عبيد: أبو قال إليه. تُنْسب ولم عليه تُْقِدْم
ِدْرًعا، َجِذيمة بن ُزهري بن قيس من أََخذ كان الربيع ابنها أن وذلك العبيس، زياد بن
لرَيْتَِهنَها بها يذهب أن فأراد لها، َمِسرٍي يف راحلتها عىل وهي الربيع ألم قيس فعرض
ذهبَْت وقد ُمَصالحيك زياد بني أَتََرى قيس؟! يا َعْقلُك عنك َعَزَب أين له: فقالت بالدرع،
فذهبت سماعه؟ رش من حْسبَك وإنَّ شاءوا، أو قالوا ما الناس وقال وشماًال، يمينًا بأمهم
السيئة واملقالة العار عند يُرضب باطًال. كان وإن عاًرا بامَلَقالة َكَفى تقول: مثًال، كلمتها

الشواعر: النساء بعض وقال منها. يُخاف وما

َس��َم��اُع��ْه َش��رٍّ ِم��ْن َوْل��يَ��ْك��ِف َق��ْوِم��نَ��ا ِف��ي ِب��نَ��ا َس��اِئ��ْل

هي ويقول: الربيع أم ويسمي الحديث هذا يذكر عنه ُحِكي فيما ل امُلَفضَّ وكان
بَغيض. بن أنمار بني من الُخْرُشب، بنت فاطمة

اءِ َصمَّ َغرْيُ وأُذِْني أََصمُّ ِحْلمي (87)

بأذني. سمْعتُه وإْن بِحْلمي الَخنَا عن أُْعِرُض أي
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َوِريٌّ ِشبٌَع ِغنًى ِمْن َحْسبَُك (88)

يذكر القيس المرئ املثل وهذا َفَضَل. بما وُجْد ويُْرِويك، يُْشِبعك بما الِغنى من اْقنَْع أي
فيقول: له كانت ِمْعًزى

ال��ِع��ِص��يُّ ِج��لَّ��ِت��ه��ا ُق��ُروَن ك��أنَّ ف��ِم��ْع��زى إِب��ٌل ت��ُك��ْن َل��ْم َم��ا إذَا
َوِريُّ ِش��بَ��ٌع ِغ��نً��ى ِم��ْن وَح��ْس��بُ��ك وَس��ْم��ن��ا أَِق��ًط��ا ب��يْ��تَ��ن��ا َف��تَ��ْم��ألُ

بع الشِّ وراء لك كان ما كل أْعِط يقول: أحدهما معنيني، يحتمل وهذا عبيد: أبو قال
الَوْجُه، ل واألوَّ ذلك. سوى ما تطلب وال به اْكتَِف يقول: باليسري، الَقنَاعة واآلخر: والري،

وهو: آخر، له شعر يف لقوله

ال��م��ال م��ن ق��ل��ي��ٌل أَْط��لُ��ْب َوَل��ْم ك��ف��ان��ي َم��ع��ي��ش��ٍة ألْدنَ��ى أَْس��َع��ى أنَّ��َم��ا َوَل��ْو
أَْم��ثَ��اِل��ي ال��ُم��َؤثَّ��َل ال��م��ج��َد يُ��ْدِرُك وق��د ُم��َؤثَّ��ٍل ل��م��ج��ٍد أَْس��َع��ى ول��ك��نَّ��َم��ا
آِل َوَال ال��ُخ��ُط��وِب أَْط��َراف ب��ُم��ْدِرك نَ��ْف��ِس��ه ُح��َش��اَش��ُة داَم��ْت م��ا ال��م��رءُ َوَم��ا

نفسه. يف وقدره ته همَّ ببُْعد أْخَربَ فقد

ُشُجون ذُو الَحِديُث (89)

الواحدُة الشجر، كثرية أوديٌة واجن: والشَّ الجيم، بسكون َشْجٌن الواحُد ُطُرٍق، ذو أي
ة امُلْلتفَّ الشجرة ْجنَُة: والشِّ الشجنة، ومنه وااللتفاف، االتصاُل الكلمة هذه وأْصُل َشاِجنة،
بن عيل بكر أبو الشيخ نَظم وقد غريه. به يُتَذَكَّر الحديث يف املثل هذا يُرضب األغصان.

وهو: شاء، ما وأحسن واحد بيت يف آخر ومثًال املثَل هذا الِقِهستاني الحسني

ُف��نُ��وُن وال��ُج��نُ��وُن اْش��ِت��يَ��اًق��ا َف��ُج��نَّ ُش��ُج��وُن وال��ح��دي��ُث نَ��ْج��ًدا تَ��ذَكَّ��َر
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ابنان، له وكان ُمَرض، بن إلياس بن طاِبَخة بن أُدِّ بن َضبَّة املثل هذا قال من وأوَّل
َطَلبها يف ابنيه ه َفَوجَّ الليل، تحت لضبة إبل فنفرت ُسَعيْد، ولآلخر َسْعد ألحدهما يقال
وكان كعب، بن الحارث فلقيه طلبها يف سعيد ومىض فردَّها، سعد فوَجَدها فتفرقا،
إذا ضبة فكان بُْرَديْه، وأخذ فقتله عليه فأبى إيَّاهما الحارث فسأله بُْرَداِن الغالم عىل
النجاح يف يُْرضب مثًال قوله فذهب ُسَعيْد؟ أم أَسْعد قال: َسَواًدا الليل تحت فرأى أمىس
بها فلقي ُعَكاَظ فَواَىف حجَّ إنه ثم يمكث، أن هللا شاء ما بذلك ضبة فمكث والخيبة.
ما ُمْخِربي أنت هل له: فقال فعرفهما، ُسَعيْد ابنه بُْرَدْى عليه ورأى كعب بن الحارث
عيلَّ فأبى إيَّاهما فسألته عليه، وُهَما غالًما لقيُت بىل، قال: عليك؟ اللذان الربدان هذان
أنظر فأْعِطنيه فقال: نعم، قال: هذا؟ بسيفك ضبة: فقال هذين، بُْرَديه وأخذُت فقتلته
الحديث وقال: َهزَُّه يده من أَخذَه فلما سيفه، الحارث فأعطاه صارًما، أظنه فإني إليه
َسبََق فقال: الحرام؟! الشهر أيف ضبة يا له: فقيل قتله، حتى به رضبه ثم شجون، ذو

الفرزدق: قال الثالثة. األمثال هذه عنه سارت َمْن أول فهو الَعذَل. يف السَّ

ُش��ُج��وُن ال��َح��ِدي��ُث ق��ال إذْ َك��َض��بَّ��َة اْس��ِت��َع��اَره��ا إنَّ ال��َح��ْرَب تَ��أم��نَ��نَّ ال

قيفة السَّ —يوم الصديق—ريضهللاعنه بكر أبي خطبة (90)

قال: ثم عليه، وأثنى هللا حمد

وأوسطهم أْحسابًا، وأكرمهم إسالًما، النَّاس أول امُلَهاِجُروَن، نَحن الناس، أيُّها
هللا بَرُسول رحًما هم وأمسُّ الَعَرب، ِيف النَّاسوالَدًة َوأْكثر ُوُجوًها، وأَْحَسنهم َداًرا،
اِبُقوَن ﴿َوالسَّ وتعاىل: تبارك فقال َعَليُْكم، الُقْرآن يف َوُقدِّمنا قبلُكْم، أْسلْمنَا ملسو هيلع هللا ىلص.
املهاجرون فنحن ِبِإْحَساٍن﴾ اتَّبَُعوُهْم َوالَِّذيَن َواْألَنَْصاِر اْلُمَهاِجِريَن ِمَن اْألَوَّلُوَن
، الَعدوِّ عىل وأنصارنا اْلَفْيء، ِيف ورشكاؤنا الدِّين، ِيف إْخَوانُنَا األنصار، وأنْتم
الَعَرب تدين َال الوزراء. وأَنْتُم األَُمَراء، فنحن خريًا! هللا فجزاكم وواَسيْتم، آويْتُم،
هللا منحهم َما امُلَهاِجرين إْخَوانُكم عىل تَنَْفُسوا فال ُقَريْش، من الَحيِّ لَهذَا إِال

فضله. من
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النبيملسو هيلع هللا ىلص وفاة —عند الصديق—ريضهللاعنه بكر أبي خطبة (91)

ال حيٌّ هللا فإن هللا يعبد كان ومن مات، قد محمًدا فإن محمًدا يعبد كان من النَّاس، أيُّها
عنده ما لنبيه اختار قد هللا وإن َجَزًعا، تََدعوه فال أمره يف إليكم تقدَّم قد هللا وإن يموت،
ُعِرف، بهما أخذ فمن نبيه، وُسنَّة كتابه فيكم وخلَّف ثوابه، إىل وَقبَضه عندكم، ما عىل

أُنِْكر. بينهما فرَّق ومن
نبيكم، بموت الشيطان يَْشَغلنَّكم وال ِباْلِقْسِط﴾ َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

بكم. فيَْلحق تَْستَنْظروه وال تُْعِجزونه، بالذي فعاجلوه دينكم، عن يَْفِتننَّكم وال

موته —عند —ريضهللاعنه بكر أبي عهد (92)

وهو: موته، عند َعِهد حيث — عنه ريضهللا — عنه ُروي مما

الرحيم الرحمن هللا بسم
بالدنيا عهده آخر عند ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول محمد خليفة بكر أبو به عهد ما هذا
الفاجر: فيها ويَتَّقي الكافر فيها يؤمن التي الحال يف باآلخرة، عهده وأوَّل
ورأيي ِبِه، علمي َفذَلك وَعَدل بَرَّ َفِإْن الخطاب، بن عمر َعَليُْكم اْستَْعملُت إِنِّي
اْكتسب، َما اْمِرئ َولُكل أرْدُت، َوالَخرْيَ ِبالَغيِْب، يل علم َفَال َوبدَّل َجاَر َوإِْن ِفيِه،

يَنَْقِلبُوَن﴾. ُمنَْقَلٍب أَيَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َوَسيَْعَلُم
هللا ريض — الخطاب بن عمر قول ويُقدَّم اآلداب هذه من يُؤثر ومما

خطبها: خطبة أول يف — عنه تعاىل
وأثنى هللا َحِمد املعنى، يف أكثر وال اللفظ، يف منها أقل أَر لم الُعتْبي: قال
َما َوهللا إِنَّه النَّاس، أَيَُّها قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص، محمد نبيه عىل وصىل أهله، هو بما عليه
من ِعنِْدي أَْضَعف َوَال َلُه، الحق آخذ َحتَّى ِعيف الضَّ من ِعنِْدي أقوى أحد ِفيُكم

نزل. ثمَّ ِمنُْه. الحقَّ آخذ َحتَّى اْلقوي

أبي عن الخطاب بن عمر إىل عزاها التي الخطبة هذه ينا ُروِّ قد الحسن: أبو قال
الصحيح. وهو — عنهما ريضهللا — بكر
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التي وهي األشعري، موىس أبي إىل القضاء يف رسالته ذلك ومن العباس: أبو قال
إماًما، يتَّخذونها بعده الناُس وجعل الكالم، بأجود واخترصها األحكام ُجَمل فيها جمع

محيًصا. حدودها عن ظالٌم وال َمْعِدًال، عنها ُمِحقٌّ يجد وال

موىساألشعري ألبي القضاء —يف —ريضهللاعنه عمر رسالة (93)

بن هللا عبد إىل املؤمنني أمري الخطاب بن عمر هللا عبد من الرحيم، الرحمن هللا بسم
أُْديل إذا فافهم متَّبعة، وسنَّة ُمحكمة، فريضة القضاء فإنَّ بعد، أما عليك، سالٌم قيس.
ومجلسك؛ وعدلك، وجهك، يف الناس بني آِس له: نفاذ ال بحق تكلُّم ينفع ال فإنه إليك،
ادَّعى، من عىل البيِّنة عدلك. من ضعيف يَيْأَس وال َحيْفك، يف رشيف يطمع ال حتى
حالًال. حرَّم أو حراًما، أحل صلًحا إال املسلمني، بني جائز لح والصُّ أنكر. من عىل واليمني
إىل ترجع أن لرشدك، فيه وُهديت عقلك، فيه فراجعت اليوم قضيتَه قضاءٌ يْمنعنَّك ال
فيما الفهَم الفهَم الباطل. يف التَّمادي من خريٌ الحق وُمراَجعة قديٌم، الحق فإن الحق،
األمور فِقِس واألمثال، األشياء اعرف ثم سنة، وال كتاب يف ليس مما صدرك يف تََلْجَلَج
بيِّنة أو غائبًا ا حقٍّ ادَّعى ملن واجعل . بالحقِّ وأشبهها هللا، إىل أقربها إىل واعِمْد ذلك، عند
فإنه القضية، عليه استحَلْلَت وإالَّ بحقه، له أخذَْت بينته أحرض فإن إليه، ينتهي أمًدا
أو حدٍّ يف مجلوًدا إالَّ بعض، عىل بعضهم عدوٌل املسلمون للعمى. وأجىل للشك، أنفى
َ وَدَرأ الرسائر، منكم توىلَّ هللا فإن نسب، أو والء يف َظِنينًا أو زور، شهادة عليه مجرَّبًا
الخصومات، عند والتَّنكُّر بالخصوم والتَّأذِّي َجر، والضَّ والَغَلَق وإياك واألَيْمان. بالبيِّنات
نيته، ت صحَّ فمن الذُّْخر. به ويحسن األجر، به هللاُ يُْعِظم الحق مواطن يف الحق فإن
ليس أنه هللا يعلم بما للناس تخلَّق ومن الناس، وبني بينه ما هللا كفاه نفسه عىل وأقبل
وخزائن رزقه عاجل يف — وجل عز — هللا غري بثواب ظنُّك فما هللا، شانَه نفسه من

والسالم. رحمته.
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عيل لسيدنا خطبة (94)

ملعاوية خيًال أن إليه انتهى — عنه ريضهللا — عليٍّا أن ذكره إسناٍد يف عائشة ابن تحدَّث
حتى ثوبَه يجرُّ ُمْغَضبًا فخرج ان، حسَّ بن ان حسَّ له يقال له عامًال فقتلوا األنبار، وردت
عىل وصىل عليه، وأثنى هللا فحمد األرض، من َربَاَوًة فَرِقي الناس، واتَّبعه النَُّخيْلة، أتى
ألبسه عنه رغبًة تركه فمن الجنة، أبواب من باٌب الجهاد فإن بعد، أما قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص، نبيه
ليًال القوم هؤالء حرب إىل دعوتكم وقد بالصغار. وُديِّث الخسف، وِسيماء الذل، هللا
ما بيده، نفيس فوالذي يغزوكم، أن قبل من اغزوهم لكم: وقلت وإعالنًا، ا ورسٍّ ونهاًرا،
واتَّخذْتُموه قويل، عليكم وثَُقل وتََواَكْلتم، فتََخاذَْلتم ذَلُّوا، إال دارهم عقر يف قطُّ قوٌم ُغِزي
وقتلوا األنبار، خيله وردت قد غامد، أخو هذا الغارات. عليكم ُشنَّت حتى ِظْهِريٍّا وراءكم
كان أنه بلغني لقد بيده، نفيس والذي ونساءً، كثريًا منهم ورجاًال ان، حسَّ بن ان حسَّ
موفورين، ُفوا انَرصَ ثم وِرَعاثُهما أْحَجالُهما َفتُنْتَزع وامُلعاَهدة، املسلمة املرأة عىل يُْدَخل
عندي كان ما أسًفا هذا دون من مات مسلًما ً امرأ أن فلو َكْلًما. منهم منهم أَحٌد يُْكَلم لم

جديًرا. عندي به كان بل َملُوًما، فيه
تضافر من األحزان؛ ويُكثر الفهم، ويشغل القلب، يُميت عجٌب العجب! كلَّ عجبًا يا
تَْرمون، وال تُْرَمْون غرًضا أصبحتم حتى حقكم، عن وفشِلكم باطلهم، عىل القوم هؤالء
لكم: قلت إذا وتَْرَضْون. فيكم — وجل عز — هللا ويُعىص تَِغريون، وال عليكم ويُغار
هذا قلتم: الصيف، يف اغزوهم لكم: قلت وإن ، وِرصٍّ َقرٍّ أوان هذا قلتم: الشتاء، يف اغزوهم
وهللا فأنتم تفرُّون، والربد الحر من كنتم فإذا عنا! الحرُّ م يَنَْرصِ أَنِْظرنا القيظ، ارة َحمَّ
الحجال، ربَّات عقول ويا األحالم، َطَغام ويا رجال، وال الرجال أشباه يا . أَفرُّ السيف من
ابن قريش: قالت حتى غيًظا، َجْويف مألتُم ولقد بالعصيان، رأيي عيلَّ أفسدتم لقد وهللا
بها أعلم يكون ذا ومن َدرُّهم! هلل الحرب. يف له رأي ال ولكن شجاع، رجٌل طالب أبي
اليوم نَيَّفت ولقد العرشين، بَلغت وما فيها نهضت لقد فوهللا، ِمراًسا؟ لها أشد أو مني،
(الرجل أخوه ومعه رجل إليه فقام ثالثًا. يقولها يُطاع. ال ملن رأي ال ولكن الستني، عىل
قال كما هذا وأخي أنا املؤمنني، أمري يا فقال: األنصار)، من عفيف بابنَْي يُعرفان وأخوه
ولو إليه لنَنْتَهنيَّ فوهللا، بأمرك، فمرنا َوأَِخي﴾، نَْفِيس إِالَّ أَْمِلُك َال إِنِّي ﴿َربِّ تعاىل: هللا
تقعان وأين لهما: قال ثم بخري، لهما فدعا الَقتَاد. وشوك الَغَىض، َجْمُر وبينه بيننا حال

نزل. ثم أريد؟! مما
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الخطابريضهللاعنه بن عمر تواضع (95)

َرِيض الصدِّيق، بكر أبي عىل لونه يُفضِّ قوًما أَن — َعنُه هللا َرِيض — الخطاب بن عمر بلغ
ثمَّ ملسو هيلع هللا ىلص، نبيه عىل َوصىل عليه، َوأثْنَى هللا فحمَد امِلنَْرب، صِعد َحتَّى ُمْغَضبًا َفَوثََب َعنُه؛ هللا
اْرتَدَّت ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسول تُُويفِّ ملا إنَّه بكر؛ أبي َوَعن عني سأخربكم إنِّي الناس، أيُّها قال:
له: ُقْلنَا أن — ملسو هيلع هللا ىلص ٍد ُمَحمَّ أْصَحاَب — كلُّنا َرأْيُنَا وأجمع وبعريها، َشاتَها ومنََعْت الَعَرب،
هللاُ يُِمدُّه َوامَلَالِئَكة ِبالَوْحي الَعَرب يَُقاتل َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسول إِن هللا، َرُسول َخليَفة يَا
َفَقاَل العرب. بقتال َلك َطاَقة َال َفِإنَُّه ومسجَدك، بَيْتَك َفاْلَزْم اليَْوم، ذَِلك انَْقطع َوقد بهم،
َماء السَّ من أِخرَّ َألْن َوِهللا، َفَقاَل: نعم. َفُقْلنَا: َهذَا؟ عىل َرأْيه أََوكلُُّكْم الصديق: بكر أَبُو
َوصىل ه، َوكربَّ هللا َفَحِمَد امِلنَْرب، صِعد ثمَّ َرأِيي. َهذَا يكون أَن من إيلَّ أحبُّ الطريُ فتَخطَّفني
ًدا ُمَحمَّ َفِإن ًدا ُمَحمَّ يعبد َكاَن من النَّاس، أَيَُّها َفَقاَل: النَّاس عىل أقبل ثمَّ ملسو هيلع هللا ىلص، نبيه عىل
َوقلَّ أعداؤكم كثر أئن النَّاس، أَيها يَُموت. َال حيٌّ هللا َفِإن هللا يعبد َكاَن َومن َماَت، قد
كلَِّها األَْديَان عىل الدِّين َهذَا هللا َليُْظهَرنَّ َوهللا، املركب؟ َهذَا ِمنُْكم يَْطان الشَّ ركب عددكم،
َفيَْدَمُغُه اْلبَاِطِل َعَىل ِباْلَحقِّ نَْقِذُف ﴿بَْل الصدق؛ ووعُده الحق، قولُه امُلْرشُكوَن، كِره َوَلو
اِبِريَن﴾. الصَّ َمَع َوهللاُ ِهللا ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ِمْن و﴿َكْم َزاِهٌق﴾، ُهَو َفِإذَا
بنَفِيس أُبِْيل َحتَّى جهاده حقَّ هللا ِيف لجاَهْدتُهم جميعكم من أُْفِردُت َلو النَّاس، أَيَُّها وهللا
عليهم واستعنُْت عليه، َلَجاهْدتُهم ِعَقاًال َمنَُعونِي َلو النَّاس، أَيَُّها وهللا قتًال. أْقتََل أَو ُعذًْرا،

. ِبالَحقِّ الَعَرب أذَْعنت َحتَّى جهاده حق هللا ِيف َفَجاهد نزل ثمَّ مِعني. خري وهو باهلل،

بن عمر املؤمنني أمري إىل جبل بن ومعاذ الجرَّاح بن عبيدة أبو وكتب (96)
عنهم تعاىل ريضهللا ينصحانه الخطاب

الرحيم الرحمن هللا بسم
عليك، سالٌم الخطاب، بن عمر إىل جبل بن ومعاذ الجراح بن عبيدة أبي من
نفسك وأمُر عِهدناك فإنا بعد) (أما هو، إال إله ال الذي هللا إليك نحمد فإنَّا
يجلس — وأسوِدها أحمِرها ة األمَّ هذه أمر َولِيت وقد — فأصبحت ُمِهمٌّ، لك
فانظر العدل، من ٌة حصَّ ولكلٍّ والوضيع، والرشيف والعدو، الصديق يديك بني
له وتَِجب الوجوه، فيه تَْعنُو يوًما نُحذِّرك وإنَّا ذلك؟ عند عمر يا أنت كيف
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له داِخرون والخلق بجربوته، قَهَرهم مِلٍك بحجة الحجج فيه وتنقطع القلوب،
يف يرجع األمة هذه أمر أن نتحدَّث كنَّا وإنَّا عقابه. ويخافون رحمته يرجون
تُنْزل أن باهلل نعوذ وإنَّا الرسيرة. أعداءَ العالنية إخوان يكون أن زمانها آخر
لك. نصيحًة إليك كتبنا إنما فإنَّا قلوبنا، من نزل الذي املنزل سوى كتابنا

والسالم.
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إليهما: فكتب

الرحيم الرحمن هللا بسم
سالٌم جبل، بن ومعاذ الجراح بن عامر عبيدة أبي إىل الخطاب بن عمر من
كتابكما جاءني فقد بعد) (أما هو، إال إله ال الذي هللا إليكما أحمد عليكما،
يديَّ بني يجلس وأسوِدها أحمِرها األمة هذه أمر َولِيُت أني بلغكما أنه تَْزُعمان
عند عمر يا أنت كيف انظر أن وكتبتما والوضيع، والرشيف والعدو، الصديق
ُحذِّرت ما تَُحذِّراني كتبتما باهلل، إالَّ ذلك عند لعمر قوة وال حول ال وأنه ذلك،
كل يقرِّبان الناس بآجال والنهار الليل اختالف كان وقديًما قبلنا، األمم به
منازلهم إىل الناُس يصري حتى موعود، بكل ويأتيان جديد، كل ويُبِْليان بعيد
كتبتما الحساب، رسيع هللا إن كسبت بما نفس كلُّ تَُوىفَّ ثم النار، أو الجنة من
أعداءَ العالنية إخوان يكون أن زمانها آخر يف يرجع األمة هذه أمر أن تزعمان
تظهر حني ذلك زمان ولكن الزمان، ذلك هذا وليس بذاك، ولستم الرسيرة،
الذي املنزل سوى مني كتابكما أُنِْزل أن باهلل تعوذان وكتبتما والرهبة، الرغبة
منكما داني فتعهَّ صدقتما، وقد يل، نصيحة كتبتما وإنما قلوبكما. من نزل

عليكما. والسالم عنكما. بي غنًى وال بكتاب،

ريضهللاعنه عفان بن عثمان سيدنا خطبة (97)

عيَّابون النعمة هذه وعاهة األمة هذه آفة وإنَّ عاهة، نعمة لكل وإنَّ آفة، يشء لكل إنَّ
َطَغام وتقولون، لكم يقولون تكرهون، ما ون ويُِرسُّ تحبُّون، ما لكم يُظهرون ظنَّانون،
الخطاب البن أقررتم لقد النازح. إليهم مواردهم أحبُّ ناعق، أول يَتْبعون النَّعام، مثل
إني وهللا امُلَخزََّمة، النعام زْجر وَزَجَركم وَقَمَعكم َوَقَمكم ولكن عيلَّ، نقمتم مما بأكثر
من تَْفِقدون هل عمر. من دعوتي تُجاب أن َهلُمَّ قلت إن وأَْقَمن نفًرا، وأعز ناًرصا ألقرب

إماًما؟! كنُت فِلَم إذن أشاء؟ ما الحق يف أفعل ال يل فما شيئًا؟ حقوقكم
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التحريضعىل —يف السالم طالب—عليه أبي بن عيل سيدنا كالم ومن (98)
ني صفِّ أيام بعض يف ألصحابه يقوله كان الحرب

أَنْبَى فإنه النَّواجذ؛ عىل وا وعضُّ السكينة، وتََجْلبَبُوا الخشية، استشِعروا املسلمني، معاَرش
واْلَحُظوا سلِّها، قبل أغمادها يف السيوف وَقْلِقلُوا َْمة، الألَّ وأَْكِملوا الهام، عن يُوف للسُّ
هللا، بعني أنكم واعلموا بالُخطا، السيوف وِصلُوا بالظُّبَا، وناِفُحوا ْزر، الشَّ واْطَعنُوا الَخْزر،
من واْستَْحيُوا ، الكرَّ فعاِوُدوا — وسلم وآله عليه هللا صىل — هللا رسول عم ابن ومع
إىل وامشوا نفًسا، أنفسكم عن وِطيبُوا الحساب، يوم وناٌر األعقاب، يف عاٌر فإنه ، الَفرِّ
فإن ثَبََجه؛ فارضبوا امُلطنَّب، والرواق األعظم، السواد بهذا وعليكم ُسُجًحا، مشيًا املوت
حتى صمًدا، فَصْمًدا رجًال، للنكوص ر وأخَّ يًدا، لْلَوثْبة م قدَّ قد ه، ِكْرسِ يف كامٌن الشيطان

أَْعَماَلُكْم﴾. يَِرتَُكْم َوَلْن َمَعُكْم َوهللاُ اْألَْعَلْوَن ﴿َوأَنْتُُم الحق، عمود لكم ينجيل

السالم عليه له كالٍم ومن (99)

أي ندر فلم بها، أمرتنا ثم الحكومة عن نََهيْتَنَا فقال: أصحابه، من رجٌل إليه قام وقد
تََرَك َمْن َجَزاءُ هذا قال: ثم األخرى، عىل يديه إحدى السالم عليه فَصَفق أرشد؟ األمرين
هللاُ يَْجَعُل الَِّذي امَلْكُروِه َعَىل َحَمْلتُُكم ِبِه أََمْرتُُكْم ِبما أََمْرتُُكْم ِحنَي أَنِّي َلْو َوِهللا أََما اْلُعْقَدَة،
َلَكانَِت تََداَرْكتُُكم، أَبَيْتُم َوإِْن َقوَّْمتُُكم، اْعَوَجْجتُم َوإِِن َهَديْتُُكم، اْستََقْمتُم َفِإِن َخرْيًا، ِفيِه
وَكِة، ِبالشَّ وَكِة الشَّ َكنَاِقِش َدائي، َوأَنْتُم ِبُكم أَُداِوَي أَْن أُِريُد َمْن؟ َوإَِىل ِبَمْن َولِكْن الُوثَْقى،
بأَْشطان النَّْزَعُة َوَكلَِّت ، ِويِّ الدَّ اءِ الدَّ هذَا أَِطبَّاءُ َملَّْت َقْد اللُهمَّ َمَعها. ِضَلَعها أَنَّ يَْعَلُم َوُهَو
إىل وِهيُجوا َفأَْحَكُموُه؟ الُقْرآَن َوَقَرءُوا َفَقِبلُوُه؟ اإلْسالَِم إَِىل ُدُعوا الِذيَن الَقْوُم أَيَْن الرَِّكي.
األرض بأطراف وأَخذُوا أْغَماَدها يوف السُّ َوَسَلبُوا أْوَالِدَها، إىل اللَِّقاِح َوَلَه َفَولُِهوا الِقتَال
يَُعزَّْون وال باألَْحياء، ون ُ يُبَرشَّ ال نََجا، َوبَْعٌض َهَلَك بَْعٌض ا؟ َصفٍّ ا وَصفٍّ َزْحًفا َزْحًفا
الدُّعاء، من فاِه الشِّ ذُبْل يام، الصِّ ِمَن البُُطون ُخْمص البَُكاء، من العيون ُمْرُه بامَلْوتى،
َفَحقَّ الذَّاِهبُون، إْخَوانى أولئك الَخاشعني، َغَربة وجوههم عىل َهر، السَّ من األلوان ُصْفُر
ويُريد ُطُرقه، لكم يَُسنِّي يطاَن الشَّ إنَّ فراقهم. عىل األيِْدى ونََعضَّ إليهم، نَْظَمأ أْن َلنَا
ونََفثَاته، نََزَغاته عن فاْصِدُفوا الُفْرقة، بالجماعة ويُْعطيَكم عقدًة، ُعْقدًة دينكم يَُحلَّ أن

أنُْفِسكم. عىل واْعقلُوها إليكم، أْهداها ن ممَّ النَّصيحة واْقبَلوا
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استشاره وقد الخطاب بن —لعمر السالم —عليه له كالٍم ومن (100)
بنفسه الفرس غزوة يف

وُجنُْده أْظَهَره، الذي هللا دين وهو ِقلة، وال بكثرٍة ِخذَْالنُه وال ه نَْرصُ يكن لم األمر هذا إنَّ
وهللا هللا، من موعود عىل ونحن َطَلع، حيثما وَطَلع بلغ ما بلغ حتى وأمدَّه، أعدَّه الذي
ويضمه، يجمعه الَخَرز من النظام مكان باألمر القيِّم ومكان ُجنَْده، وناٌرص وعده، ُمنِْجٌز
— اليوم والعرب أبًدا، بحذافريه يجتمع لم ثم وذهب، الخرز تفرَّق النظام انقطع فإذا
الرََّحى واستَِدر قطبًا فكن باالجتماع، عزيزون باإلسالم، كثريون فهم — قليًال كانوا وإن
عليك انْتََقضت األرض هذه من شخصت إن فإنك الحرب، نار دونك وأَْصِلهم بالعرب،
بني مما إليك أهم العورات من وراءك تدع ما يكون حتى وأقطارها أطرافها من العرب

يديك.
اسرتحتم، قطعتموه فإذا العرب، أصل هذا يقولوا: غًدا إليك ينظروا إن األعاجم إنَّ
قتال إىل القوم مسري من ذكرت ما ا فأمَّ فيك، وطمعهم عليك لَكَلبهم أشد ذلك فيكون
يكره، ما تغيري عىل أقدر وهو منك، ملسريهم أكره هو — سبحانه — هللا فإنَّ املسلمني،
بالنَّرص نقاتل كنا وإنما بالكثرة مىض فيما نقاتل نكن لم فإنَّا عددهم، من ذكرت ما ا وأمَّ

واملعونة.

بصفني —خطبها السالم —عليه له خطبٍة ومن (101)

يل الذي مثل الحق من عيلَّ ولكم أمركم، بوالية ا حقٍّ عليكم يل هللا جعل فقد بعد، أما
َجَرى إال ألحٍد يجري ال التناصف، يف وأضيقها التَّواُصف، يف األشياء أوسع فالحق عليكم،
لكان عليه يجري وال له يجري أن ألحد كان ولو له، جرى إال عليه يجري وال عليه،
جرت ما كل يف ولعدله عباده، عىل لقدرته خلقه؛ دون — سبحانه — هلل خالًصا ذلك
عليه جزاءهم وَجَعل يُطيعوه، أن العباد عىل حقه جعل ولكنه قضائه، وف ُرصُ عليه
حقوقه من سبحانه جعل ثم أهلُه، املزيد من هو بما ًعا وتَوسُّ منه ًال تفضُّ الثواب مضاعفة
بعُضها ويوجب وجوهها، يف تتكافأ فجعلها بعض، عىل الناس لبعض افرتضها حقوًقا
حق الحقوق تلك من سبحانه افرتض ما وأعظم ببعض، إال بعُضها يُستوَجب وال بعًضا،
فجعلها ، كلٍّ عىل لكلٍّ سبحانه فرضها فريضة الوايل عىل الرعية وحق الرعية عىل الوايل
الوالة تصلح وال الوالة، بصالح إال الرعية تصلح فليست لدينهم، وعزٍّا أللفتهم، نظاًما
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الحق عزَّ حقها إليها الوايل وأدَّى حقه الوايل إىل الرعية أدَّت فإذا الرعية، باستقامة إال
فصلح السنن؛ أَذَْاللها عىل وجرت العدل، معالم واعتدلت الدين، مناهج وقامت بينهم،
واليها الرعية غلبت وإذا األعداء، مطامع ويئست الدولة، بقاء يف وُطِمع الزمان، بذلك
يف اإلْدَغال وكثر الجور، معالم وظهرت الكلمة، هنالك اختلفت برعيته، الوايل وأجحف
فال النفوس؛ علل وكثرت األحكام، وُعطِّلت بالهوى، فُعمل السنن؛ َمحاجُّ وتُركت الدين،
األرشار، وتِعز األبرار، تِذل فهنالك ُفعل، باطل لعظيم وال ُعطِّل، حقٍّ لعظيِم يُستوحش
فليس عليه؛ التعاون وحسن ذلك، يف بالتناصح فعليكم العباد، عند هللا تبعات وتعظم
أهلُه هللاُ ما حقيقة ببالغ اجتهاده العمل يف وطال حرُصه هللا رضاء عىل اشتد وإن أحد
عىل والتعاون ُجْهدهم بمبلغ النصيحة العباد عىل هللا حقوق واجب من ولكن الطاعة، من
فضيلته الدين يف وتقدمت منزلته الحق يف عظمت وإن امرٌؤ وليس بينهم، الحق إقامة
واقتحمته النفوس رتْه صغَّ وإن امرٌؤ وال حقه، من هللا له حمَّ ما عىل يُعان أن بَفْوق

عليه. يُعان أو ذلك عىل يُعني أن بدون العيون
ويذكر عليه الثناء فيه يُكثر طويل بكالم أصحابه من رجل السالم عليه فأجابه
موضعه وجل نفسه يف هللا جالل عظم من حق من إن السالم: عليه فقال وطاعته، سمعه
عظمت َلَمْن كذلك كان من أحق وإن سواه، ما كلُّ ذلك لعظم عنده يصغر أن قلبه من
عليه هللا حق ازداد إال أحد عىل هللا نعمة تعظم لم فإنه إليه، إحسانه ولطف عليه هللا نعمة
ويُوضع الفخر ُحبُّ بهم يَُظن أن الناس صالح عند الوالة حاالت أسخف من وإن عظًما،
الثناء، واستماع اإلطراء أحب أني ظنكم يف جال يكون أن َكرهت وقد الِكرب، عىل أمرهم
— سبحانه — هلل انحطاًطا لرتكته ذلك يقال أن أُحب كنت ولو كذلك، هللا بحمد ولست
البالء بعد الثناء الناس اْستَْحىل وربما والكربياء، العظمة من به أحق هو ما تناول عن
أفرغ لم حقوق يف التَِّقيَّة من وإليكم هللا إىل نفيس إلخراجي ثناءٍ بجميل عيلَّ تُثْنُوا فال
تتحفظوا وال الَجبابرة، به تَُكلَّم بما تكلِّموني فال إمضائها، من بد ال وفرائض أدائها، من
استثقاًال بي تظنوا وال بامُلصانعة، تُخالطوني وال البادرة، أهل عند به يُتحفظ بما مني
العدل أو له يقال أن الحق استَثقل من فإنه لنفيس، إعظام التماس وال يل، قيل حقٍّ يف
بعدل، مشورة أو بحق مقالة عن وا تكفُّ فال عليه. أثقل بهما العمل كان عليه يُعَرض أن
نفيس من هللاُ يَكفي أن إال ِفعيل من ذلك آمُن وال أُخطئ، أن بفوق نفيس يف لست فإني
ال ما منَّا يملك غريه، رب ال لربٍّ مملوكون عبيٌد وأنتم أنا فإنما مني، به أْمَلك هو ما
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بالهدى، الضاللة بعد فأبدلنا عليه، َصَلْحنا ما إىل فيه كنا مما وأخرجنا أنفسنا، من نملك
العمى. بعد البصرية وأعطانا

العدوِّ إىل بعثه جيًشا بها —وىصَّ السالم —عليه له وصية ومن (102)

أو الجبال وِسفاح األرشاف قبيل يف ُمعسكركم فليكن بكم، نزل أو بعدوٍّ نَزلتم فإذا
أو واحٍد وجٍه من ُمقاتََلتُكم ولتكن ا، مردٍّ ودونكم ردءًا، لكم يكون كيما األنهار؛ أثناء
من العدو يأتيكم لئال الهضاب؛ ومناكب الجبال َصيايص يف ُرقباء لكم واجعلوا اثنني،
وإياكم طالئعهم. املقدمة وعيون عيونهم، القوم مقدمة أن واعلموا أمن. أو مخافٍة مكان
الليل غشيكم وإذا جميًعا، فارتحلوا ارتحلتم وإذا جميًعا، فانزلوا نزلتم فإذا والتفرق،

مضمضة. أو ِغراًرا إال النوم تذوقوا وال ة َكفَّ الرماح فاجعلوا
ذكرنا وإنما الصدقات، عىل يستعمله ملن يكتبها كان السالم عليه له وصية ومن
األمور صغري يف العدل أمثلة ع ويَْرشَ الحق، عماد يقيم كان أنه بها ليُعلم منها ُجَمًال هنا

وجليلها: ودقيقها وكبريها،

عليه تجتازنَّ وال مسلًما، تَُروعنَّ وال له، رشيك ال وحده هللا تقوى عىل انطلْق
فانزْل الحي عىل قدمت فإذا ماله، يف هللا حق من أكثر منه تأخذنَّ وال كارًها،
حتى والوقار بالسكينة إليهم امِض ثم أبياتهم، تخالط أن غري من بمائهم
أرسلني هللا، عباد تقول: ثم لهم، بالتحية تَْخِدج وال عليهم فتسلم بينهم تقوم
أموالكم يف هلل فهل أموالكم، يف هللا حق منكم آلخذ وخليفته هللا ويلُّ إليكم
منعٌم لك أنعم وإن تراجعه، فال ال، قائل قال فإن وليه؟ إىل َفتَُؤدُّوه حق من
أعطاك ما فخذ ترهقه، أو تَْعِسفه أو وتوعده تخيفه أن غري من معه فانطلق
أكثرها فإن بإذنه؛ إال تدخلها فال إبل أو ماشية له كان فإن فضة. أو ذهب من
رنَّ تُنفِّ وال به، عنيف وال عليه متسلٍط دخول عليها تدخل فال أتيتها فإذا له،
ْه، َخريِّ ثم َصْدَعني املال واْصدَع فيها، صاحبها تَسوءنَّ وال تُْفِزعنَّها، وال بهيمة
فإذا خريه، ثم صدعني الباقي اصدع ثم اختاره، ملا تََعرَّضنَّ فال اختار فإذا
هللا لحق وفاءٌ فيه ما يَبْقى حتى بذلك تزال فال اختاره، ملا تعرَّضنَّ فال اختار
مثل اصنع ثم اخلطهما، ثم فأقْله، استقالك فإن منه، هللا حق فاقبض ماله، يف
وال َهِرمة وال َعْوًدا تأخذنَّ وال ماله. يف هللا حق تأخذ حتى أوًال صنعت الذي
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رافًقا بدينه تثق من إال عليها تأمننَّ وال عواٍر، ذات وال َمْهلوسة وال مكسورة
ناصًحا إال بها تُوكِّل وال بينهم، فيقسمه وليهم إىل يوصله حتى املسلمني بمال

متعب. وال ُمْلِغب وال مجحف وال ُمعنِّف غري حفيًظا وأمينًا شفيًقا
أمينك أخذها فإذا هللا، أمر حيث ْه نُصريِّ عندك اجتمع ما إلينا اْحُدر ثم
ذلك َفيَُرض َلبَنَها يَْمُرص وال فصليها، وبني ناقٍة بني يَُحول ال أن إليه فأوعز
ه ولرُيفِّ وبينها، ذلك يف َصواحباتها بني وليعدل ُركوبًا، يَْجَهَدنَّها وال بولدها،
وال الُغُدر، من به تمر ما وليوردها والظالع، بالنَِّقب وْليَْستَأِْن الالغب، عىل
وليُْمهلها الساعات، يف وْلرُيَوِّحها الطُُّرق، َجَوادِّ إىل األرض نبت عن بها يعدل
وال متعباٍت غري ُمنِْقياٍت بُْدنًا هللا بإذن تأتينا حتى واألعشاب، النِّطاف عند
فإن — وآله عليه هللا صىل — نبيه وسنة هللا كتاب عىل لنَْقِسمها مجهودات

هللا. شاء إن لرشدك وأقرب ألجرك، أعظم ذلك

بغرورها، املغرت للدنيا، الذامُّ أيُّها الدنيا: يذم رجًال سمع وقد السالم عليه وقال
املتجرمة هي أم عليها امُلتجرِّم أنت تذمها؟! ثم بالدنيا أتغرت تَذُمها، ثم بأبَاِطيلها املخدوع
تحت أمهاتك بمضاجع أم الِبَىل من آبائك أِبَمصارع غرتك؟ متى أم استهوتك متى عليك؟
األطباء، لهم وتستوصف الشفاء، لهم تبغي بيديك! مرَّضت وكم بكفيك! علَّْلت كم الثرى؟
به لك مثََّلت قد بقوتك، عنه تدفع ولم بَطِلبتك، تسعف ولم إشفاقك، أحدهم ينفع لم
فهم ملن عافية ودار صدقها، ملن صدق دار الدنيا إن مرصعك. وبمرصعه نفسك، الدنيا
ومصىلَّ هللا، أحبَّاء مسجد بها، اتعظ ملن موعظة ودار منها، تزوَّد ملن غنًى ودار عنها،
فيها وربحوا الرحمة، فيها اكتسبوا هللا، أولياء ومتجر هللا، وحي ومهبط هللا، مالئكة
لهم فمثَّلت وأهلها، نفسها ونعت بفراقها، ونادت ببَيْنِها، آذنت وقد يذمها ذا فمن الجنة،
ترغيبًا بفجيعة وابْتََكرت بعافية، راحت الرسور، إىل برسورها وشوَّقتهم البالء، ببالئها
القيامة، يوم آخرون وحمدها الندامة، غداة رجاٌل فذمها وتحذيًرا، وتخويًفا وترهيبًا

فاتَّعظوا. ووعظتهم فصدَّقوا، وحدَّثتهم فتذكروا، الدنيا ذكَّرتهم
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وريضعنه— هللاوجهه عيل—كرَّم اإلمام املؤمنني أمري عهد (103)
النََّخعي لألْشَرت

الرحيم الرحمن هللا بسم

مرص واله حني عهده يف األْشَرت الحارث بن مالَك املؤمنني أمري عيلٌّ هللا عبد به أََمر ما هذا
وإيثار هللا، بتقوى أمره بالدها. وعمارة أهلها، وإصالح عدوِّها، وجهاد َخَراجها ِجباية
وال باتِّباعها، إال يَْسَعد ال التي وسننه فرائضه من كتابه يف به أمر ما واتِّباع طاعته،
ولسانه، وقلبه بيده — سبحانه — هللا ينرص وأن وإضاعتها، جحودها مع إال يشقى
من يكرس أن وأمره أعزَّه. من وإعزاز نرصه، من بنرص ل تكفَّ قد — اسمه جل — فإنه
هللا. رحم ما إال بالسوء ارٌة أمَّ النفس فإنَّ الَجَمَحات؛ عند ويََزَعها الشهوات، عند نفسه
وأنَّ وجوٍر، عدٍل من قبلك دوٌل عليها جرت قد بالد إىل وجهتك قد أني مالك يا اعلم ثم
ويقولون قبلك، الوالة أمور من فيه تنظر كنت ما مثل يف أمورك من ينظرون الناس
ألسنة عىل لهم هللا يُْجري بما الصالحني عىل يُستدلُّ وإنما فيهم، تقول كنت كما فيك
عما بنفسك وُشحَّ هواك، فاملك الصالح، العمل ذخرية إليك الذخائر أحب فليكن عباده،
الرحمة قلبَك وأْشِعْر كرهْت. أو أحبَّْت فيما منها اإلنصاف بالنفس الشحَّ فإن لك؛ يحلُّ ال
فإنهم أكلهم، تغتنم ضاريًا َسبًُعا عليهم تكوننَّ وال بهم، واللطف لهم، واملحبة للرعية،
لهم وتَْعرض الزَّلل، منهم يَْفُرط الَخْلق، يف لك نظريٌ وإما الدين، يف لك أٌخ إما صنفان:
تحب الذي مثل وصفحك عفوك من فأعطهم والخطأ، العمد يف أيديهم عىل ويُْؤتَى العلل،
فوق وهللا فوقك، عليك األمر ووايل فوقهم فإنك وصفحه، عفوه من هللا يعطيك أن وترىض

بهم. وابتالك أمرهم اْستكفاك وقد ك، والَّ من
عفوه عن بك غنًى وال بنقمته، لك يََدْي ال فإنه هللا، لحرب نفسك تنْصبنَّ وال
عنها وجدت بادرة إىل تُرسعنَّ وال بعقوبة، حنَّ تَبجَّ وال عفو، عىل تندمنَّ وال ورحمته،
للدين، وَمنَْهكة القلب، يف إْدغال ذلك فإن فأُطاع، آُمُر ٌر ُمَؤمَّ إني : تقولنَّ وال مندوحة،
إىل فانظر َمِخيلًة، أو أُبَّهًة سلطانك من فيه أنت ما لك أحدث وإذا الغري. من وتقرٌُّب
إليك يَُطامن ذلك فإن نفسك، من عليه تقدر ال ما عىل منك وقدرته فوقك، هللا ُمْلك عظم

عقلك. من عنك َعَزب بما إليك ويفيء َغْربك، من عنك ويكف ِطماحك، من
ويهني جبار، كل يُِذلُّ هللا فإن جربوته، يف به والتشبه عظمته يف هللا وُمساماة وإياك
هًوى فيه لك ومن أهلك، ة خاصَّ ومن نفسك من الناس وأنصف هللا أنصف محتال. كل
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عباده، دون خصمه هللا كان هللا عباد ظلم ومن تظلم، تفعل ال إن فإنك رعيتك، من
أدعى يشء وليس ويتوب، ينزع حتى حربًا هلل وكان ته، حجَّ أدحض هللا خاصمه ومن
املظلومني، دعوَة سميٌع هللا فإن ظلم، عىل إقامة من نقمته وتعجيل هللا نعمة تغيري إىل
العدل، يف ها وأعمَّ ، الحقِّ يف أوسطها إليك األمور أحبُّ وليكن باملرصاد. للظاملني وهو
الخاصة ُسخط وإنَّ ة، الخاصَّ برضا يُْجحف ة العامَّ ُسخط فإن الرعية، لرضا وأجمعها
وأقل الرخاء، يف مؤونًة الوايل عىل أثقل الرعيَّة من أحٌد وليس العامة، رضا مع يُْغتفر
عذًرا وأبطأ اإلعطاء، عند ُشكًرا وأقل باإللحاف، وأْسأل لإلنْصاف، وأْكره البالء، يف َمُعونة
وِجماع الدين ِعَماد وإنما الخاصة. أهل من الدهر ات ُمِلمَّ عند صربًا وأخف املنع، عند
أبعد وليكن معهم. وميلُك لهم، صفُوك فليكن األمة، من العامُة لألعداء، والُعدَّة املسلمني
من أحق الوايل عيوبًا الناس يف فإنَّ الناس، ملعايب أطلبهم عندك وأشنأهم منك رعيتك
عىل يحكم وهللا لك، َظَهَر ما تطهري عليك فإنما منها، عنك غاب عما تكشفنَّ فال َسَرتها،
أطلق رعيتك. من سرته تحب ما منك هللا يسرت استطعت ما العورة فاسرت عنك، غاب ما
لك، يصح ال ما كلِّ عن وتََغاَب َوتْر، كلِّ سبب عنك واقطع حقٍد، كلِّ عقدة الناس عن
يف تُدخلنَّ وال بالناصحني. تشبَّه وإْن غاشٌّ الساعي فإن ساٍع، تصديق إىل تعجلنَّ وال
وال األمور، عن يضعفك جبانًا وال الفقر، ويعدك الفضل عن بك يعدل بخيًال مشورتك
سوء يجمعها شتَّى غرائز والحرص والجبن البخل فإن بالجور؛ ه َ الرشَّ لك يزيِّن حريًصا

باهلل. الظنِّ
لك يكوننَّ فال اآلثام، يف كهم َرشِ ومن وزيًرا، لألرشار قبلك كان من وزرائك رشَّ إنَّ
مثل له ممن الخلف خري منهم واجٌد وأنت الظََّلمة، وإخوان األَثَمة أعوان فإنهم بطانة
وال ظلمه، عىل ظامًلا يعاون ال ممن وأوزارهم، آصارهم مثل عليه وليس ونفاذهم، آرائهم
وأقل عطًفا، عليك وأحنى معونًة، لك وأحسن مؤونًة، عليك أخفُّ أولئك إثمه، عىل آثًما
بُمرِّ لك أقَولهم عندك آثرهم ليكن ثم وحفالتك، لَخَلَواتك خاصًة أولئك فاتَّخذ إْلًفا، لغريك
حيث هواك من ذلك واقًعا ألوليائه هللا كره مما منك يكون فيما مساعدة وأقلُّهم ، الحقِّ
لم بباطل حوك يُبجِّ وال يُْطُروك، ال أن عىل ُرْضُهم ثم والصدق الورع بأهل واْلَصْق وقع.

الِعزَّة. من وتْدني الزهو تحِدث اإلطراء كثرة فان تفعله،
اإلحسان ألهل تزهيًدا ذلك يف فإن سواء، بمنزلة عندك وامليسء املحسن يكوننَّ وال
أنه واعلم نفسه، ألزم ما منهم ُكالٍّ وأْلِزم اإلساءة، عىل اإلساءة ألهل وتدريبًا اإلحسان، يف
عليهم، املؤونات وتخفيفه إليهم إحسانه من برعيته واٍل ظنِّ حسن إىل بأدعى يشء ليس
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ُحْسن لك يجمع أمر ذلك يف منك فليكن ِقبَلهم، له ليس ما عىل إياهم استكراهه وترك
به ظنُّك َحُسَن َمْن أحقَّ وإنَّ طويًال، نََصبًا عنك يقطع الظنِّ حسن فإن برعيتك، الظنِّ
تَنُْقْض وال عنده. بالؤك ساء َلمن به ظنك ساء من أحقَّ وإنَّ عنده، بالؤك حسن َلمن
وال الرعية، عليها وصلحت األلفة، بها واجتمعت األمة، هذه صدور بها َعِمل صالحًة ُسنًَّة
عليك والوزر سنَّها، ملن األجر فيكون السنن، تلك من مىض مما بيشء ترضُّ ُسنًَّة تُحِدثنَّ

منها. نقضت بما
وإقامة بالدك، أمر عليه صلح ما تثبيت يف الحكماء ومناقشة العلماء ُمَدارسة وأكثر
غنًى وال ببعض، إال بعضها يصلح ال طبقات الرعية أن واعلم قبلك. الناس به استقام ما
العدل، قضاة ومنها والخاصة، العامة كتَّاب ومنها هللا، جنود فمنها بعض، عن ببعضها
الناس، وُمْسِلمة الذمة أهل من والخراج الجزية أهل ومنها والرفق، اإلنصاف ال عمَّ ومنها
وُكالٍّ واملسكنة، الحاجة ذوي من السفىل الطبقة ومنها الصناعات، وأهل التجار ومنها
وآله عليه هللا صىل — نبيه سنة أو كتابه يف فريضًة حدِّه عىل ووضع سهمه، هللا ى سمَّ قد
الدين وعز الوالة وَزيْن الرعية حصون هللا بإذن فالجنود محفوًظا. عندنا منه عهًدا —
— تعاىل — هللا يخرج بما إال للجنود ِقوام ال ثم بهم، إال الرعية تقوم وليس األمن، وسبل
ويكون يصلحهم، فيما عليه ويعتمدون عدوهم، جهاد يف به يَْقُوون الذي الخراج من لهم
والعمال القضاة من الثالث بالصنف إال الصنفني لهذين قوام ال ثم حاجتهم، وراء من
خواصِّ من عليه ويُْؤتَمنون املنافع، من ويجمعون املعاقد، من يُْحكمون مَلا والكتاب؛
عليه يجتمعون فيما الصناعات وذوي بالتجار إال جميًعا لهم قوام وال ها، وعوامِّ األمور
غريهم، رفق يبلغ ال مما بأيديهم بالرتفق ويَْكُفونهم أسواقهم من ويقيمونه مرافقهم من
لكلٍّ هللا ويف ومعونتهم، ِرْفدهم يحقُّ الذين واملسكنة الحاجة أهل من السفىل الطبقة ثم
هللا ألزمه ما حقيقة من الوايل يخرج وليس يُصلحه، ما بقدر حقٌّ الوايل عىل ولكلٍّ َسَعة،
فيما عليه والصرب الحق لزومه عىل نفسه وتوطني باهلل واالستعانة باالهتمام إال ذلك من
وأطهَرهم وإلمامك ولرسوله هلل نفسك يف أنصحهم جنودك من فولِّ ثقل، أو عليه خف
بالضعفاء، ويرأف العذر، إىل ويسرتيح الغضب، عن يبطئ ممن حلًما، وأفضلهم جيبًا،

الضعف. به يقعد وال العنف، يثريه ال ممن األقوياء، عىل وينبو
ثم الحسنة، والسوابق الصالحة البيوتات وأهل واألحساب املروءات بذوي اْلصْق ثم
الُعْرف، من وُشَعب الكرم من ِجماٌع فإنهم والسماحة، والسخاء والشجاعة النجدة أهل
يتهم قوَّ يشء نفسك يف يَتَفاَقمنَّ وال ولدهما، من الوالدان ده يتفقَّ ما أمورهم من د تفقَّ ثم
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وحسن لك، النصيحة بذل إىل داعيٌة فإنه قل، وإن به تتعاهدهم لطًفا تَْحِقرنَّ وال به،
لطفك من لليسري فإن جسيمها، عىل اتِّكاًال أمورهم لطيف د تفقُّ تدع وال بك. الظنِّ
عندك جندك رءوس آثر وليكن عنه. يستغنون ال موقًعا وللجسيم به، ينتفعون موضًعا
من وراءهم من ويسع يسعهم بما ِجَدته من عليهم وأْفضَل معونته، يف واساهم من
يعطف عليهم عطفك فإن ، العدوِّ جهاد يف واحًدا ا همٍّ همهم يكون حتى أهلهم، ُخلُوف

عليك. قلوبهم
ال وإنه الرعية، مودة وظهور البالد، يف العدل استقامة الوالة عني قرَّة أفضل وإن
أمورهم والة عىل بحيطتهم إال نصيحتهم تصح وال صدورهم، بسالمة إال مودتهم تظهر
حسن يف وواصْل آمالهم يف فافسْح مدتهم، انقطاع استبطاء وترك دولهم، استثقال وقلة
تُهزُّ فعالهم لحسن الذكر كثرة فإن منهم، البالء ذوو أبىل ما وتعديد عليهم، الثناء
تضيفنَّ وال أبىل، ما منهم امرئ لكل اْعرْف ثم تعاىل. هللا شاء إن النَّاكل وتحرِّض الشجاع
أن إىل امرئ رشف يَْدُعونَّك وال بالئه، غاية دون به َن تقرصِّ وال غريه، إىل امرئ بالء
عظيًما. كان ما بالئه من تستصغر أن امرئ َضَعة وال صغريًا، كان ما بالئه من تعظِّم
— هللا قال فقد األمور، من عليك ويشتبه الخطوب، من يُضلعك ما ورسوله هللا إىل وارُدْد
َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ أَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا إرشادهم: أحبَّ لقوم — سبحانه
بمحكم األخذ هللا إىل فالرَّدُّ َوالرَُّسوِل﴾، ِهللا إَِىل وُه َفُردُّ ءٍ َيشْ ِيف تَنَاَزْعتُْم َفِإْن ِمنُْكْم اْألَْمِر
الناس بني للحكم اخرت ثم املفرِّقة. غري الجامعة بسنته األخذ الرسول إىل والردُّ كتابه،
يف يتمادى وال الخصوم، ُكه تَُمحِّ وال األمور، به تضيق ال ممن نفسك يف رعيتك أفضل
يكتفي وال طمع، عىل نفسه ترشف وال عرفه، إذا الحق إىل الفيء عن يَْحَرص وال الزَّلَّة،
بمراجعة تربًما وأقلهم بالحجج، وآَخذَهم الشبهات، يف أَْوَقَفهم أقصاه، دون فهم بأدنى
يزدهيه ال ممن الحكم، اتضاح عند وأرصمهم األمور، تكشيف عىل وأصربهم الخصم،
ما البذل يف له وافسح قضائه، تعاهد أكثر ثم قليل. وأولئك إغراء، يستميله وال إطراء،
غريه فيه يَطمع ال ما لديك املنزلة من وأعطه الناس، إىل حاجته معه وتقل علته، يزيح
هذا فإن بليًغا، نظًرا ذلك يف فانظر عندك، له الرجال اغتيال بذلك لتأمن خاصتك، من

الدنيا. به وتُْطلب بالهوى فيه يُْعمل األرشار، أيدي يف أسريًا كان قد الدين
ِجماٌع فإنهم وأثرًة، محاباًة تولِِّهم وال اختباًرا، فاستعملهم عمالك أمور يف انظر ثم
الصالحة البيوتات أهل من والحياء التجربة أهل منهم وتوخَّ والخيانة، الجور ُشَعب من
يف وأبلغ إرشاًفا، املطامع يف وأقل أعراًضا، وأصحُّ أخالًقا، أكرم فإنهم اإلسالم، يف والِقَدم
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أنفسهم، استصالح عىل لهم قوٌة ذلك فإن األرزاق عليهم أسبغ ثم نظًرا، األمور عواقب
أمانتك. خانوا أو أمرك خالفوا إن عليهم ة وُحجَّ أيديهم، تحت ما تناول عن لهم وغنًى
الرس يف تعاهدك فإنَّ عليهم، والوفاء الصدق أهل من العيون وابعث أعمالهم، ْد تََفقَّ ثم
أحٌد فإْن األعوان، من ْظ وتحفَّ بالرعية. والرفق األمانة استعمال عىل لهم َحْدوٌة ألمورهم
شاهًدا، بذلك اكتفيت عيونك أخبار عندك عليه بها اجتمعت خيانة إىل يده بسط منهم
املذلة، بمقام نصبته ثم عمله، من أصاب بما وأخذته بدنه، يف العقوبة عليه فبسطت

التهمة. عار وقلدته بالخيانة، ووسمته
سواهم، ملن صالًحا وصالحهم صالحه يف فإن أهله، يُْصلح بما الخراج أمر د وتفقَّ
يف نظرك وليكن وأهله. الخراج عىل عياٌل كلهم الناس ألن بهم، إال سواهم ملن صالح وال
ومن بالعمارة، إال يُدرك ال ذلك ألن الخراج، استجالب يف نظرك من أبلغ األرض عمارة
شكْوا فإن قليًال، إال أمره يستقم ولم العباد، وأهلك البالد أخرب عمارة بغري الخراج طلب
عطٌش، بها أجحف أو غرٌق اغتََمرها أرض إحالة أو بالَّة أو ب ِرشْ انقطاع أو علة أو ثَْفًال
عنهم، املؤونة به ْفَت خفَّ يشءٌ عليك يثقلنَّ وال أمرهم. به يصلح أن ترجو بما عنهم ْفَت خفَّ
ثنائهم، حسن استجالبك مع واليتك، وتزيني بلدك، عمارة يف عليك به يعودون ذُْخر فإنه
إجمامك من عندهم ذخرت بما قوَّتهم فضل معتمًدا فيهم، العدل باستفاضة حك وتبجُّ
إذا ما األمور من حدث فربما بهم، رفقك يف عليهم عدلك من عودتهم بما منهم والثقة لهم
وإنما لته، حمَّ ما يحتمل العمران فإن به، أنفسهم طيبة احتملوه بعُد من عليهم فيه ل ُعوِّ
الجمع، عىل الوالة أنفس إلرشاف أهلها يُْعِوز وإنما أهلها، إعواز من األرض خراب يأتي
أمورك عىل َفَولِّ ُكتَّابك حال يف انظر ثم بالعرب. انتفاعهم وقلة بالبقاء، ظنهم وسوء
صالح لوجوه بأجمعهم وأرسارك مكائدك فيها تُْدخل التي رسائلك واخصص خريهم،
به تقرصِّ وال مأل، بحرضة لك خالٍف يف عليك بها فيجرتئ الكرامة تُبْطره ال ممن األخالق
يأخذ فيما عنك، الصواب عىل جواباتها وإصدار عليك، الك ُعمَّ مكاتبات إيراد عن الغفلة
وال عليك، ُعقد ما إطالق عن يعجز وال لك، اعتقده عقًدا يُْضعف وال منك، ويعطى لك
ثم أجهل. غريه بقدر يكون نفسه بقدر الجاهل فإن األمور، يف نفسه قدر مبلغ يجهل
يتعرَّفون الرجال فإنَّ منك، الظن وحسن واستنامتك فراستك عىل إياهم اختيارك يكن ال
يشء، واألمانة النصيحة من ذلك وراء وليس خدمتهم، وحسن بتصنُّعهم الوالة لفراسات
باألمانة وأعرفهم أثًرا، العامة يف ألحسنهم فاعمد قبلك، للصالحني َولُوا بما اختربهم ولكن
أمورك من كلٍّ لرأس واجعل أمره. وليت وملن هلل نصيحتك عىل دليٌل ذلك فإن وجًها،
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عيب من ُكتَّابك يف كان ومهما صغريُها، عليه يتشتت وال كبريُها يقهره ال منهم رأًسا
أُْلِزْمتَه. عنه فتغابيت

واملضطرب منهم املقيم خريًا، بهم وأوِص الصناعات، وذوي بالتجار استوص ثم
واملطارح املباعد من بها وُجالَّ املرافق، وأسباب املنافع، موادُّ فإنهم ببدنه، واملرتفق بماله
عليها، يجرتئون وال ملواضعها الناس يلتئم ال وحيث وجبلك، وسهلك وبحرك، برِّك يف
ويف بحرضتك أمورهم ْد وتفقَّ غائلته. تُْخَىش ال وُصْلٌح بائقته، تُخاف ال ِسْلٌم فإنهم
واحتكاًرا قبيًحا، ا وُشحٍّ فاحًشا، ضيًقا منهم كثري يف أن ذلك مع واعلم بالدك، حوايش
من فامنع الوالة، عىل وعيٌب للعامة، ة َمرضَّ باب وذلك الِبياعات، يف وتحكًُّما للمنافع،
سمًحا بيًعا البيع وليكن منه. منع — وآله عليه هللا صىل — هللا رسول فإن االحتكار،
بعد ُحْكَرًة قارف فمن وامُلبتاع، البائع من بالفريقني تجحف ال وأسعاٍر عدٍل بموازين
ال الذين من فىل السُّ الطبقة يف هللاَ هللاَ ثم إرساٍف. غري يف وعاقب به فنكِّْل إياه، نهيك
ومعَرتٍّا، قانًعا الطبقة هذه يف فإن والزَّْمنى، البُْؤىس وأهل واملحتاجني واملساكني لهم حيلَة
من وِقْسًما مالك بيت من ِقْسًما لهم واجعل فيهم، حقه من استحفظك ما هللا واحفظ
اسُرتِْعيت قد وكلٌّ لألدنى، الذي مثل منهم لألقىص فإن بلد، كل يف اإلسالم صوايف ت غالَّ
فال املهم، الكثري إلْحكامك التافه بتضييعك تُعذَر ال فإنك بطر، عنهم يشغلنَّك فال ه حقَّ
ممن منهم إليك يصل ال من أمور د وتفقَّ لهم، خدَّك ر تُصعِّ وال عنهم، همك تُْشِخص
فلريفع والتواضع، الخشية أهل من ثقتك ألولئك ففرِّغ الرجال، وتحتقره العيون تقتحمه
بني من هؤالء فإن تلقاه، يوم — سبحانه — هللا إىل باإلعذار فيهم اعمل ثم أمورهم، إليك
اليتم أهل د وتعهَّ إليه. حقه تأدية يف هللا إىل فاْعِذر غريهم، من اإلنصاف إىل أحوج الرعية
ثقيل، الوالة عىل وذلك نفسه، للمسألة يَنِْصب وال له حيلة ال ممن السنِّ يف ة الرقَّ وذوي
بصدق ووثقوا أنفسهم وا فصربَّ العاقبة طلبوا أقوام عىل هللا يخففه وقد ثقيل، كلُّه والحقُّ
لهم وتجلس شخصك، فيه لهم غ تُفرِّ قسًما منك الحاجات لذوي واجعل لهم. هللا موعود
أحراسك من وأعوانك جندك عنهم وتُْقِعد خلقك، الذي هلل فيه فتتواضع ا عامٍّ مجلًسا
عليه هللا صىل — هللا رسول سمعت فإني ُمتَتَْعتع، غري متكلمهم يكلمك حتى طك وُرشَ
القويِّ من ه حقُّ فيها للضعيف يُْؤَخذ ال أمٌة تَُقدَّس «لن موطن: غري يف يقول — وآله
عليك هللا يبسط واألَنَف الضيق عنك وَسنِّح ، والِعيَّ منهم الُخْرق احتمل ثم ُمتَتَْعتع.» غري
إجماٍل يف وامنع هنيئًا، أعطيت ما وأعِط طاعته، ثواب لك ويوجب رحمته، أكناف بذلك

وإعذاٍر.
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كتَّابك، عنه يَْعيَأ بما الك عمَّ إجابة منها مبارشتها، من لك بد ال أمورك من أموٌر ثم
لكلِّ وأْمض أعوانك. صدور به تَْحَرج مما عليك ورودها عند الناس حاجات إصدار ومنها
أفضل — تعاىل — هللا وبني بينك فيما لنفسك واجعل فيه. ما يوم لكل فإنَّ عمله يوم
منها وسلمت النية، فيها صلحت إذا هلل كلها كانت وإن األقسام، تلك وأجزل املواقيت تلك
فأعط خاصة، له هي التي فرائضه إقامُة دينك به هلل تخلص ما خاصة يف وليكن الرعية.
كامًال ذلك من — سبحانه — هللا إىل به تقرَّبت ما ووفِّ ونهارك، ليلك يف بدنك من هللا
تكوننَّ فال للناس صالتك يف قمت وإذا بلغ. ما بدنك من بالًغا منقوص وال َمثْلوم غري
— هللا رسول سألُت وقد الحاجة، وله العلة به من الناس يف فإن مضيًِّعا، وال ًرا منفِّ
كصالة بهم «صلِّ فقال: بهم؟ أصيل كيف اليمن: إىل هني وجَّ حني — وآله عليه هللا صىل

رحيًما.» باملؤمنني وكن أضعفهم،
من ُشْعبة الرعية عن الوالة احتجاب فإن رعيتك، عن احتجابك تَُطوِّلنَّ فال بعد، ا وأمَّ
فيصغر دونه، احتجبوا ما علم عنهم يقطع منهم واالحتجاب باألمور، علم وقلة الضيق،
بالباطل، الحقُّ ويُشاب القبيح، ويحسن الحسن، ويقبح الصغري، ويعظم الكبري، عندهم
سمات الحق عىل وليست األمور، من به الناس عنه توارى ما يعرف ال بٌرش الوايل وإنما
نفسك َسَخْت امرٌؤ إما رجلني: أحد أنت وإنما الكذب، من الصدق رضوب بها تُعرف
مبتًىل أو تُْسديه؟ كريم فعٍل أو تعطيه، حق واجب من احتجابك ففيَم الحق، يف بالبذل
الناس حاجات أكثر أن مع بذْلك! من أَِيُسوا إذا مسألتك عن الناس كفَّ أرسع فما باملنع،
للوايل إن ثم معاملة. يف إنصاف طلب أو َمْظلمة َشَكاة من عليك فيه ُمْؤنة ال مما إليك
بقطع أولئك مادة فاحسم معاملة، يف إنصاٍف وقلة وتطاوٌل استئثار فيهم وبطانة خاصًة
منك يَْطَمعنَّ وال قطيعة، تك وخاصَّ حاشيتك من ألحٍد تقطعنَّ وال األحوال، تلك أسباب
مؤونته يحملون مشرتٍك عمل أو ٍب ِرشْ يف الناس من يليها بمن ترضُّ عقدة اعتقاد يف
من الحق وأْلِزم واآلخرة. الدنيا يف عليك وعيبه دونك لهم ذلك َمْهنَأ فيكون غريهم، عىل
وخاصتك قرابتك من ذلك واقًعا محتسبًا صابًرا ذلك يف وكن والبعيد، القريب من لزمه
الرعية ظنت وإن محمودة. ذلك مغبَّة فإنَّ منه، عليك يَثُْقل بما عاقبته وابتِغ وقع، حيث
منك رياضًة ذلك يف فإن بإْصحارك، ظنونهم عنك واعدْل بعذرك، لهم فأَْصِحْر حيًفا بك

. الحقِّ عىل تقويمهم من حاجتك به تبلغ وإعذاًرا برعيتك ورفًقا لنفسك
لجنودك، َدَعًة الصلح يف فإن رًضا، فيه وهلل عدوك إليه دعاك صلًحا تدفعنَّ وال
فإن صلحه، بعد عدوِّك من الحذر كل الحذر ولكن لبالدك، وأمنًا همومك، من وراحًة
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وبني بينك عقدت وإن . الظنِّ حسن ذلك يف واتَّهم بالحزم، فخذ ل، ليَتََغفَّ قارب ربما العدو
نفسك واجعْل باألمانة، تك ذمَّ واْرَع بالوفاء، عهدك فُحْط ة ذمَّ منك ألبسته أو عقدة عدوك
تفرُّق مع اجتماًعا عليه أشدُّ الناُس يشءٌ فرائضهللا من ليس فإنه أعطيت، ما دون ُجنَّة
بينهم فيما املرشكون ذلك لزم وقد بالعهود، الوفاء تعظيم من آرائهم وتشتت أهوائهم
وال بعهدك، تَِخيَسنَّ وال تك، بذمَّ تَْغِدَرنَّ فال الغدر، عواقب من اْستَْوبَلُوا ملا املسلمني؛ دون
أمنًا ته وذمَّ عهده هللا جعل وقد . شقيٌّ جاهٌل إال هللا عىل يجرتئ ال فإنه عدوَّك، تَْخِتَلنَّ
فال جواره، إىل ويستفيضون َمنََعته، إىل يسكنون وحريًما برحمته، العباد بني أفضاه
لحن عىل تعوِّلنَّ وال الِعَلل، فيه تجوز عقًدا تعقد وال فيه. خداع وال مدالسة وال إِْدَغال
انفساخه طلب إىل هللا عهد فيه لِزمك أمٍر ضيُق يَْدُعونَّك وال والتَّْوثِقة. التأكيد بعد قوٍل
تخاف غدر من خريٌ عاقبته وفضَل انفراجه ترجو أمٍر ضيق عىل صربك فإنَّ ، الحقِّ بغري

آخرتك. وال دنياك فيها تستقيل فال َطِلبٌَة، هللا من فيه بك تحيط وأن تبعته،
وال لتبعٍة، أعظم وال لنقمٍة، أدعى يشء ليس فإنه ِحلِّها، بغري وسفَكها والدماء إياك
يتوىل — سبحانه — وهللا حقها، بغري الدماء سفك من مدة وانقطاع نعمة بزوال أحرى
دم بسفك سلطانك ينَّ تقوِّ فال القيامة، يوم الدماء من تسافكوا فيما العباد بني الحكم
يف عندي وال هللا عند لك عذر وال وينقله، يزيله بل ويوهنه يضعفه مما ذلك فإن حرام،
يدك أو سيفك أو سوطك عليك وأفرط بخطأ ابتُليت وإن البدن، َقَود فيه ألنَّ العمد، قتل
تؤدي أن عن سلطانك نخوة بك تطمحنَّ فال َمْقتلة، فوقها فما الوكزة يف فإن بعقوبة،

هم. حقَّ املقتول أولياء إىل
أوثق من ذلك فإن اإلطراء، وحبَّ منها، يعجبك بما والثقة بنفسك واإلعجاب وإياك
رعيتك عىل واملنَّ وإياك املحسنني. إحسان من يكون ما ليمحق نفسه يف الشيطان فرص
املنَّ فإن بُخْلِفك، موعدك فتُتْبع تِعدهم أن أو فعلك، من كان فيما التزيُّد أو بإحسانك،
قال والناس، هللا عند املقت يوجب والُخْلف ، الحقِّ بنور يذهب والتَّزيُّد اإلحساَن، يبطل
قبل باألمور والعجلة وإياك تَْفَعلُوَن﴾. َال َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا ﴿َكُربَ سبحانه: هللا
إذا عنها الَوْهن أو تنكَّرت، إذا فيها اللَّجاجة أو إمكانها، عند فيها ط التسقُّ أو أوانها،
الناس بما واالستئثار وإياك موقعه. عمل كل وأوقْع موضعه، أمٍر كل فضْع اْستَْوَضحت،
وعما لغريك، منك مأخوذٌ فإنه للعيون وضح قد مما به يُعنى عما والتغابي أسوٌة، فيه
وَسْورة أنفك، حميََّة اْمِلك للمظلوم. منك ويُنْتصف األمور، أغطية عنك تنكشف قليٍل
ْطوة السَّ وتأخري البادرة بكفِّ ذلك كل من واحرتس لسانك، وَغْرب يدك، وَسْطَوة حدِّك،
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بذكر همومك تكثر حتى نفسك من ذلك تَْحكم ولن االختياَر، فتملك غضبك يسكن حتى
ربك. إىل املعاد

فاضلٍة، سنٍَّة أو عادلٍة، حكومٍة من تقدَّمك ملن مىض ما تتذكَّر أن عليك والواجب
شاهدت بما فتقتدي هللا، كتاب يف فريضة أو — وآله عليه هللا صىل — نبينا عن أثٍر أو
واْستَْوثَقت هذا، عهدي يف إليك عهدت ما اتِّباع يف لنفسك وتجتهد فيها، به عملنا مما
أسأل وأنا هواها. إىل نفسك ع تََرسُّ عند علة لك يكون لكيال عليك، لنفيس ة الُحجَّ من به
رضاه فيه ملا وإياك يوفقني أن رغبة، كلِّ إعطاء عىل قدرته وعظيم رحمته، بسعة هللا
يف األثر وجميل العباد يف الثناء حسن مع خلقه، وإىل إليه الواضح الُعذر عىل اإلقامة من
هللا إىل إنا والشهادة، بالسعادة ولك يل يختم وأن الكرامة، وتضعيف النعمة وتمام البالد،

الطاهرين. الطيبني وآله عليه هللا صىل هللا رسول عىل والسالُم راغبون،
واليًا املدينة دخل ملا امُلرِّي حيَّان بن عثمان أن عتيق أبي ابن أخبار ظريف ومن
وال أجدى عمًال تعمل ال إنك له: فقالوا واألنصار، قريش من عليه األرشاف اجتمع عليها
الثالثة، الليلة يف عتيق أبي ابن فقِدم ثالثًا، لهم وأجَّ ففعل والرثاء، الغناء تحريم من أوىل
فقالت: منزيل، إىل أصري أن قبل بك بدأُت لها: وقال الزرقاء، سالمة بباب رحَله فحطَّ
إنَّا فقالت: ألقاه، حتى َحر السَّ إىل أقيمي فقال: الخربَ، وأخربتْه حدث؟ ما تدري أَوَما
عثمان إىل مىض ثم عليك، بأس ال إنه فقال: نُْعَجل)، (أي ونُنَْكظ شيئًا تُْغني ال أن نخاف
ما أفضل إن له: وقال عليه، التسليم ُحب عليه أقدمه ما أحذَّ أن فأخربه عليه فأستأذن
قَت، ُوفِّ قد فإنك قال: بذلك، عيلَّ أشاروا أهلك إن فقال: والرثاء، الغناء تحريم به َعِملت
أسألك وأنا منها، هللا إىل فتبت صناعتي هذه كانت قد تقول: إليك امرأٍة رسول ولكني
لك، أدعها إذن عثمان: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي قرب مجاورة وبني بينها تحول ال أن األمري أيها
تركتها، يُرتك ممن كانت فإن إليها، فتنظر بها تدعو ولكن الناس، يدعها ال إذن قال:
وصارت يدها، يف ُسبْحة وأخذت َفْت فتَقشَّ عتيق أبي ابن فأمرها قال: بها، فادُع قال:
ففعَلْت، لألمري، اقرئي عتيق: أبي ابن لها فقال لها، فَفِكه آبائه، مآثر عن ثته وحدَّ إليه،
فجعل لألمري، ي غريِّ لها: قال ثم ُحَداؤها، فحرَّكه لألمري، فاحدي لها: فقال بذلك، فأُعجب
له: فقال صناعتها؟ يف سمعتها لو فكيف عتيق: أبي ابن له فقال عثمان، بذلك يُْعجب

فتغنَّْت: فأمرها فلتقل، لها قل
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َوَج��ب��ي��ن َواِض��ح َل��بَ��اٍن ِب��ُك��لِّ َدَخ��ْل��نَ��ُه ��ا َل��مَّ ال��َخ��يْ��ِم َخ��َص��اَص َس��َدْدَن

مثلك ما وهللا، ال قال: ثم يديها، بني جلس حتى رسيره عن حيَّان بن عثمان فنزل
ومنع امُلقام يف لسالمة أذن الناُس: يقول إذن عتيق: أبي ابن له فقال املدينة، عن يخرج

جميًعا. لهم أِذنُت قد عثمان: له فقال غريها،

العراق ويل ملَّا اج الَحجَّ بعضأخبار (104)

حسنة، حال ذَُوو يومئٍذ الكوفة وأهل ِبالُكوَفِة، الَجاِمع امَلْسِجد يف نحن بينما التَّوَّزي: قال
قد اج الحجَّ هذا فقال: آٍت أتى إِذ مواليه، من والعرشين العرشة يف منهم الرجل يخرج
َوْجهه، أَكثر بَها غطَّى قد بعمامة ا ُمْعتمٍّ امَلْسِجد دخل قد به َفِإذا العراق! عىل أِمريًا قدم
ساعة َفَمكث املنرب، صعد َحتَّى نحوه، الناُس فقام املنرب. يؤم قوًسا، متنكِّبًا سيًفا، ُمتقلًِّدا
عىل هذا مثَل تستعمل حيث أُميَّة! بني هللا قبَّح لبعض: بعضهم الناس فقال يتكلم، ال
ننظر. َحتَّى أَْمهْل فَقالُوا: لكم؟ أْحِصبُه أال : الُربُْجميُّ ضابئ بن ُعَمرْي قال َحتَّى العراق،

فقال: ونهض فيه، َعن اللثاَم َحَرس إليه النَّاس ُعيُوَن رأى ا َفَلمَّ

تَ��ع��ِرف��ون��ي ال��ِع��َم��اَم��َة أَض��ِع َم��تَ��ى ال��ثَّ��نَ��ايَ��ا ع َوَط��الَّ َج��َال ابْ��ُن أَنَ��ا

لصاحبها، َوإِنِّي قطاُفها، وحان أيْنَعْت، قد رءوًسا ألرى إِنِّي الُكوَفة، أهل يَا قال: ثم
قال: ثم واللِّحى، العمائم بني الدِّماء إىل أنظُر وَكأَنِّي

ُح��َط��ْم ب��َس��وَّاٍق ال��لَّ��يْ��ل ��ه��ا َل��فَّ َق��ْد ِزيَ��ْم ف��اْش��تَ��دِّي ال��َش��دِّ أَواُن َه��ذَا
َوَض��ْم َظ��ْه��ِر َع��َل��ى ب��َج��زَّاٍر َوَال َغ��نَ��ْم َوَال إب��ٍل ِب��َراِع��ي َل��يْ��َس

قال: ثم

وِّىِّ ال��دَّ ِم��َن َخ��رَّاٍج أْرَوَع بَ��ْع��َص��ل��ِب��يِّ ال��لَّ��يْ��ُل ��َه��ا َل��فَّ َق��ْد
ِب��أَْع��َراب��يِّ َل��يْ��َس ُم��َه��اِج��ر
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وقال:

َف��ِج��دُّوا ِب��ُك��ْم ال��َح��ْرُب ِت َوَج��دَّ ��ُدوا ف��شُّ َس��اق��ه��ا َع��ْن ��َرْت َش��مَّ َق��ْد
أَش��دُّ أَو ال��بَ��ْك��ر ِذَراع ِم��ثْ��ُل ُع��ُردُّ وتَ��ٌر ِف��ي��ه��ا َوال��َق��ْوُس

بُ��دُّ ِم��ن��ه ل��ي��س م��م��ا بُ��دَّ َال

التِّني، كتَْغَماز َجاِنبي يُْغَمز وال نان، بالشِّ يل يَُقْعَقع َما العراق، أهل يا وهللا إِنِّي
— بقاءه هللا أطال — امُلؤمِنني أمري وإن تْجربة. َعن وُفتِّْشت ذكاء، عن ُفِررُت وَلَقد
فرماكم ا، َمْكَرسً وأصلبها ُعوًدا أَمرَّها فوجدني عيدانَها َفَعَجَم يديه، بني ِكنَانَته نَثَر
َحْزم ألْحِزمنَّكم وهللا الضالل. مراقد يف واضطجعتم الِفتْنَة يف أْوضعتم طاملا ألنكم ِبي
يَأِْتيَها ُمْطَمِئنًَّة آِمنًَة ﴿َكانَْت قرية لكأهل فإنكم اإلِبل، غرائب ْرضب وألرضبنَّكم َلَمة، السَّ
َكانُوا ِبَما َواْلَخْوِف اْلُجوِع ِلبَاَس هللاُ َفأَذَاَقها ِهللا ِبأَنُْعِم َفَكَفَرْت َمَكاٍن ُكلِّ ِمْن َرَغًدا ِرْزُقَها
وإن َفَريُْت. إِال أخلُق وَال أْمضيت، إالَّ أُهمُّ وَال يُْت، َوفَّ إالَّ أَُقول ما وهللا وإنِّي يَْصنَُعوَن﴾،
بن امُلَهلَّب َمَع عدوِّكم ملحاربة هكم أَُوجِّ وأن أُْعِطياتكم، بإعطائكم أَمرنِي امُلؤمِننَي أمري
رضبت إال أيام بثالثة عطائه أْخذ بعد تخلف رجًال أجد ال باهلل أقسم وإني ُصْفرة. أبي
عبد من الرحيم، الرحمن هللا «بسم فقرأ: املؤمنني. أمري كتاب عليهم اقرأ غالم، يا ُعنَُقه.
منهم أحد يَُقل فلم عليكم. سالٌم املسلمني، من بالكوفة َمن إىل املؤمنني أمري امللك عبد هللا
املؤمنني أمري عليكم أَسلَّم فقال: الناس عىل أقبل ثم غالم، يا اكُفف الحجاج: فقال شيئًا،
! لتَستقيُمنَّ أو األدب هذا غري بنَّكم ألَُؤدِّ وهللا أما ِنْهيَة؟ ابن أَدب هذا شيئًا، عليه تردوا فلم
أحد املسجد يف يبق لم عليكم، سالٌم قوله إىل بلغ فلما املؤمنني، أمري كتاب غالم يا اقرأ

السالم.» املؤمنني أمري وعىل قال: إال
الحجاج.) قبل بالبرصة الرشطة عىل كان رجل نهية» «ابن أن العباس أبو (َزَعم
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فقال: كَربًا يَْرَعش شيخ أتاه حتى يأخذون فجعلوا أعطياتهم، للناس فوضع نزل ثم
فتقبله مني، األسفار عىل أقوى هو ابٌْن ويل ترى، ما عىل الضعف من إني األمري، أيها
أيها هذا َمن أتدري قائل: له قال َوىلَّ فلما الشيخ، أيها نفعل الحجاج: له فقال مني. بدًال

أبوه: يقول الذي الُربُْجميُّ ضابئ بن ُعمري هذا قال: ال، قال: األمري؟

َح��َالئ��لُ��ْه تَ��ب��ِك��ي ع��ث��م��ان ع��ل��ى تَ��رك��ُت وَل��يْ��تَ��ِن��ي َوك��دُت أْف��َع��ْل َوَل��ْم َه��َم��ْم��ُت

فقال: أضالعه. من فكرسضلعني بطنه، فوِطئ مقتوًال عثمان عىل الشيخ هذا ودخل
يوم بدًال عثمان املؤمنني أمري إىل بعثت هالَّ الشيخ، أيها الحجاج: له قال ُردَّ فلما ردوه،
الرجل فجعل عنقه. ارضبا ، حَرَيسَّ يا للمسلمني، لصالًحا الشيخ أيها قتلك يف إنَّ الدار،
الزَِّبري بن هللا عبد يقول ذلك ففي بزاده، يلحقه أن وليه ويأمر فريتحل، أمُره عليه يِضيق

األَسدي:

ال��ُم��َه��لَّ��بَ��ا تَ��ُزوَر أَْن ��ا وإمَّ ُع��َم��يْ��ًرا ض��اب��ئ ابْ��َن تَ��ُزوَر أْن ��ا َف��إمَّ ��ْز تَ��َج��هَّ
أَْش��َه��بَ��ا ال��ثَّ��ْل��ج م��ن َح��ْولِ��يٍّ��ا ُرُك��وبُ��ك م��ن��ه��م��ا نَ��َج��اُؤك َخ��ْس��ٍف ُخ��طَّ��تَ��ا ُه��َم��ا
أْق��َربَ��ا ه��ي أو ��وق ال��سُّ م��ك��اَن رآه��ا دونَ��ه ُخ��َراَس��اُن َك��انَ��ْت وَل��و َف��أَْض��َح��ى

األندلس ُفتُوح قبل طارق خطبة (105)

حثَّ ثم أهله هو بما عليه وأثنى هللا فحمد أصحابه يف قام لُذِْريق ُدنُوُّ طارًقا بلغ ملا
والعدو ورائكم، من البحر املفر؟ أين الناس، أيها قال: ثم بهم، ورغَّ الجهاد عىل املسلمني
من أْضيَع الجزيرة هذه يف أنكم واعلموا والصرب، الصدق إال وهللا لكم وليس أمامكم،
وأنتم موفورة، وأقواته وأسلحته، بجيشه عدوُّكم استقبلكم وقد اللئام. مأدبة يف األيتام
امتدت وإن عدوكم. أيدي من تستخلصونه ما إال أقوات وال سيوفكم، إال لكم َوَزر ال
ُرْعبها من القلوب وتعوَّضت ريحكم، ذهب أمًرا لكم تُنْجزوا ولم افتقاركم عىل األيام بكم
هذا بمناجزة أمركم من العاقبة هذه ِخذْالن أنفسكم عن فادفعوا عليكم. الُجْرأَة عنكم
سمحتم إن مُلْمكن فيه الفرصة انتهاز وإن الحصينة، مدينته إليكم به ألقت فقد الطاغية،
أرخُص خطة عىل َحَملتكم وال بنَْجَوٍة، عنه أنا أمًرا أحذركم لم وإني باملوت. ألنفسكم
استمتعتم قليًال األشق عىل صربتم إن أنكم واعلموا بنفيس، أبدأ النفوس، فيها متاع
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وقد حظي، من بأوفر فيه حظكم فما نفيس عن بأنفسكم ترغبوا فال طويًال، األلذِّ باألَْرَفه
امللك عبد بن الوليد انتخبكم وقد العميمة. الخريات من الجزيرة هذه أنشأت ما بلغكم
منه ثقًة وأختانًا؛ أصهاًرا الجزيرة هذه مللوك ورضيكم ُعْربَانًا، األبطال من املؤمنني أمري
ثواب منكم حظه ليكون والفرسان، األبطال بمجالدة واْستََماحكم للطَِّعان، بارتياحكم
دونه من لكم خالصة مغنمها وليكون الجزيرة، بهذه دينه وإظهار كلمته إعالء عىل هللا
يف ذكًرا لكم يكون ما عىل إنْجادكم ويلُّ — تعاىل — وهللا سواكم، املؤمنني دون ومن
حامٌل الجمعني ملتقى عند وأني إليه، دعوتكم ما إىل مجيب أول أني واعلموا الدارين.
هلكت فإن معي، فاحملوا — تعاىل — هللا شاء إن فقاِتلُه لُذِْريق القوم طاغية عىل بنفيس
قبل هلكت وإن إليه، أموركم تسندون عاقل بطل يُْعِوزكم ولم أمره، ُكفيتم فقد بعده
فتح من الهم واكتفوا عليه، بأنفسكم واحملوا هذه، عزيمتي يف فاخلُفوني إليه وصويل

بقتله. الجزيرة هذه

العادل اإلمام صفة (106)

الحسن أبي بن الحسن إىل الخالفة َوِيل ملَّا — عنه ريضهللا — العزيز عبد بن عمر كتب
هللا: رحمه الحسن، إليه فكتب العادل، اإلمام بصفة إليه يكتب أن البرصي

كل وَقْصد مائل، كل ِقوام العادل اإلمام جعل هللا أن املؤمنني أمري يا اعلم
كل وَمْفَزع مظلوم، كل ونََصَفة ضعيف، كل وقوة فاسد، كل وصالح جائر،
الذي الرفيق إبله عىل الشفيق كالراعي املؤمنني أمري يا العدل واإلمام ملهوف.
السباع، من ويحميها امَلْهلكة، مراتع عن ويَذُودها املرعى، أطيب لها يرتاد
عىل الحاني كاألب املؤمنني أمري يا العدل واإلمام . والَقرِّ الَحرِّ أذى من ويكنُُفها
لهم ويدخر حياته، يف لهم يكتسب كباًرا، ويعلمهم صغاًرا، لهم يسعى ولده،
بولدها؛ الرفيقة الَربَّة الشفيقة كاألم املؤمنني أمري يا العدل واإلمام مماته. بعد
بسكونه، وتسكن بسهره، تسهر طفًال، وربَّته ُكْرًها، ووضعته ُكْرًها حملته
يا العدل واإلمام بشكايته. وتغتم بعافيته، وتفرح أخرى، وتفطمه تارًة ترضعه
كبريهم. ويَُمون صغريهم، يُربِّي املساكني، وخازن اليتامى، وِيصُّ املؤمنني أمري
بصالحه الجوانح تصلح الجوانح، بني كالقلب املؤمنني أمري يا العدل واإلمام

بفساده. وتفُسد
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كالم يسمع عباده، وبني هللا بني القائم هو املؤمنني أمري يا العدل واإلمام
يا تكن فال ويقودهم. هللا إىل وينقاد ويُريهم، هللا إىل وينظر ويُْسمعهم، هللا
فبدَّد وعياله، ماَله واستَْحَفظه سيده ائتمنه كعبٍد هللا ملَّكك فيما املؤمنني أمري
أنزل هللا أن املؤمنني أمري يا واعلم ماله. وفرَّق أهله فأفقر العيال، د ورشَّ املال
وأن يَليها؟ من أتاها إذا فكيف والفواحش الخبائث عن بها ليزجر الحدود
يا واذكر لهم؟ يقتصُّ من قتلهم إذا فكيف لعباده، حياًة القصاص أنزل هللا
له فتزوَّد عليه، وأنصارك عنده أشياعك وقلة بعده، وما املوَت املؤمنني أمري
منزلك غري منزًال لك أن املؤمنني أمري يا واعلم األكرب. الفزع من بعده وملا
فريًدا قعره يف يُْسلمونك أحبَّاؤك، ويفارقك ثَواُؤك، فيه يطول فيه؛ أنت الذي
* َوأَِبيِه ِه َوأُمِّ * أَِخيِه ِمْن اْلَمْرءُ يَِفرُّ ﴿يَْوَم يصحبك ما له فتزوَّد وحيًدا،
َل َوُحصِّ * اْلُقبُوِر ِيف َما بُْعِثَر ﴿إِذَا املؤمنني أمري يا واذكر َوبَنِيِه﴾. َوَصاِحبَتِِه
إِالَّ َكِبريًَة َوَال َصِغريًَة يَُغاِدُر ﴿َال والكتاب ظاهرة، فاألرسار ُدوِر﴾ الصُّ ِيف َما
وانقطاع األجل، حلول قبل َمَهل يف وأنت املؤمنني، أمري يا فاآلن أَْحَصاَها﴾.
بهم تسلك وال الجاهلني، بحكم هللا عباد يف املؤمنني أمري يا تحكم ال األمل،
ِيف يَْرُقبُوَن ﴿َال فإنهم املستضعفني؛ عىل املستكربين تسلِّط وال الظاملني سبيل
وأثقاًال أثقالك وتحمل أوزارك، مع وأوزار بأوزارك فتبوء ًة﴾ ِذمَّ َوَال إِالٍّ ُمْؤِمٍن
يف الطيبات ويأكلون بؤسك، فيه بما مون يتنعَّ الذين يغرَّنَّك وال أثقالك. مع

آخرتك. يف طيباتك بإذهاب دنياهم
حبائل يف مأسوٌر وأنت غًدا قدرتك إىل انظر ولكن اليوم، قدرتك إىل تنظر ال
﴿وَقْد واملرسلني، والنبيني املالئكة من َمْجَمع يف هللا يدي بني وموقوف املوت،
بلغه ما بعظتي أبلغ لم وإن املؤمنني أمري يا إني اْلَقيُّوِم﴾. ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه َعنَِت
حبيبه كمداوي إليك كتابي فأنزل ونصًحا، شفقًة آلَُك فلم قبيل، من النُّهى أولو
عليك والسالم والصحة. العافية من ذلك يف له يرجو مَلا الكريهة األدوية يسقيه

وبركاته. هللا ورحمة املؤمنني أمري يا
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عنه تعاىل ريضهللا العابدين زين اإلمام وصف يف وللفرزدق (107)

وال��َح��َرُم وال��ِح��لُّ يَ��ع��رُف��ُه وال��بَ��يْ��ُت َوْط��أَتَ��ُه ال��بَ��ْط��َح��اءُ تَ��ْع��ِرُف ال��ِذي َه��ذَا
ال��َع��َل��ُم ال��طَّ��اه��ُر ال��نَّ��ِق��يُّ ال��تَّ��ِق��يُّ َه��ذَا ك��لِّ��ه��ُم ال��ل��ِه ع��ب��اِد خ��ي��ِر اب��ُن َه��ذَا
ال��َك��َرُم يَ��نْ��تَ��ِه��ي َه��ذَا َم��َك��اِرم إَِل��ى َق��اِئ��لُ��ه��ا َق��اَل ق��ري��ٌش رأت��ُه إِذَا
وال��ع��ج��ُم اِإلس��الِم َع��َرُب نَ��يْ��ل��ه��ا َع��ن َق��ُص��رْت ال��ِت��ي ال��ِع��زِّ ِذْرَوة إَِل��ى يُ��نْ��َم��ى
يَ��ْس��تَ��ِل��ُم َج��اءَ َم��ا إِذا ال��َح��ط��ي��ِم ُرْك��ُن َراَح��ت��ه ِع��ْرف��اَن يُ��ْم��س��ك��ه يَ��َك��اد
َش��َم��ُم ِع��ْرنِ��ي��ِن��ِه ف��ي أْروَع ك��فِّ م��ن َع��ِب��ٌق ري��ُح��ُه َخ��يْ��ُزراٌن ��ه ك��فِّ ف��ي
يَ��بْ��تَ��س��ُم ح��ي��َن إِالَّ يُ��َك��لَّ��م ف��م��ا َم��ه��ابَ��ِت��ه م��ن ويُ��ْغ��َض��ى َح��يَ��اءً يُ��ْغ��ِض��ي
ال��َق��تَ��ُم إْش��راق��ه��ا َع��ن يَ��نْ��ج��اُب ��ْم��ِس َك��ال��شَّ ُغ��رَّت��ه ن��وِر م��ن ال��ه��دى ن��وُر يَ��نْ��َش��قُّ
��يَ��ُم وال��شِّ وال��ِخ��ي��ُم َع��ن��اِص��ُرُه ط��ابَ��ْت نَ��بْ��َع��تُ��ُه ال��َق��ْوم ِك��راِم م��ن ��ٌة ُم��ْش��ت��قَّ
ُخ��ِت��م��وا ق��د ال��ل��ِه أنْ��ِب��ي��اءُ ه ب��َج��دِّ ج��اِه��َل��ه ك��ن��َت إْن ف��اط��م��ٍة اب��ُن َه��ذَا
اْل��َق��َل��ُم َل��ْوِح��ِه ف��ي َل��ُه ب��ذاك َج��َرى وَع��ظَّ��َم��ُه َق��ْدًرا َش��رََّف��ُه ال��ل��ُه
وال��َع��َج��ُم أَنْ��ك��رَت َم��ن تَ��ْع��رف ال��ُع��ْرب ب��ض��اِئ��ره ه��ذا َم��ْن َق��ْولُ��َك وَل��يْ��َس
َع��َدُم يَ��ْع��ُروه��م��ا وَال يُ��ْس��تَ��ْوَك��َف��اِن نَ��ْف��ُع��ُه��م��ا َع��مَّ ِغ��يَ��اٌث يَ��َديْ��ِه ِك��ْل��تَ��ا
��يَ��ُم وال��شِّ ال��َخ��ْل��ق ُح��ْس��ن اث��نَ��اِن يَ��زي��نُ��ُه بَ��َواِدُرُه تُ��ْخ��َش��ى َال اْل��َخ��ِل��ي��َق��ِة َس��ْه��ُل
نَ��َع��ُم ِع��نْ��ده يَ��ْح��لُ��و ��َم��اِئ��ل ال��شَّ ُح��ْل��ُو اْف��تَ��َرض��وا إِذا أْق��واٍم أثْ��ق��اِل ��اُل َح��مَّ
نَ��َع��ُم َالُؤه ك��ان��ت ��ُد ال��تَّ��َش��هُّ َل��ْوَال ��ِدِه تَ��َش��هُّ ف��ي إالَّ َق��طُّ ال ق��ال م��ا
وال��َع��َدُم واإلْم��الُق اْل��َغ��ي��اِه��ُب َع��نْ��ه��ا ف��انْ��َق��َش��َع��ْت ب��اإلِح��س��اِن ال��بَ��ِريَّ��َة َع��مَّ
َوُم��ْع��تَ��َص��ُم َم��نْ��ًج��ى وُق��ْربُ��ُه��ُم ُك��ْف��ٌر وبُ��ْغ��ُض��ُه��ُم دي��ٌن ح��بُّ��ه��م م��ع��ش��ٍر م��ن
ُه��ُم ق��ي��ل األَْرض أه��ِل َخ��يْ��ُر َم��ْن ق��ي��َل أَو ��ت��ه��م أئ��مَّ َك��انُ��وا ال��تُّ��َق��ى أه��ُل ُع��دَّ إِْن
َك��ُرُم��وا وإْن َق��ْوٌم يُ��دان��ي��ِه��ُم وَال غ��اي��ت��ه��م ب��ع��د ج��وابً��ا يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ع َال
ُم��ْح��تَ��ِدُم وال��بَ��أُْس ��َرى ال��شَّ أُْس��ُد واألُْس��ُد أََزَم��ْت أَْزَم��ٌة َم��ا إِذا اْل��ُغ��يُ��وُث ُه��ُم
َع��ِدُم��وا وإْن أَثْ��َرْوا إِْن ذَِل��َك ِس��يَّ��اِن ��ِه��ُم أَُك��فِّ م��ن بَ��ْس��ًط��ا ال��ُع��ْس��ُر يَ��نْ��ُق��ُص َال
ال��َك��ِل��ُم ب��ه وَم��ْخ��ت��وٍم بَ��ْدءٍ ك��لِّ ف��ي ِذْك��ُرُه��ُم ال��ل��ِه ِذْك��ِر ب��ع��د ٌم ُم��َق��دَّ
ُه��ُض��ُم ب��ال��نَّ��َدى وأَيْ��ٍد َك��ِري��ٌم ُخ��ْل��ٌق َس��اَح��تَ��ُه��ْم ال��ذَّمُّ يَ��ُح��لَّ أَْن َل��ُه��ْم يَ��أْبَ��ى
ِن��َع��ُم أَْوَل��ُه َه��ذَا ِألَوَّلِ��يَّ��ة ِرق��اِب��ه��م ف��ي ل��ي��س��ت ال��َخ��َالئ��ق أيُّ
األَُم��ُم نَ��اَل��ُه َه��ذَا بَ��ي��ِت م��ن ف��ال��دِّي��ُن ذَا أوَّلِ��يَّ��ة يَ��ْع��ِرْف ال��ل��ه يَ��ْع��ِرِف َم��ْن
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كالمه يف يتجنَّبُها لذلك فكان بالراء أَْلثََغ وكان عطاء بن واصل وَخَطب (108)

يْحويه فال ُعلُوِّه، يف ودنا ُدنُوِّه، يف عال الذي نهاية، بال والباقي غاية، بال القديم هلل الحمد
أنشأه بل سبق، مثاٍل عىل يخلُقه ولم خلق، ما حفظ يؤوده وال مكان، به يحيط وال زمان،
فدل حكمته، وأوضح مشيئته، وتمم خَلقه، يشء كل فأحسن اصطناًعا، له وعدَّ ابتداًعا،
لعظمته، يشء كل تواضع لقضائه، دافع وال لحكمه، معقب ال فسبحانه ألوهيته، عىل
السميع وهو حبة مثقال عنه يعزب ال فضلُه، يشء كلَّ ووسع لسلطانه، يشء كل وذلَّ
صفات عن عال آالؤه، وعظمت أسماؤه، تقدست إلًها وحده، هللا إال إله ال أن وأشهد العليم.
وال العقول به تحيط وال األوهام، تبلغه فال مصنوع، كل شبيه عن وتنزَّه مخلوق، كل
السيئات، عن ويعفو عباده، من التوبة ويقبل فيسمع، ويُدعى َفيَْحلُم، يُعَىص األفهام،
محمد أن َطِويَّة، وصحة بإخالصنية صدق، وقوَل حق شهادة وأشهد يفعلون. ما ويعلم
الحق، ودين والهدى بالبينة خلقه إىل ابتعثه وصفيه، وخالصته ونبيه، عبده هللا عبد بن
يصده وال الئم، لومة هللا يف تأخذه ال هللا، سبيل يف وجاهد ألمته، ونصح َمأْلَُكته، فبلَّغ
عىل هللا فصىل اليقني، أتاه حتى قصده، عىل ُموِفيًا سنَّته، عىل ماضيًا زاعم، زعم عنه
صفوة عىل صالها صالٍة وأعىل وأجلَّ وأنمى، وأتم وأزكى، أفضل محمد آل وعىل محمد
نفيس مع هللا عباد أوصيكم مجيد. حميد إنه ذلك، وأضعاف مالئكته، وخالصة أنبيائه،
ويُْزلفكم منه، يُْدنيكم ما عىل كم وأُحضُّ ملعصيته، واملجانبة بطاعته، والعمل هللا، بتقوى
بزينتها الدنيا الحياة تُْلِهينَّكم وال معاد. يف عاقبة وأحسن زاد، أفضل هللا تقوى فإن لديه،
منها يشء وكل حني، إىل وُمدَّة قليل، متاع فإنها آمالها، وشهوات لذاتها، وفواتن وَخْدعها،
إليها جنح ممن وأهلكت حبائلها، من لكم نََصبَت وكم أعاجيبها! من عاينْتم فكم يزول،
وشيَّدوا املدائن، بنَْوا الذين امللوك أين ا. ُسمٍّ لهم ومزجت حلًوا، أذاقتهم عليها! واعتمد
واستخدموا البالد، وملكوا الجياد، وأعدُّوا الحجاب، وكاثفوا األبواب، وأَْوثقوا املصانع،
َعة السَّ من وعاَضتْهم بأنيابها، تهم وعضَّ بَكْلَكلها، وطحنَتْهم بمحملها، قبَضتْهم التِّالد؟
ترى ال وأصبحوا الدود، وأَكلهم اللُّحود، فسكنوا فناءً، الحياة ومن ، ذالٍّ العزَّة ومن ضيًقا،
فتزوَّدوا نَبًْسا. لهم تسمع وال أحد، من منهم تحس وال معاملهم، إال تجد وال مساكنهم، إال
جعلنا تفلحون. لعلكم األلباب أويل يا هللا واتقوا التقوى، الزاد أفضل فإن هللا! عافاكم
فيتبع القول يستمع وممن وسعادته، لحظِّه ويعمل بمواعظه، ينتفع ممن وإياكم هللا
املؤمنني، قصص أحسن إن اْألَْلبَاِب﴾. أُولُو ُهْم َوأُوَلِئَك هللاُ َهَداُهُم الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك أحسنه،
فأنصتوا عليكم تُِيل فإذا بيناته، الواضحة آياته، الزكية هللا، كتاب املتقني، مواعظ وأبلغ
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السميع هو هللا إن ، الغويِّ الشيطان من القويِّ باهلل أعوذ تفلحون، لعلكم واسمعوا له،
ثم أََحٌد﴾. ُكُفًوا َلُه يَُكْن َوَلْم * يُوَلْد َوَلْم يَلِْد َلْم * َمُد الصَّ هللاُ * أََحٌد هللاُ ُهَو ﴿ُقْل العليم،
األليم، العذاب من وإياكم وأعاذنا املبني، والوحي الحكيم، بالكتاب وإياكم هللا نفعنا قال:

النعيم! جنات وإياكم وأدخلنا

يعاتبه بعضإخوانه إىل جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد كتاب (109)

الرحيم الرحمن هللا بسم

عن بلطف ابتدأْتَني أنك وذلك فيك، الرأي عزيمة عن أمرك يف الشك عاقني فقد بعد، أما
آخُرك وأَيْأََسني إخائك، يف أوَّلُك فأطمَعني جريرة، غري عن جفاءً أعقبتَني ثم خربة، غري
ثقة، عىل منك وانتظاره غٍد يف أنا وال اطِّراًحا، لك ُمجِمٌع اليوم يف أنا فال وفائك، عن
عىل فاجتمعنا فيك، الشك عزيمة عن أمرك يف الرأي بإيضاح كشف شاء لو من فسبحان

والسالم. اختالف. عىل افرتقنا أو ائتالف

يستعطفه الدعوة صاحب مسلم أبي إىل السجن يف وهو وكتب (110)

الرحيم الرحمن هللا بسم

الوصية، حفظ هللا فآتاك بعد) (أما عليه، خالٍف وال إليه ذنب بال يديه يف األسري من
نائع، الصَّ وُموِيل الودائع، مستودَع فإنك القضية، عدل وألهمك الرعية، نصيحة ومنحك
عليك النِّعم وما َمرعيَّة، والصنائع َعاِريَّة فالودائع صنائعك، بحسن ودائعك فاحفظ
وأعِط ربك، هللا واتق قلبك، للتفكري فنبِّه مداها، بَمبْلُوغ وال نداها، بَمنُْزوٍر فيك وعلينا
من واألمن والرأفة العدل من فوقك هو من يعطيك أن تحب ما تحتك هو من نفسك من
واغتفار املودة، شكر ِلني لنا فاعرف إليك، أمرنا فوَّض بأن عليك هللا أنعم فقد املخافة،
وثِْقله الحديد َسْمك من علينا فإن َهِويَت، بما والقناعة رضيَت، بما والرضا الشدة، مس
وتيسريهم الِغلظة، تسهيلُهم الذين العمال، رحمة وقلة األغالل، معالجة مع شديًدا، أذى
وبشارتهم الحراسة، زيارتهم الهموم، إلينا وتوجيههم الغموم، علينا وإيرادهم الفظاظة،
طرًفا، إلينا تُِمْل فمتى البلوى، شدة ونشكو الشكوى، كربة نرفع هللا بعد فإليك اإلياسة.
وال مثَله، مثلُك يضيِّع ال صحيًحا، وُودٍّا رصيًحا، نصًحا عندنا تجْد عطًفا، منك وتُولِنا
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فإن بحجته، َفَلْجت من حجة واعرف بحرمته، أدرْكَت من حرمة فاْرَع أهَله، مثلُك ينفي
األَْقياد، يف نَْحِجل ونحن األَبَْراد، يف يمشون ِظماء، منه ونحن ِرَواء، حوضك من الناس
األخبار، رصيح التُّْكالن. وعليه املستعان، وهللا َعة، والدَّ والخفض َعة، والسَّ الخري بعد
ورجع الخائفون، أِمن حني بالء، يف منها ونحن رخاء، يف دولتنا من الناس األبرار، َمنَْجى
ورائٌد ُمْستودَع، أمنٌي فإنك التََّمنُّن، من علينا وَظاَهَر التََّحنُّن، منك هللا رزقنا الهاربون.

هللا. ورحمة والسالم مصطنَع.

الُكتَّاب أوىصفيها التي الكاتب الحميد عبد رسالة (111)

الرحيم الرحمن هللا بسم

عز هللا فإن وأرشدكم، ووفقكم وحاطكم الكتابة، صناعة أهل يا هللا حفظكم بعد، أما
ومن — أجمعني عليهم وسالمه هللا صلوات — واملرسلني األنبياء بعد الناس جعل وجل
الصناعات، صنوف يف فهم ورصَّ سواءً، الحقيقة يف كانوا وإن أصناًفا، املكرَّمني امللوك بعد
أرشف يف الُكتَّاب معَرش فجعلكم أرزاقهم، وأبواب معاشهم، أسباب إىل املحاوالت ورضوب
وتستقيم محاسنُها، للخالفة تنتظم بكم والرزانة، والعلم وامُلُروَّات، األدب أهل الجهات،
امللك يستغني ال بلدانُهم، وتْعُمر سلطانهم، للخلق هللا يُصِلح وبنصائحكم أمورها،
يسمعون، بها التي أسماعهم موقُع امللوك من فموقُعكم منكم، إالَّ كاٍف يوجد وال عنكم،
يَبِْطشون، بها التي وأيديهم ينطقون، بها التي وألسنِتهم يبرصون، بها التي وأبصاِرهم
عليكم! النعمة من أضفاه ما عنكم نزع وال صناعتكم، فضل من خصكم بما هللا فأَْمتََعكم
وِخصال املحمودة الخري ِخالل اجتماع إىل أحوج كلها الصناعات أهل من أحٌد وليس
من الكتاب هذا يف يأتي ما عىل كنتم إذا الُكتَّاب، أيُّها منكم املعدودة املذكورة الفضل
أموره، مهمات يف به يثق الذي صاحبه منه ويحتاج نفسه، يف يحتاج الكاتب فإن صفتكم،
اإلقدام، موضع يف ِمْقداًما الُحْكم، موضع يف َفِهيًما الِحْلم، موضع يف حليًما يكون أن
عند وفيٍّا لألرسار، كتوًما واإلنصاف، والعدل للعفاف، ُمْؤثًرا اإلحجام، موضع يف ِمْحَجاًما
قد أماكنها، يف والطََّوارق مواضعها، األمور يضع النوازل، من يأتي بما عاِلًما الشدائد،
به، يَْكتَفي ما بمقدار منه أخذ يُْحِكمه لم وإْن فأحَكَمه، العلم فنون من فنٍّ كل يف نظر
ما وعاقبة وروده، قبل عليه يَِرد ما تجربته وفضل أدبه وحسن عقله بغريزة يعرف
وعادته. هيئته وجٍه لكلِّ ويهيئ وعتاده، عدته أمٍر لكل فيُِعدُّ صدوره، قبل عنه يصدر
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كتاب بعلم وابدءوا الدين، يف موا وتفهَّ اآلداب، صنوف يف الُكتَّاب معرش يا فتنافسوا
فإنه الخط أَجيدوا ثم ألسنتكم، نََفاق فإنها العربية ثم والفرائض، — وجل عز — هللا
وأحاديثها والعجم، العرب وأيام ومعانيها، غريبها واعرفوا األشعار، واْرُووا ُكتُبكم، ِحْلية
الحساب يف النظر تضيِّعوا وال هممكم، إليه تسمو ما عىل لكم معني ذلك فإن وِسرَيها،
األمور وَسْفساف ودنيِّها، َسنيِّها املطامع عن بأنفسكم وارغبوا الخراج، ُكتَّاب قوام فإنه
واْربَئُوا الدناءة، عن صناعتكم ونَزِّهوا للُكتَّاب، َمْفَسدة للرقاب، َمذَلَّة فإنها ومحاقرها
والعظمة ْخف والسُّ والكرب وإياكم الجهاالت، أهل فيه وما والنميمة عاية السِّ عن بأنفسكم
وتواصْوا صناعتكم، يف — وجل عز — هللا يف وتحابُّوا إْحنٍة، غري من ُمْجتََلبَة عداوة فإنها

َسَلِفكم. من والنُّبْل والعدل الفضل ألهل أليق هو بالذي عليها
ويَثُوب حاله، إليه يرجع حتى وواُسوه، عليه فاعطفوا منكم برجل الزماُن نَبَا وإْن
وعظموه فزوروه إخوانه، ولقاء مكسبه عن الكرب منكم أحًدا أَقعد وإْن أمره، إليه
من عىل منكم الرجل وليكن معرفته، وقديم تجربته بفضل واْستَْظهروا وشاوروه،
يف عَرَضت فإن وأخيه، ولده عىل منه أحوَط إليه حاجته ليوم به واستظهر اصطنعه
دونه، من هو فليحِمْلها ة َمذَمَّ عرضت وإن صاحبه، إىل إالَّ يرصْفها فال َمْحَمدٌة ْغل الشُّ
أرسع الكتاب معَرش إليكم العيب فإن الحال، تغري عند وامللل والزَّلَّة، قطة السَّ وليحذَِر
يبذل من صحبه إذا منكم الرجل أن علمتم فقد لها، منه أفسد لكم وهو الِفراء، إىل منه
وشكره، وفائه، من له يعتقد أن عليه فواجٌب حقه، من عليه له يجب ما نفسه من له
فعلُه ذلك ويُصدِّق لحقه، جزاءٌ هو ما أمره، وتدبري رسه، وكتمان ونصيحته، واحتماله،
أنفسكم من — هللا وفقكم — ذلك فاستشعروا لديه. ما إىل واالضطرار إليه، الحاجة عند
يمة الشِّ فِنْعَمت والرضاء، والرساء واإلحسان واملواساة والحرمان والشدة الرخاء حالة يف
إليه ُصريِّ أو منكم، الرجل َوِيل وإذا الرشيفة! الصناعة هذه أهل من بها ُوِسم ملن هذه
عىل وليكن طاعته، وليُْؤثِر — وجل عز — هللا فلرياقب أمٌر، وعياله هللا خلق أمر من
بعياله. أرفقهم إليه وأحبهم هللا، عيال الخلق فإن منصًفا، وللمظلوم رفيًقا، الضعيف
متألًِّفا، وللرعية عامًرا، وللبالد ًرا، موفِّ ولْلفيء ُمكِرًما، ولألرشاف حاكًما، بالعدل ليكن ثم
واستقضاء خراجه سجالت ويف حليًما، متواضًعا مجلسه يف وليكن متخلًِّفا، أذاهم وعن
وقبيحها َحَسنَها عرف فإذا خالئقه، فليخترب رجًال أحدكم صحب وإذا دقيًقا. حقوقه
حيلة، بألطف القبيح من يَْهواه عما رصفه عىل واحتال الَحَسن من يوافقه ما عىل أعانه
معرفة التمس بسياستها بصريًا كان إذا البهيمة سائس أن علمتم وقد وسيلة. وأجمل
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يديها، بني من اتَّقاها َشبُوبًا كانت وإن ركبها، إذا يَِهْجها لم َرُموًحا كانت فإن أخالقها،
يف هواها ِبِرْفٍق َقَمع َحُرونًا كانت وإن رأسها، ناحية من اها تََوقَّ وًدا ُرشُ منها خاف وإن
السياسة من الوصف هذا ويف ِقيَادها، له فيَْسَلس يسريًا عطفها استمرت فإن ُطُرقها،

وداخلهم. وجرَّبهم وعاملهم، الناس ساس ملن دالئل
من يحاوله ملن ومعاملته حيلته، ولطيف صنعته، ورشيف أدبه، لفضل — والكاتب
وتقويم ومداراته لصاحبه بالرفق أْوىل — سطوته يخاف أو عنه ويفهم ويناظره، الناس
بقدر إالِّ خطابًا، تفهم وال صوابًا، تعرف وال جوابًا، تُِحري ال التي البهيمة سائس من أََوده
وأَْعِملوا النظر، يف — هللا رحمكم — فاْرُفقوا أَال عليها. الراكب صاحبها إليه ها يصريِّ ما
واالستثقال النَّبْوة صحبتموه ممن هللا بإذن تأمنوا والفكر الرَِّويَّة من فيه أمكنكم ما
وال هللا. شاء إن والشفقة، املؤاخاة إىل منه وتصريوا املوافقة، إىل منكم ويصري والجفوة،
وغري وَخَدمه ومرشبه، ومطعمه، ومركبه، وملبسه، مجلسه، هيئة يف منكم الرجل يُجاوزنَّ
َخَدمٌة صنعتكم رشف من به هللا لكم فضَّ ما مع فإنكم حقه، قدر أمره؛ فنون من ذلك
والتبذير. التضييع أفعال منكم تُْحتمل ال وَحَفَظٌة التقصري، عىل خدمتكم يف تُْحَملون ال
َمتَالف واحذروا عليكم، وقصصته لكم، ذكرته ما كل يف بالقصد أفعالكم عىل واستعينوا
أهلهما، ويفضحان الرِّقاب، ن ويُِذالَّ الفقر، يُْعقبان فإنهما الرتف، عاقبة وسوء ف، َ الرسَّ

اآلداب. وأرباب الكتَّاب، سيما وال
سبقت بما أعمالكم ُمْؤتَنَف عىل فاستِدلُّوا بعض، عىل دليل وبعضها أشباه، ولألمور
وأحمدها حجة وأصدقها ة َمَحجَّ أوضحها التدبري مسالك من اسلكوا ثم تجربتكم، إليه
علمه إنفاذ عن لصاحبه الشاغل الوصف وهو ُمتْلفة، آفًة للتدبري أن واعلموا عاقبة.
ابتدائه يف وليوجز منطقه، يف الكايف قصد مجلسه يف منكم الرجل فليقصد وَرِويَّته،
إكثاره، عن للشاغل وَمْدَفعة لفعله، مصلحة ذلك فإن حججه، بمجامع وليأخذ وجوابه،
ببدنه املرض الغلط يف وقوعه مخافة بتسديده، وإمداده توفيقه صلة يف هللا إىل وليرضع
وقوة َصنْعته جميل من برز الذي إن قائل قال أو ظانٌّ منكم ظن إن فإنه وأدبه، وعقله
أن إىل مقالته أو ظنه بحسن تعرض فقد تدبريه، وحسن حيلته بفضل هو إنما حركته
غري تأمله من عىل وذلك كاٍف، غري إىل منها فيصري نفسه، إىل — وجل عز — هللا يَِكَله
صناعته يف ُمراِفقه من التدبري ألعباء وأحمل باألمور أبرص إنه منكم أحٌد يقل وال خاٍف.
ظهره وراء بالُعْجب َرَمى من األلباب ذوي عند الرجلني أعقل فإن خدمته، يف وُمصاحبه
يعرف أن الفريقني من واحد كل وعىل طريقته، يف وأجمل منه أعقل أصحابه أن ورأى
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عىل يُكاثر وال لنفسه، تزكية وال برأيه، اغرتار غري من — ثناؤه جل — هللا نعم فضل
وعِشريه. وصاحبه نظريه، أو أخيه

والتحدث لعزته، والتذلل لعظمته بالتواضع وذلك الجميع، عىل واجٌب هللا وحمد
وهو العمل، يَْلَزمه النصيحة تَْلَزمه َمْن املثل: به سبق ما هذا كتابي يف أقول وأنا بنعمته.
جعلته فلذلك — وجل عز — هللا ذكر من فيه الذي بعد كالمه وُغرَّة الكتاب هذا جوهر
علُمه سبق من به يتوىل بما والَكتَبَة الطلبة معرش يا وإياكم هللا نا توالَّ به، مته وتمَّ آخره،

وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم وبيده! إليه ذلك فإن وإرشاده، بإسعاده

ُخراسان حرب يف بيته ألهل املهدي ُمشاورة (112)

الفريد»: «الِعقد يف ربه عبد ابن قال

حرب يف الرأي تدبري من بينهم دار وما ووزراؤه، املهدي فيه تراجع ما هذا
لهم تقدم وما الدالَّة فحملتهم وأَْعنَفت، العمال عليهم تََحاَمَلت أياَم خراسان
واْلتََوْوا العمال، وطردوا َمْوثَِقهم، ونقضوا بيعتهم، نكثوا أن عىل املكانة من
َعنَِتهم من ويكره مصلحتهم من يحب ما املهدي وحمل الخراج. من عليهم بما
واتساًعا بالفضل، تطوًُّال دالَّتَهم؛ واحتمل زلتهم، واغتفر عثرتهم، أقال أن عىل
أعباء هللا له حمَّ ُمذْ يزل لم ولذلك بالسياسة، ورفًقا بالحجة، وأخذًا بالعفو،
باِسًطا زمانه، بأهل بصريًا سلطانه، بَمدار رفيًقا الرعية أمور وقلده الخالفة
وقعت فإذا بحلمه، وتثق بعفوه، وتأنس كنفه، إىل تسكن رعيته، يف لْلَمْعَدلة
مداهنة؛ وال إغضاء وال هوادة عنده فليس الواجبة، والحقوق الالزمة األقضية

بالحزم. وأخذًا بالعدل، وقياًما للحق، أَثََرًة
وطردوا الخراج، وا كرسَّ أن بعفوه والثقة بحلمه االغرتاُر ُخراسان أهَل فدعا
وخصومًة باعتذار، احتجاًجا خلطوا ثم الحق، من لهم ليس ما وسألوا العمال،
خالئه، مجلس إىل خرج املهدي إىل ذلك انتهى فلما باعتالل، ًال وتنصُّ بإقرار،
أمر ثم للرعية، واستفهم الحال، فأعلمهم ووزرائه، لُْحمته من نفٍر إىل وبعث
َحَكًما وكن قولنا، ْب تََعقَّ عم، أي محمد: بن للعباس وقال باالبتداء، امَلَواِيل

بيننا.
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محمد وأمر الرأي، يف وشاركهما األمر، فأحرضهما وهارون موىس ولديه إىل وأرسل
كتاب. يف مقالتهم وإثبات مراجعتهم بحفظ الليث بن

صناعة قوم ولكل غاية، أمر كل يف إن املهدي، أيها امَلَظالم: صاحب م» «سالَّ فقال
بهم، وذهبت بها وذهبوا أعمارهم، واستنفدت أشغالهم، واستغرقت رأيهم، استفرغت
أقوام عليها معونتنا وطلبْت غاية فيها جعْلتنا التي األمور ولهذه بهم، وُعِرفت بها وُعِرفوا
التَّجارب، وإخوان الَهَزاِهز، وفرسان الجنود، وقادة األمور، وساسة الحرب، أبناء من
وَقَرَمتْهم شدائدها، تهم وعضَّ ظاللُها، وفيَّأتْهم سجالُها، حتْهم رشَّ الذين الوقائع، وأبطال
وتجارب أمرك، تؤيد نظائر لوجدت عندهم، ما وكشفت ِقبلهم، ما َعَجْمت فلو نواجذُها،
فحسٌن دواوينك وأصحاب عمالك معاَرش نحن فأما قلبك. تقوِّي وأحاديث نظرك، توافق
به وشغلتنا أمانتك، من واستودعتنا عملك، من لتنا حمَّ ما بثِْقل نقوم أن منا وكثريٌ بنا

حقك. وإظهار حكمك، وإنفاذ عدلك إمضاء من
يبطل تدبريًا حال كل ويف سياسة، زماٍن ولكلِّ حكمة، قوٍم كل يف إن املهدي: فأجابه

سلطاننا. وتدبري بزماننا أعلم ونحن ل، األوَّ اآلِخُر
الفطنة، بليغ امُلنَّة، قوي الُعقدة، وثيق الرأي، ُمتَّبع أنت املهدي، أيها نعم، قال:
إىل مهديٌّ بالظََّفر، ُمَعان العزيمة، ق موفَّ البديهة، مؤيَّد الرَّويَّة، محضور النية، معصوم
فاعزم الشك، ُمْلتبَس فعلُك َصدَع اجتمعَت وإِن الظن، مواقع عزمك ففي هممَت إْن الخري،
وخزائنك جمة، جنودك فإن لسانك، بالحق هللا يُنِْطق وقل قلبك، الصواب إىل هللا يهِد

نافذ. وأمرك سخية، ونفسك عامرة،
عليهما يَْهلك ال بركة، وِمفتاَحا رحمة بابا واملناظرة املشاورة إن املهدي: فأجابه
ورائكم، من فإني كم، يَْحُرضُ بما وقولوا برأيكم، فأشريوا حزم، معهما يَتََغيَّل وال رأٌي،

ذلك. وراء من هللا وتوفيق
ببعض اإلشارة وإن كثرية، الرأي وجوه تصاريف إن املهدي، أيها الربيع: قال
متفاوتة ة، قَّ الشُّ مرتاخية املسافة، بعيدة أرٌض خراسان ولكن يسرية، القول معاريض
أحكمه قد رأيًا الصواب ولباب التقدير، وُمْربَم التدبري، محكم من ارتأيَت فإذا السبيل،
ثم عائب، لخصومة َمْعَلٌق دونه وال طاعن، مذهب وراءه فليس تدبريك، وقلَّبه نظرك،
حدث وقد إالَّ ُمْحَكُمه إليهم يصل أالَّ باْلَحَرى كان عليه؛ الرسل وانطوت به، الُربُد أجبَْت
أخبارهم، بحقائق الكتب عليك وتَِرد الرسل إليك ترجع أن أيرس فما ينقضه، ما منهم
انفرجت وقد سواه. تدبريًا وتبتدع غريه، رأيًا فتُحدث أمورهم، ومصادر آثارهم، وشوارد
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كمصدر اآلخرة موقع لعلَّما ثم الزمان، وامتد الِحَقاب واسرتخى العقد، وتحلَّلت الِحَلق
الِفَكر وتقليب النظر إجالة ترصف أن — هللا وفقك — املهدي أيها لك الرأي ولكن األوىل،
لرجٍل الطلب إىل أمرهم، يف والِحيَل لحربهم التدبري من فيه واسترشتنا له جمعتنا فيما
يف متَّهًما وال سواك، يف بهًوى موصوًفا ليس واسع، وورع كامل، وعقل فاضل، دين ذي
ُملكك، يف فيقدح محذورة، بدعة إىل منسوبًا وال مكروهة، ُدْخلٍة عىل َظِنينًا وال عليك، أَثََرة
عهدك يف وتأمره حربهم، إليه وتفوِّض أمورهم، إليه تُْسند ثم لغريك. األمور ويُريض
استحالة عند الرأي خالفه إذا نهيك وخالف الحزم، َلِزمه ما أمرك بلزوم إياه ووصيتك
إذا فإنه لها. الشاهد رأي ويثبُت عنها، الغائب أمر يَنْقضُّ التي األحوال، واشتداد األمور
وقويَت الحيلة، تمت بعيد، من يأتي ما عنه وسقط قريب، من أمرهم فواثَب ذلك فعل

هللا. شاء إن النظر وأُِحدَّ العمل، ونََفذ املكيدة،
ى نحَّ ربما الحروب، وسائس األمور، ويلَّ إن املهدي، أيها العباس: بن الفضل قال
فيقعد اضطرته، حاٍل َضْغطة وال َحَزبَه، أمر ِضيق ما غري يف أمواله وفرَّق جنوده،
يصول وال بقوة، يثق ال لها، فاقًدا منها، عديًما لها التفرقة وبعد إليها الحاجة عند
من خزائنك تُْعفي أن — هللا وفقك — املهدي أيها لك فالرأي ثقة. إىل يفزع وال ة، بُعدَّ
وال القتال، وتغرير األخطار، ومقارعة األسفار، مكابدة من وجنودك لألموال، اإلنفاق
وتجرِّئ أدبُهم، عليك فيفُسد يسألون، ملا والعطاء يطلبون ما إىل اإلجابة يف للقوم ترسع
وخاِتْلهم باللِّني، وصاِرْعهم باملكيدة، وقاتلهم بالحيلة، اْغُزهم ولكن غريهم، رعيتك من
وَكتِّب الجنود، وجنِّد البعوث، وابعث بالفعل، نحوهم وأْرِعد بالقول، لهم وأبرق بالرفق،
أحنق مع الجيوش إليهم ه موجِّ أنك وأَْظِهر الرايات، وانِصب األلوية، واعقد الكتائب،
عىل بعضهم وَضْع الكتب، وابثُث الرسل، ادُسس ثم فيهم، أثًرا وأسوئهم عليهم، قوَّادك
فيهم، التحاسد نريان وأشباهه بذلك وأْوقد وعيدك، من خوف عىل وبعًضا وعدك، من طمع
عىل الصدور وتنطوي الوحشة، من القلوب تمأل حتى بينهم، التنافس أشجار واغرس
بالحيلة، والقتال بالِغيلة، الظََّفر مرام فإن والهيبة، الحذر كلٍّ من كالٍّ ويدخل الِبْغضة،
القويِّ القلوب، يف امُلْدَخل اللطيف بالكالم وامُلقارعة بالرُّسل، وامُلكايدة بالكتب، وامُلناصبة
يستميل الذي اللني، عىل املبني بالحيل، املوصول بالحجج، املعقود النفوس، من املوقع
القتال من أنفذُ امُلواتاة؛ ويستدعي األهواء، ويستميل واآلراء، العقول ويسرتقُّ القلوب،
ويُفرِّق بالحيل، رعيته طاعة يستنزل الذي الوايل أن كما الرماح. وأسنَّة السيوف بُظبَات
ذلك ينال ال الذي من سياسًة وأحسن منظًرا وألطف عمًال أحكُم باملكايدة، عدوه كلمة
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لقتالهم ه وجَّ إن أنه املهدي وليعلم والِخَطار. والتغرير لألموال، واإلتالف بالقتال، إال
ضيقة، أسفاٍر عىل وتُقدم شديدة، حال عن تخرج كثيفة بجنود إال لقتالهم يِرسْ لم رجًال،
ال عليه كانوا استنصحهم وإِن ماله، استنفدوا ائْتمنهم إِن َغَشَشة، وقواد متفرقة، وأمواٍل

له.
وَمُجد للعيون، صوابه وتمثَّل َضْوءُه، وأبرق نوره، أسفر قد رأٌي هذا املهدي: قال

تقول؟ ما فقال: عيل ابنه إىل نظر ثم عليم. علم ذي كل فوق ولكن القلوب، يف ه حقُّ
من يَنِْصبوا ولم طاعتك، عن يخلعوا لم خراسان أهل إن املهدي، أيها عيل: قال
الخطب لكان فعلوا ولو دولتك، لفساد األمور ويُريض ملكك، تغيري يف يقدح أحًدا دونك
ال الذي موعده وعند يَْخذُله، ال الذي حقه مع هللا ألن أدلَّ؛ والحال أصغر، والشأن أيرس،
وجعل واليًا، عليهم هللا جعلك الذين شيعتك، من وطائفة رعيتك، من قوم ولكنهم يُْخلفه،
ست ونفَّ دعوتهم، إىل أَجبت فإن إنصاًفا، وسألوا ا، حقٍّ طلبوا حاكًما، وبينهم بينك العدل
وأطفأت الرب، أمر أطعت َفتْق، عندهم من يحدث أو حال، منهم يتالحم أن قبل عنهم
عىل ذلك محمل الناس وَحَمل القتال، تغرير وطرحت املال، خزائن رت ووفَّ الحرب، ثائرة
إىل تُنَْسب أن فأَِمنْت نظرك، وَمْعَدلة خليقتك، وإْسَجاح حلمك، وسجية جودك طبيعة
سألوا، ما إىل تجبهم ولم طلبوا، ما منعتهم وإْن ُدْربًَة. بقي فيما ذلك يكون وأن ُضْعف،
إىل يَْعِمد أن املهدي أَرُب فما الخطاب. ميدان يف وساويتهم الحال، وبهم بك اعتدلْت
وال قدرته، عن أنفسهم يُخرجون ال بطاعته، مذعنني بَمْملكته، مقرِّين رعيته، من طائفٍة
معهم، الحيل عىل ويقف عنهم، نفسه ويخلع أنفسهم، فيَُملِّكهم عبوديته، من يَُربِّئونها
— هللا وفقه — املهدي أيريد املخاطرة؟ ومضمار املنازعة، حدِّ يف السوء يجازيهم ثم
وأضعاف منهم، يطلُب مما منها أكثر بإنفاق إال بها يظفر وال ينالها ال فلعمري األموال؟
لهم تجاىف ثم يديه، بني بخرائطها ُوِضعت أو إليه، فُحملت نالها ولو ِقبلهم، يدَّعي ما
عليه، هللا طبعه الذي الجود من يُعرف وبه يُنَسب إليه مما لكان بها؛ عليهم وطال عنها،

فيه. نفسه ونَْهَمة عينه قرَّة وجعل
النا ُعمَّ ظلم َشَكْوا الذين الخراج أهل يف سديد مستقيم رأٌي هذا املهدي: قال فإن
اإلرجاف، لسان وأنطقوا العهود، مواثيق نقضوا الذين الجنود فأما ُوالتنا، وتحاُمل
لغريهم، نكاًال أجعلهم أن لهم ينبغي فقد الفتنة، قيد وا وكرسَّ املعصية، باب وفتحوا
ثم األصفاد، يف ُمقرَّنني الحديد، يف َمْغلولني بهم أُِتى لو أنه املهدي فيعلم لسواهم؛ وعظًة
أو حْزبه، من فيه هم ملا واستبقاهم صفُحه، عثرتهم وإلقالة عفُوه، دمائهم لحقن اتَّسع
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العرب علمت لقد نظره. من ُمْستَنْكًرا وال رأيه، من ِبْدًعا كان مَلا عدوِّه، من بإزائهم ملن
عفو يتعاظمه ال وأنه صولة، وأصدقها وقًعا، وأشدُّها عفًوا، وامللوك الخلفاء أعظم أنه
— تعاىل هللا وفقه — للمهدي فالرأي الخطب؛ وجلَّ الذنب عظم وإْن صفح، يَتََكاءَُده وال
حاالتهم أُوَىل يذكر وأن عنهم، العفو يف هللا ثواب ِلُحسن بالرجاء الغيظ عقدة يَُحلَّ أن
وأساس دعوته، وأركان دولته، إخوان فإنَّهم لهم، ًعا وتََوسُّ بهم، ِبرٍّا ِعياالتهم، وَضيَْعة
مساِخِطه، من فيه دخلوا فيما َمثَلُهم وإنما يقول. وبحجتهم يصول، بعزتهم الذين حقه،
رأيه من ذلك غريَّ ما قلَّة يف وَمثَلُه إجابته، عن فيه وانَْطَوْوا معاصيه، من له وتعرَّضوا
متنارصين أخوين رجلني كَمثَل بهم؛ نعمته من تغريَّ أو لهم، حاله من نُِقل أو فيهم،
وتحامل باألذى، أخيه إىل فنهض حادث، ولهٌو عارض، َخبٌْل أحدهما أصاب متوازرين،
ومراجعة مرضه، ملداواة واحتياًال به، ولُْطًفا له، ًة ِرقَّ إال أخوه يْزدد فلم باملكروه، عليه

له. وَمْرَحمة به، وِبرٍّا عليه، عطًفا حاله،
ولكل خراسان، أهل يف القلوب وفض اللَّبَان، سمت َكَوى فقد عيلٌّ ا أمَّ املهدي: فقال

ابنه. موىس يعني محمد؟ أبا يا ترى ما فقال: مستقر. نبأ
ألسنتهم، عىل القول من يجري ما حالوة إىل تسُكْن ال املهدي، أيها موىس: فقال
وخِفيَّة رش، بَمْضَمرة يُنادي القوم من الحال فعلهم. َخَلل من تسيل الدماء ترى وأنت
يَُدافعوا أن رجاء حجابًا؛ دونها من العلل واتخذوا سرتًا، عليها املعاذير جعلوا قد حقد،
حتى عنهم جنوده ويُفنُوا فيهم، املهدي حيل فيكِرسوا بالتطويل، واألمور بالتَّأخري، األيام
من واملهديُّ بهم، األمور وتستمر حربهم، وتَْستَفحل مادَّتهم، وتتالحق أمرهم، يتالحم
اجتمعْت ما ولوال إليها. وسكن بها، وأَِنس لها، َفَرتَ قد أََمنَة، ولباس ِغرَّة، حال يف قولهم
ضالل داعية عن لْلِقراع واإلضمار بالقتال، امُلنَاصبة من جلودهم عليه وبََرَدت قلوبهم، به
— املهدي فْليَشُدِد األمور، سكون وِغبَّ الُوَالة، أخبار عواقب َلَرِهبوا فساد؛ شيطان أو
فيهم، يحرضه ما أشد عىل األمر وليضع نحوهم، كتائبه ويُكتِّب لهم، أْزَره — هللا وفقه
عىل وقوًة فسادهم، إىل ُدربة كانت إال صالحهم بها يريد خطًة يعطيهم ال أنه وليوقن
من ببابه ومن الجنود، من بحرضته من لفساد وسببًا عودتهم، إىل وداعيًة معصيتهم،
حادث، فتق يف يَْربح ولم األََرب، ذلك عىل وأجراهم العادة، وتلك أقرَّهم الذين الوفود
استحكام بعد تغيريه طلب وإن دنيا. به تستقيم وال دين، عليه يصلُح ال حارض، وخالف
والرأي الشديدة. وامُلْؤنة امُلْفرطة، بالعقوبة إالَّ ذلك إىل يصل لم ْربَة، الدُّ واستمرار العادة،
الجيوش، تطأهم حتى معذرتهم، يقبل وال عثرتهم، يُقيل ال أن — هللا وفقه — للمهدي
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ويُْطِبق البالء، بهم ويحيط املوت، بهم ويُْحِدق القتل، بهم ويَْستَِحرَّ السيوف، وتأخذهم
لكل وهزيمًة فيهم، سوء عادة لكل َمْقَطَعًة كان ذلك بهم املهدي فعل فإن الذل، عليهم
ونفقات كثرية غزواٍت عنه تضع هذه غزوتهم مؤونة يف املهدي واحتمال فيهم، رشٍّ بادرة

عظيمة.
الفضل. أبا يا فاحكم القوم، قال قد املهدي: قال

وسلكوا الرأي، بفروع فأخذوا «امَلَواِيل» أما املهدي، أيها محمد: بن العباس فقال
وأما عليها. تجاربهم تأت لم أنه عنها بنظرهم قرصَّ أموًرا ْوا وتعدَّ الصواب، جنبات
طلبوا، ما القوم يعطى ال وبأن تفرَّق، أالَّ والجنود تُنفق، أالَّ باألموال فأشار «الفضل»
وإنما بحربهم، واستهانًة ألمرهم استصغاًرا ذلك، بني بأمٍر وجاء سألوا، ما لهم يُبْذل وال
الوايل جرَّد وإذا الرفق. وإفراط باللني فأشار «عيلٌّ» وأما صغاُرها. األمور َجسيمات يَِهيج
القلوب تعطف بشدة يخلطهما لم محًضا، والخري بحتًا اللِّني ه حقَّ وسِفه أمره َغِمط ملن
الُفرجة لهم ع ووسَّ لعذرهم الخلع ملَّكهم فقد خريه؛ إىل يحبسهم بَرشٍّ وال لينه، عن
يف َفنَْزَوٌة شدة، وال اضطرهم خوف غري من لينه وقبلوا دعوته أجابوا فإن أعناقهم. لثَنْى
لم وإن فيهم. املهدي رأي بها ويسترصخون أنفسهم، إىل البالء بها يستدعون رءوسهم،
بهم الظن عليه ما فذلك اح، الرصُّ والخري املحض باللِّني إلجابته ويرسعوا دعوته يقبلوا
وجعل الجنة خلق — تعاىل — هللا ألن ِمثْلهم؛ من يكون أن يشبه قد وما فيهم والرأي
وال الِفَكر، تدركه وال برش، قلب عىل يخطر ال ما الكبري وامُلْلك املقيم النعيم من فيها
رحمًة لهم جعلها ناًرا خلق أنه فلوال فيها، بهم ورغَّ إليها الناس دعا ثم نفس، تعلمه

قِبلوا. وال أجابوا مَلا الجنة، إىل بها يسوقهم
معه. خري ال برشٍّ يُْرَمْوا وأن فيها، لني ال بشدٍة يُْعَصبوا بأن فأشار «موىس» وأما
ليس مجرًدا والرش مفرًدا الخوَف جماعته وخالف طاعته فارق ملن الوايل أضمر وإذا
أمرين: أحد إىل منهم الحال وانقطعت بهم، األمور اشتدت يثنيهم، لني وال طمع معهما
فيدعوهم القهر، من واالمتعاض الذِّلَّة، من واألَنََفة الشدة، من الحميَّة تدخلهم أن إما
ينقادوا أن وإما للموت، واالستسالم القتال، يف واالستبسال الخالف، يف التمادي إىل ذلك
الشقاق، وتُْعِقب النفاق، تورث باقية، وعداوة الزمة، ِبْغضٍة عىل بالقهر، ويُذعنوا بالُكره،
وأغلظ أصعب إىل أمرهم عاد حاٌل، لهم َقِويت أو قدرة، لهم ثَابَْت أو فرصة، أمكنتهم فإذا

كان. مما وأشد
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قد بَاَن، خرب وأبني برهان، وأوضح دليل، أْكَفى املهدي، أيها الفضل: قول يف وقال
مع نحوهم، البعوث وتوجيه إليهم، الجيوش ببعثة اإلرشاد عىل نظره وَحُزم رأيه، أجمع

العدل. من سألوه ما إىل وإجابتهم الحق، من سألوا ما إعطائهم
رأٌي. ذلك املهدي: قال

مَلا ِفطاٍم أمرَّ الشدة فصارت باللِّني — املهدي أيها — الشدة ُخلطت ما هارون: قال
ذلك. غري أرى ولكن تحب، ما إىل قائد أهدى اللني وعاد تكره،

بما مؤتَمن واملرء جميًعا، بيتك أهل فيه وخالفت بديًعا، قوًال قلت لقد املهدي: قال
قلت. عما فاخُرج ظاهرة، وحجة عادلة، ببينة يأتي حتى ادَّعى، بما وَظِنني قال

الحال اعتدلت وربما َمَكرة، قوٌم واألعاجم ُخدعة، الحرب إن املهدي، أيها هارون: قال
افرتقت وربما يعلنون، ما ظاهر عىل ون يُِرسُّ ما باطن فكان منهم، األهواء واتفقت بهم،
بمْدخولة واسترسَّ تُبْطن، محجوبة عىل القلب فانطوى اللسان، القلَب وخالف الحاالن،
ال ِميسمه، وموضع يده، بُمَقدَّم العالم بأمره، البصري بطبِّه، الرفيق والطبيب تُعلن، ال
يَِفرَّ أن — هللا وفقه — للمهدي فالرأي الداء. معرفة عىل يقع حتى بالدواء يتعجل
ومظاهرة الكتب، بمتابعة قاء، السِّ َمْخض حالهم ويَْمَخضظاهر امُلِسنَّة، َفرَّ أمرهم باطن
انفرجت فإن أمورهم. أغطية وتُكشف عيونهم، ُحُجب تُهتك حتى العيون، ومواالة الرسل،
وانقاد عليه األهواء اشتملت ضالل، داعية أو حال تغيري إىل به األمور وأفضت الحال
لني ال بشدٍة َعَصبَهم يستحلُّونه؛ وإثم يعتقدونه بدين نحوه األعناق وامتدَّت إليه، الرجال
وُرفعت تور، السُّ واهتُرصت العيون، انفرجت وإِن معها، عفو ال بعقوبة ورماهم فيها،
ينكرونها، وأعمال يطلبونها، أرزاق يف معتدلة بهم واألمور َمِريعة، فيهم والحال الُحُجب،
للمهدي فالرأي ُمناصحتهم؛ ودالَّة سابقتهم بماتَّة يسألونها وحقوٍق ُعونها، يَدَّ وُظَالمات
أمرهم من ويَْشَعب كرهوا، عما لهم ويتجاىف طلبوا، بما لهم يتسع أن — هللا وفقه —
مرض بذلك ويداوي أحبُّوا، من عليهم ويُويلِّ قطعوا، ما فتقهم من ويَْرتُق صدعوا، ما
الرفيق، الطبيب بمنزلة مملكته أهل وسواد وأمته املهدي فإنما أمورهم، وفساد قلوبهم،
يُربئ حتى رعيته، وضوالِّ غنمه، ملرابض يحتال الذي امُلجرِّب والراعي الشفيق، والوالد

جماعتها. أُنْس إىل الصحيحة ويرد علتها، داء من املريضة
معروفة، ووسيلة مقبولة، وماتَّة محمولة، دالَّة لهم الدين بخاصة خراسان إن ثم
من فليس عدله، وأعوان حقه، وأنصار دعوته، وسيوف دولته، أيدي ألنهم واجبة؛ وحقوق
بإساءتهم؛ املكافأة وال بهم، التَّوِْغري وال لهم، املؤاخذة وال عليهم، االضِطغان املهدي شأن
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أن قبل ضئيلة األصول قطع ومحاولة تقوى أن قبل ضعيفة األمور حسم مبادرة ألن
قليلها يلتئم حتى بها والتهاون لها التأخري من التدبري يف وأصح الرأي يف أحزُم تغلُظ،

جمهورها. إىل أطرافها وتجتمع بكثريها
وانسلَّ املاء، من الِقْدح خروج خرج حتى الحيا وقع يقع هارون زال ما املهدي: قال
هارون، بعده وثنَّى الرأي، هو أنه فيه موىس سبق ما فَدُعوا ادَّعى، فيما السيف انسالل
بهم وأفرطت اللََّجاج بهم أمعن إن الناس، وقادة الحرب وسياسة الخيل ألعنَّة من ولكن

الدالَّة؟
فراسة أدنى الفكر وطول البحث بدوام — املهدي أيها — نبلغ لسنا صالح: قال
ذو العجم ورجال العرب بيوتات من عنك ينفضُّ وليس نظرك، لحظات وبعض رأيك
يحتمل ممن جندك، وتستودعه حربك، تقلِّده قوي، وتدبري كامل، ورأي فاضل دين
مبارك النقيبة، ميمون — هللا بحمد — وأنت الثقيلة. باألعباء ويضطلع العظيمة، األمانة
وال اختيارك يقع فليس العزم، معصوم العواقب، محمود التجارب، َمْخبور العزيمة،
منه لك وجمع تحب ما هللا أراك إال ثغرك إليه وتُسند أمرك تولِّيه أحد عىل نظرك يقف

تريد. ما
أحب ولكن عليه، معونته وحسن فيه، هللا عادة لقديم ذلك؛ ألرجو إني املهدي: قال

املهم. األمر يف للمشاورة واالعتبار الرأي، عىل املوافقة
وشياطني ومنعة، عزة ذَُوو قوٌم — املهدي أيها — خراسان أهل الليث: بن محمد قال
عازبة، عنهم فالرَِّويَّة ظاهرة، عليهم األَنََفة ومالبس نابتة، فيهم الحمية ُزروع َخَدعة،
ال ِسْفَلة بني ألنهم َعذََلهم؛ وسيوُفهم مطَرهم، سيولُهم تسبق حارضة، عنهم والَعَجَلة
إالَّ يُْفطمون وال بشدة إالَّ يُْلَجمون ال رؤساء وبني عيونهم، منظر عقولهم مبلغ يعدو
تحامل رشيًفا أمرهم وىلَّ وإْن العظماء، له تَنَْقْد لم وضيًعا عليهم املهدي وىلَّ وإْن ، بامُلرِّ
حشمه من لنفسه يصيب حتى حربهم ودافع أمرهم املهديُّ ر أخَّ وإْن الضعفاء، عىل
أَْمَالؤهم، له تجتمع وثقًة أمرهم، عليه يتفق ناصًحا أبيه، بني أو عمه بني أو ومواليه
وتراخت بهم، األيام ست تنفَّ رهم؛ تُنفِّ مصيبة وال تَْدُخلهم، حمية وال تلزمهم، أنفة بال
هذه صاحُب يتالفاه ال ما العظيم والضياع الكبري الفساد من بذلك فدخل بأمرهم، الحال

كبري. ورش طويل، دهر بعد إال َجَهد، وإن يستصلحه وال َجدَّ، وإن الصفة
رجلني أحد بمثل َصَفاتَهم قارًعا وال عاداتهم فاطًما — هللا وفقه — املهدي وليس
ممثِّلة ويٌد بسمعك، موصول ناطق لساٌن أحدهما بهما: ذلك يف ِعْدل وال لهما، ثالث ال
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الِعرض، نقي الُجْلُجل، صوت يُفزعه ال وباِزٌل تُثْنَى، ال وبُْهَمة تَُزْعزع، ال وصخرة لعينك،
فجعل ته، بهمَّ اآلخرة نحو وسما قدره، عن الدنيا اتَّضعت قد الخطر، جليل النفس، نزيه
يتعدَّى وال عمًال يَْقبل فليس موطئًا، لقدمه األدنى والغرض نُْصبًا، لعينه األقىص الغرض
ظل يف ونبت كرامتك، بلطيف ُغذِّي قد رجل أبيك، بني وأنصح مواليك، رأس وهو أمًال،
ثغرهم؛ إليه وأسندت ِثْقلهم، لته وحمَّ أمرهم، َقلَّدته فإن أدبك، قوائم عىل ونشأ دولتك،
بينه واإلنصاف أمريًا، وعليهم عليه العدل فجعل نَْهيُك، أغلقه وبابًا أمرك، فتحه ُقْفًال كان

حاكًما. وبينهم
يف غرس عليهم، ما منهم وأخذ لهم ما فأعطاهم امَلْعَدلة وسلك امَلنَْصفة حكم وإذا
العروق، راسخة طاعًة قلوبهم داخل ويداء السُّ يف لك وأسكن صدورهم، بني لك الذي
فيهم يبقى فال هم، خواصِّ قلوب من متمكنة هم، َعَوامِّ حوايش يف متماثلًة الفروع، باسقة
من ونَبَْعٌة َغيَْضتك، من ُعوٌد واآلخر أحدهما. وهذا أدُّوه، إالَّ حق يلزمهم وال نََفْوه، إالَّ ريٌب
يجرِّد الخالف، مأمون امة، َ الرصَّ محمود العقل، راجح الِحْلم، كهل السن، فتيُّ أُُروَمتك،
وهو يستوجبون، ما حسب وعىل يستحقون، ما بقدر خريه عليهم ويبسط سيفه، فيهم
تمنْعك وال إليهم، بالجيوش ْهه ووجِّ عليهم، — هللا أعزك — فسلِّْطه املهدي، أيها فالن
مع والجهل الشك من خريٌ الحداثة مع والثقة الِحْلم فإنَّ مولده؛ وحداثة ِسنِّه رضاعة
مكارم من به كم واختصَّ عليه هللا طبعكم فيما — البيت أهَل — أحداثكم وإنما الكهولة.
كِفراِخ األنفس؛ ورصامة التدبري، وصواب األمور، ومحاسن الفعال، ومحامد األخالق،
فالِحْلم تأديب، بال النفع لوجوه والعارفة تدريب، بال الصيد ألخذ املحِكمة الطري ِعتاق
قلوبكم، يف مزروع صدوركم، يف ثابٌت والرفق والتُّؤدة والجود والحزم والعزم والعلم

ثابتة. وغرائز الزمة بطبائع عندكم، متكامل لكم، ُمْستحِكم
ذُكر، ما عىل الحلم يف — املهدي أيها — بيتك أهل ِفتَاءُ هللا: عبد بن معاوية قال
بقديم ليس رجًال عليهم املهديُّ وىلَّ إن ولكن ُوصف، ما عىل عز حال يف خراسان وأهل
بمعروف وال لألمور، التجربة بطويل وال الحروب، يف الصوت بنَِبيه وال الجنود، يف الذِّكر
أحدهما َمُهوالن: وخطران عظيمان أمران ذلك دخل األعداء؛ يف والهيبة للجيوش السياسة
واملقارعة به النهوض يف عليه بها ويجرتئون فيه، ويحتقرونها منه، يَْغتَمزونها األعداء أن
اآلخر واألمر بطباعه. والعلم لحاله ف والتكشُّ ألمره االختبار قبل عليه، والخالف له
ولم والنجدة البأس منه يختربوا لم إذا يسوس، التي والجيوش يقود، التي الجنود أن
إىل طاعتهم واستأخرت نجدتهم، وماتت شجاعتهم، انكرست والهيبة، يت بالصِّ يعرفوه
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وفقه — املهدي وبباب االختبار. قبل البوار وقع وربما معرفتهم، ووقوع اختبارهم حني
وساس الجيوش قاد قد عاٍل، وصوت زاٍك نسب له َصيٌِّت، َحنيك نَِبيه َمهيب رجل — هللا
املهدي ه والَّ فلو الثقة، كل به ووثقوا بامِلَقة عليه واجتمعوا خراسان أهل وتألَّف الحروب،

رشهم. هللا لكفاه أمَرهم
بيتنا أهل من الَحَدث رأي إذْ عصبية، إالَّ وأبيت الرَّميَّة، قصد جانبت املهدي: قال

العهد؟ ويل تركتم أين ولكن غرينا، من ُحلماء عرشة كرأي
وأهله الدين ومن َوْحِده، ونسيج َجدِّه، شبيه كونه إال ذكره من يمنعنا لم قالوا:
خلقه عن حجب — وجل عز — هللا وجدنا ولكن فضله، أدنى عن القول يقرص بحيث
حوادث من املقادير عليه تجري ما ومعرفة األيام، به تختلف ما علم عباده دون من وسرت
َمَحلَّة عن ُشُسوعه فكِرهنا امللوك، وموايض القرون لخوايل مة امُلْخَرتِ املنون وريب األمور،
الجنود، ومستقر والخزائن، املدائن وموضع والوالية، اإلمامة ومقر السلطان، ودار امُلْلك
الناس، لقلوب وِمْصيََدة امُللك، ملدار قطبًا هللا جعلها التي األموال، وَمْجَمع الجود، ومعِدن
وقلنا: املوت، وأبناء الضالل، وفرسان البدع، ودواعي الفتن، وثوَّار الطمع، إلخوان ومثابة
قبله، من الرسل بجنود حدث قد ما وجنوده جيوشه يف فحدث عهده وىلَّ املهدي ه وجَّ إن
وهول عظيم خطر وهذا بنفسه، إليهم يَنَْهَد أْن إالَّ بغريه، يُْعقبهم أن املهدي يستطع لم
يُْستَْغنى ال عوض يقع حتى بإمامه، الحال واستدارت بمقامه، األيام تنفست إن شديد
وبه تبًعا له خطًرا وأجل هوًال أعظم هو مما بعده ما صار منه، بد ال أمر يحدث أو عنه،

متصًال.
نحن عليه، األمر تصفون ما غري وعىل إليه، تذهبون مما أيرس الخطب املهدي: قال
من ومحتوم العلم من سابٍق عىل األمور ومواقع القضايا أسباب من نجري البيت أهل
وتكامل إلينا، بأجمعه ذلك تناهى وقد الرسل، عليه ونبَّأَت الكتب، به أنْبأت قد األمر،
بعدي، َعِقبي عهد وويلِّ عهدي، لويلِّ بد ال إنه نتوكل. هللا وعىل نُدبِّر، فبه عندنا، بحذافريه
رسله، إليهم يُقدم فإنه األول أما بالجنود. نحوها ه ويتوجَّ البعوث، خراسان إىل يقود أن
إخوان من أحًدا يدع أالَّ يريد عليهم، َحِنًقا إليهم نَِشًطا يخرج ثم حيله، فيهم ويُعمل
وقلَّده القهر، قناع وألبسه القتل، بَحرِّ تََوطَّأه إالَّ الضالل، وفرسان البدع ودواعي الفتن
ونرصة البدعة نار وإخماد الفتنة جناح قصِّ يف عملوا الذين من أحًدا وال الذل، طوق
عليه ُمْجِمًعا به ُمْزِمًعا خرج فإذا نَْهِله، وجداول فضله، ِديَم عليهم أْجَرى إالَّ الحق، والة
فهدأت مكايده، ونََفذت كتبه، وَكَدحت ِحيَلُه، َعِملت قد أْن تأتيه حتى قليًال إال يِرسْ لم
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لهم، نظًرا فيميل بالرضا، املختلفون عليه واجتمع األهواء، طائرة ووقعت القلوب، نافرة
اجهم ُحجَّ ومنع طريقهم، وقطع سبيلهم، أخاف قد عدوٍّ إىل عليهم، وتعطًُّفا بهم، وبرٍّا

الحالل. هللا رزق ارهم تُجَّ وسلب الحرام، هللا بيَت
ما وبذل يطلبون، ما بإعطاء عليهم الحجة له تُْعتقد ثم إليهم، ه يوجِّ فإنه اآلخر وأما
فأصغت نحوه، بأعناقهم النواحي أهل وجنح له، بَقَراباتها الِفَرق سمحت فإذا يسألون،
بطاعتها، نجَعت ناحية ألول قصد الوفود؛ عليه وقِدمت الكلمة، له واجتمعت األفئدة، إليه
ثم ِحبائه، بعظيم ها وخصَّ كرامته، ظل وأنزلها نعمته، َجنَاح فألبسها تها، بأَِزمَّ وألقت
فرقة وال دانية ناحيٌة فيهم تبقى فال بالرحمة، عليهم وتعطَّف بامَلْعَدلة، الجماعة عم
كسريها، وجرب فقريها، فأغنى منفعته، إليها ووصلت بركته، عليها دخلت إال قاصية
وتَْستَِميلهم الشقاء عليها يغلب ناحية ناحيتني: خال ما رفيعها، وزاد وضيعها، ورفع
يبعث، من آخر فتكون حقه، عن وتتثاقل إجابته، عن وتبطئ بدعوته، فتستخف األهواء،
يلزمهم، بحق يَِجدَّ أن يلبث ال علة، لها ويبتغي َمْوجوَده، عليها فيصطيل ه، يوجِّ من وأبطأ
ويحيط القتل، بهم ويستِحرُّ السيوف، وتأكلهم الجيوش، فتَْستَْلِحمهم عليهم، يجب وأمٍر
أمانًا، لهم يبسط ال وناحية األوالد. ويُوتِم البالد، يخرِّب حتى التتبُّع، ويفنيهم األرس، بهم
جلباَب وتََدرَّع الُفرقة، باب فتح من أول ألنهم ذمة؛ لهم يجعل وال عهًدا، لهم يقبل وال
يف ُهرَّابهم ويطلب ُقوَّادهم، ويأرس أعالمهم، يقتل ولكنه العصا، َشقِّ يف وَربَض الفتنة،
حتى وتنكيًال، وتغليًال تقتيًال األرض، وبطون األودية، وَحميل الجبال، وُقَلل البحار، لَُجج
منه نصحح وال وقتًا، كتبنا يف له نعرف ال أمٌر وهذا أَيَاَمى. والنساء خرابًا، الديار يدع

تفسريًا. قلنا ما غري
قىض وما بُجْرجان، وُحلُوله خراسان، إىل هه توجُّ أوان فهذا عهدي ويلُّ موىس وأما
املقام، من عاقبًة هللا بإذن له مغبًَّة للمسلمني خريٌ فيها وامُلقام إليها خوص الشُّ من له هللا
فضله، عظيم فيتصاغر أمواجنا، ومجامع سيولنا ومدافع بحورنا لجج يف يغمر بحيث
له ويُختار الوزراء من يصحبه فمن منه، كائن هو ما كثري ويتقلل نوره، مرشق َّب ويتدأ

الناس؟ من
قد عَلًما ملتك وأهل تك ألُمَّ أصبح عهدك ويلَّ إن املهدي، أيها الليث: بن محمد قال
لك، جواره ومحل منك داره لقرب كان وقد أبصاَرها، سْمتَه ومدَّْت أعناقها، نحوه تثنَّت
إىل وصار بنظره، وخال بنفسه، انفرد إذا فأما العذر، واسع األمر، ُغْفل الحال، ُعْطل
وتسأل آثاره، ملواقع وتَْستَنصت رأيه، مخارج د تتفقَّ أن العامة شأن من فإن تدبريه،
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ووزرائه وسياسته، وتدبريه ومعدلته، وإقساطه ومرحمته، برِّه يف أحواله: حوادث عن
وألزمها بهم، األمور وأملك عليهم، األشياء أغلب إليهم سبق ما يكون ثم وأصحابه،
ناظًرا — هللا وفقه — املهدي يفتأ فال ألهوائهم. وعطًفا لرأيهم استمالًة وأشدَّها لقلوبهم،
أَْزيَن هو بأمر أمته رضاء ويستجمع واليته، أركان ويسدد مملكته، عمد يقوي فيما له
يف حاًال وأحمد رعيته، قلوب يف موقًعا وأجلُّ ألمره، مَغبَّة وأفضل لجماله، وأظهر لحاله،
عليه القلوب استعطاف يف وأبلغ له، األهواء باستجماع ذلك مع أدفع وال ملته. أهل نفوس
يختار وأن وأهله، للخري ومحبة أثره، عن تنترش ومعدلة فعله، من تظهر مرحمة من
العامة تسكن أقواًما مرص كل أهل وفقهاء بلدة كل أهل خيار من — هللا وفقه — املهدي
اإلحسان، سبل عمارة لهم تسهل ثم وصفوا، إذا بهم الرعية وتأنس ذكروا، إذا إليهم

عليه. ل وُسهِّ له ُفتح كان قد كما املعروف باب وفتح
أصبحت قد إنك بني، أي فقال: موىس، ابنه يف بعث ثم ونصحت. صدقت املهدي: قال
نائية، وإساءتك شاملة، فحَسنتك غايًة، الرعية أعطاف ومَلثْنَى نُْصبًا، العامة وجوه لَسْمت
رضاهم تطلب وال فيهما، الناس ُسخط فاحتمل وطاعته، هللا بتقوى فعليك ظاهر، وأمرك
وليس رضاه، إيثاُرك عليك أسخطه َمن كافيك — وجل عز — هللا فإن بخالفهما،
كل يف — تعاىل — هلل أن اعلم ثم سواه. من رضا إيثاُرك عليك يُسخطه من بكافيك
اإلسالم حبل يجدِّد حقه، لنرصة وخبايا خلقه، صفوة من وبقايا رسله، من فرتًة زمان
عدله إقامة وعىل أنصاًرا، دينه ألولياء ويتخذ بنرصتهم، الدين أركان ويشيد بدعواهم
خراسان أهل وأن الفساد، األرض عن ويدفعون امَليَل، ويقيمون الخلل، يسدون أعوانًا،
نزول ونسترصف بطاعتهم، املكاره نستدفع الذين دعوتنا، وسيوف دولتنا، أيدي أصبحوا
ببصائرهم، الدهر ركن ونزاحم بعزائمهم، الزمان ريب وندافع بُمناَصَحتهم، العظائم
الرعية وحصون صفحتها، برزت إذا األعداء وخوف لَُفُفها، أرجفت إذا األرض عماد فهم
نريان أخمدت صالحات ومواطن صادقات، وقائع لهم مضت قد بها، الحال تضايقت إذا
مع جرْوا ما كذلك ينفكُّوا ولم الجبارين، رقاب وأذلَّت البدع، دواعي وقسمت الفتن،
ذاتهم، بها هللا أعز التي طاعتنا بحبل واعتصموا دعوتنا، ظل يف وأقاموا دولتنا، ريح
بعد العاملني، رقاب عىل وملوًكا األرض، أقطار يف أربابًا بها وجعلهم ضعتهم، بها ورفع
فظاهر . ِّ والرضُّ البأس وَجْهد األىس، وُمحالفة البََال، وإطباق الخوف، وقناع الذل، لباس
ووسيلة طاعتهم، حق لهم اعرف ثم نعمتك، حدائق يف وأنزلهم كرامتك، لباس عليهم
واإلثابة عليهم، والتوسعة إليهم، باإلحسان ُمناَصحتهم، وُحرمة سابقتهم، وماتَّة دالَّتهم،

مُلسيئهم. واإلقالة مُلحسنهم،
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باإلنصاف مودتها واستجلب عليها، بالعدل رضاها فاستدع العامة، عليك ثم ، بُنيَّ أي
الحجج وُوالة الُعذر ال عمَّ واجعل رعيتك، عني يف به وتوثَّق لربك، بذلك ن وتحسَّ لها،
كل أهل وخيار بلد كل قايض تأمر أن وذلك لرعيتك، منك ونََصَفًة عملك، بني مقدمًة
فإن وبينهم، بينه حاكًما العدل وتجعل أمرهم تولِّيه رجًال ألنفسهم يختاروا أن مرص
ما عليك يسقطنَّ فال الحجج، ووالة العذر، عمال هؤالء ُعذرت. أساء وإن ُحمدت، أحسن
قلوب وكبت املرجفني، ألسنة انعقاد من األسماع، إىل وسبق اآلفاق يف انترش إذا ذلك يف
كرامتك ظل يف ينفكنَّ وال األمور. عواقب وسالمة الحروب، نريان وإطفاء الحاسدين،
وأعالم العرب رجاالت كرائم من كريمة أحدهما رجالن: متعلًقا حبلك وِبُعرى نازًال
مغموز، غري دين له واآلخر صحيح، ودين راجح، وحلم فاضل، أدب له الرشف، بُيُوتات
ووضع العرب، وأنحاء الرأي، وترصيف الكالم، بتقليب بصريٌ َمْدخول، غري وموضع
من باقية وآثاًرا نافعة آدابًا يضع الخطوب، وتصاريف الحروب بحاالت عالم الكتب،
فرجٌل أمرك، يف وتُْدخله حربك، يف فتستشريه ذكرك، وتحلية أمرك، وتحسني محاسنك،
لك تختار أن تدع وال جناني، خرضة يف ويرعى َمَحلَّتي، إىل يأوى فهو كذلك أصبته
فيما مشاورتك وأهل ارك، وسمَّ جريانك يكونون أقواًما األمصار وخيار البلدان فقهاء من
وتوفيقه عونه من هللا أَْصَحبك هللا، بركة عىل فرس تُصِدر. فيما مناظرتك وأصحاب تُورد

لسانك. بالخري يُنْطق وهاديًا قلبك، الصواب إىل يهدي دليًال
ببغداد. ومئة سبعني سنة اآلِخر ربيع شهر يف وكتب

بالبرصة مات وكان ابنه يرثي املهدي بن إبراهيم وقال (113)

وُغ��روُب داِئ��ٌم َس��حٌّ َف��ِل��ل��َع��ي��ِن َح��ِب��ي��ُب ع��ن��ك األيَّ��ام آِخ��َر ن��أَى
ك��ئ��ي��ُب وأن��َت َم��ْس��لُ��وٌب َف��َق��ْل��بُ��ك ل��ه��ا أْوبَ��ٌة يُ��ْرتَ��َج��ى ال نَ��ًوى َدَع��تْ��ُه
يَ��ُؤوُب َل��يْ��َس ال��ُغ��يَّ��اِب ِف��ي وأَْح��َم��ُد غ��ائ��ٍب ُك��لُّ أْوط��اِن��ِه إل��ى يَ��ُؤوُب
تَ��نُ��وُب ال��زَّم��اِن َوأَْح��داُث ِس��واَي َوِج��ي��رًة داِري َغ��يْ��َر داًرا َل تَ��بَ��دَّ
َغ��ِري��ُب ال��ُم��َق��اِم أَيَّ��اِم ُط��وِل َع��َل��ى أَنَّ��ُه َغ��يْ��َر ُم��ْس��تَ��ْوِط��نً��ا ِب��ه��ا أَق��اَم
َرط��ي��ُب َوْه��َو َف��اْه��تَ��زَّ ال��نَّ��دى َس��َق��اُه ��َح��ى ال��ضُّ َم��يْ��َع��ِة ِف��ي ك��ال��ُغ��ْص��ِن يَ��ُك��ْن َل��ْم َك��أَْن
ثُ��ُق��وب تَ��ِش��نْ��ه ��ا َل��مَّ ب��أْص��داف��ه نُ��وُره يَ��ْل��َم��ُع رِّ ك��ال��دُّ يَ��ُك��ْن َل��ْم َك��أَْن
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َع��ِص��ي��ُب ي��ك��وُن ي��وٌم إذا ـ��س��اء ـِّ ال��ن�� وَم��ْع��ِق��ل ال��ِف��ن��اء َزيْ��ن يَ��ُك��ْن َل��ْم َك��أَْن
أَغ��ي��ُب ِح��ي��َن ك��اَن َق��ْص��ِري وُم��ْؤنِ��س ��ُه أَُش��مُّ ِح��ي��َن ك��اَن َص��ْدِري وَريْ��ح��ان
َس��ِل��ي��ُب ِم��نْ��ُه َوْه��َي إَِل��ِه��ي ِب��َح��ْم��ِد أَْص��بَ��َح��ْت ثُ��مَّ ِب��ِه َم��ْألَى يَ��ِدي َوَك��انَ��ْت
َش��ُع��وُب أْع��َل��َق��تْ��ُه َح��تَّ��ى ِم��نْ��ُه ِب��ه��ا نَ��اِظ��ِري يُ��ْرَو َل��ْم األَيَّ��اِم ِم��َن َق��ِل��ي��ًال
َج��نُ��وُب َف��َط��اَح أََط��اَح��تْ��ُه أَْن إل��ى َس��اَع��ٍة َغ��يْ��َر يُ��ِق��ْم َل��ْم َس��َح��اٍب َك��ِظ��لِّ
ُغ��ُروُب وَح��اَن َولَّ��ْت َوَق��ْد َم��َس��اءً ��َرْت تَ��َح��سَّ َغ��َم��اٍم ِم��ْن ��ا ل��مَّ ��ْم��س ال��شَّ أَو
يُ��ِج��ي��ُب بُ��ن��يَّ يَ��ا َم��اءً ِب��َع��يْ��نَ��يَّ واْل��بُ��َك��ا ُدُم��وِع��ي أَبْ��َق��ْت َم��ا َس��أَبْ��ِك��ي��َك
َق��ِض��ي��ُب اْألََراِك َف��ْرِع ِف��ي اْخ��َض��رَّ أو َح��َم��اَم��ٌة تَ��َغ��نَّ��ْت أو نَ��ْج��ٌم َغ��اَر َوَم��ا
نُ��ُدوُب َع��َل��يْ��َك َق��ْل��ِب��ي وف��ي ثَ��َويْ��ُت أَُم��ْت ف��إْن َح��يَ��اِت��ي َداَم��ْت َم��ا َح��يَ��اِت��َي
َوِج��ي��ُب ��لُ��وِع ال��ضُّ تَ��ْح��َت َل��ه��ا َع��َل��يْ��َك َل��وَْع��ًة َدْم��ِع��َي أَنْ��َف��ْدُت إْن وأُْض��ِم��ُر
َط��ِب��ي��ُب ال��ِب��الِد ف��ي ِم��نْ��ُه��ْم َدواءََك يُ��ِص��ْب َف��َل��ْم ال��ِع��راق أَِط��بَّ��اءَ َدَع��ْوُت
َرِق��ي��ُب ال��َم��نُ��وِن ألَش��راِك َع��َل��يْ��ه��ا ِل��ُم��ْه��َج��ٍة َدْف��ًع��ا اْآلُس��وَن يَ��ْم��ِل��ِك َوَل��ْم
َم��ش��ي��ُب َع��اله ق��د َف��َرأِْس��ي أَُخ��وَك َم��نْ��ِك��ب��ي َه��دَّ بَ��ْع��َدَم��ا َج��نَ��اِح��ي َق��َص��ْم��َت
تَ��ذُوُب َف��ْه��َي ال��ُح��ْزِن ِب��نَ��اِر تُ��ذَاُب ُح��َش��اَش��ًة إالَّ ِك ال��ُه��الَّ ف��ي َف��أَْص��بَ��ْح��ُت
َويَ��ثُ��وُب تَ��اَرًة يَ��تَ��َولَّ��ى َص��ًدى َف��تَ��َرْك��تُ��َم��ا ِح��ْق��بَ��ٍة ف��ي تَ��َولَّ��يْ��تُ��م��ا
ُق��لُ��وُب َع��َل��ي��ه ُح��ْزنً��ا ُف��تِّ��تَ��ْت َوَل��ْو ُرْزُؤُه ُرْزئِ��َك دوَن إالَّ َم��يْ��َت َف��َال
َق��ِري��ُب ِم��نْ��َك أَبْ��َط��أُْت َوإْن ِب��أَنِّ��ي َل��َع��اِل��ٌم َق��بْ��ِل��ي َق��دَّْم��َت َوإْن َوإنِّ��ي
َح��ب��ي��ُب ال��َغ��َداَة َق��ْل��ِب��ي إل��ى َص��بَ��اٌح َم��َس��اِئ��ِه ِف��ي نَ��ْل��تَ��ِق��ي َص��بَ��اًح��ا َوإنَّ

الربامكة وراثي املأمون (114)

معك خذ يل: فقال ثلثه الليل من مىض وقد ليلًة املؤمنني أمري طلبني املأمون: خادم قال
واذهب — الخادم دينار واآلخر محمد، بن عيل أحدهما يل، اهما وسمَّ — وفالنًا فالنًا
شعًرا وينشد الربامكة ُدور آثار إىل ليًال يحرض شيًخا أن بلغني فإنه لك؛ أقول ملا مرسًعا
حتى وديناٌر وعيلٌّ أنت فامض ينرصف. ثم عليهم ويبكي وينُدبهم كثريًا ذكًرا ويذكرهم
وندب وبكى جاء قد الشيخ رأيتم فإذا الُجُدر، بعض خلف فاسترتوا الَخِربات تلك تردوا
بغالم نحن فإذا الخربات، أتينا حتى ومضينا فأخذتهما قال: به. َفأْتوني أبياتًا وأنشد
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ولُْطٌف، مهابٌة وعليه َجَماٌل وله جاء قد شيٌخ وإذا حديٌد، وكريس بساٌط ومعه أتى قد
األبيات: هذه ويقول وينتحب، يبكي وجعل الكريس عىل فجلس

يَ��ْح��يَ��ى ف��ي ل��ْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة ُم��نَ��اٍد ونَ��اَدى َج��ْع��َف��ًرا َج��نْ��َدَل ��يْ��َف ال��سَّ َرأَيْ��ُت ��ا وَل��مَّ
نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��نْ��َف��ُع َال اآلَن وُق��ْل��ُت َع��َل��يْ��ِه��ْم ��ِف��ي تَ��أَسُّ وَزاَد نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت

فزًعا ففزع املؤمنني، أمري أجب له: وقلنا عليه، قبضنا فرغ فلما أطالها. أبياٍت مع
بعض إىل تقدم ثم بحياٍة. بعدها أوقن ال فإني بوصية أويص حتى دعوني وقال: شديًدا،
َمثَل فلما به رسنا ثم غالمه، إىل وسلَّمها وصية فيها وكتب ورقًة وأخذ واستفتح الدكاكني
يف تفعله ما الربامكة منك اْستَْوَجبَْت وبَم أنت؟ من رآه: حني قال املؤمنني أمري يدي بني
يل أفتأذن عندي، خِرضًة أيادي للربامكة إن املؤمنني، أمري يا الشيخ: قال دورهم؟ خرائب
أوالد من املغرية بن املنذر أنا املؤمنني، أمري يا فقال: قل، قال: معهم؟ بحايل أحدثك أن
بيع إىل واحتجت يْن الدَّ ركبني فلما الرجال، عن تزول كما نعمتي عني زالت وقد امللوك،
الربامكة، إىل بالخروج عيلَّ أشاروا فيه، ُولِدت الذي وبيتي أهيل ورءوس رأيس عىل ما
وال يُبَاع ما معنا وليس وَوَلدي أْهيل من رجًال وثالثون نَيٌِّف ومعي ِدَمْشق من فخرجت
أعددتُها كنت ثياٍب ببعض َفَدعوت املساجد، بعض يف ونََزْلنا بغداد َدَخلنا حتى يُوَهب، ما
بغداد شوارع ودخلت عندهم، يشء ال ِجياًعا وتَركتُهم وَخَرجُت، َفَلِبستُها بها، ألْسترت
وعىل وزينٍة، زيٍّ بأحسن شيٌخ جانبه ويف مزخرٍف بمسجٍد أنا فإذا الربامكة، عن سائًال
وجلست املسجد ودخلت القوم يف فطمعت جلوٌس، جماعٌة الجامع ويف خادمان الباب
صناعتي، تكن لم ألنها مني يسيل والعرق أخرى، وأؤخر ِرجًال أقدم وأنا أيديهم، بني
فدخلت خالد بن يحيى دار فدخلوا معهم، وأنا فقاموا القوم ودعا أقبل قد الخادم وإذا
وبني وواحًدا، مئة نا يعدُّ وهو فسلَّْمنا بستان وسط له دكة عىل جالٌس يحيى وإذا معهم،
من صينيٌة خادم كل ومع أقبلوا، قد خادًما عرش واثني بمئة وإذا ولده، من عرشٌة يده
القايض فرأيت صينيًة، منا رجٍل كل يدي بني فوضعوا دينار، ألف صينيٍة كل عىل فضٍة
األول ويقوم آباطهم تحت الصينيات ويجعلون أكمامهم يف الدنانري يضعون واملشايخ
وأخذتها، فجرست الخادم فغمزني الصينية، أخذ عىل أجرس ال وحدي بِقيُت حتى فاألول،
أن مخافة ورائي إىل ت أتلفَّ وجعلت وقمت، يدي يف والصينية كمي يف الذهب وجعلت
للخادم: فقال يالحظني ويحيى الدار صحن إىل كذلك وأنا فوصلت الذهاب، من أُْمنَع
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قصتي، عليه فقصصت وشماًال؟ يمينًا تتلفت أراك يل ما فقال: فأتاني الرجل، بهذا ائتني
فخذه غريٌب رجٌل هذا بني، يا له: فقال به، فأتاه موىس، بولدي ائتني للخادم: فقال
دوره من دار إىل وأدخلني يدي عىل ولده موىس فقبض ونعمتك، بنفسك واحفظه إليك
أصبح فلما رسوٍر، وأتمِّ عيٍش ألذِّ يف وليلتي يومي عنده وأقمت اإلكرام، غاية فأكرمني
اشتغايل علمَت وقد الفتى، هذا عىل بالعطف أمرني الوزير له: وقال العباس، بأخيه دعا
كان ملا ثم اإلكرام، غاية وأكرمني ذلك ففعل وأكرمه، إليك فاقبضه املؤمنني أمري بيت يف
ال أيام عرشة مدة يتداولونني القوم أيدي يف أزل لم ثم أحمد. أخوه تسلَّمني الغد من

األحياء. يف أم هم األموات أيف وصبياني عيايل خرب أعرف
قم فقالوا: الخدم، من جماعٌة ومعه خادٌم جاءني عرش الحادي اليوم كان فلما
هذه عىل وأُخَرج والصينية الدنانري ُسِلبْت َواَويْاله! فقلت: بسالم، عيالك إىل فاخرج
فلما الرابع، ثم الثالث ثم الثاني ثم األول رت السِّ فُرِفع راجعون! إليه وإنَّا هلل إنا الحالة!
مأموٌر فإني إيلَّ فارفعها الحوائج من لك كان مهما يل: قال األخري السرت الخادم رفع
ونوًرا، حسنًا كالشمس حجرًة رأيت األخري السرت ُرِفع فلما به. تأمرني ما جميع بقضاء
يف يتقلَّبون وعيايل بصبياني وإذا املسك، ونفحات والعود النَّدِّ رائحة منها واستقبلني
وتلك بَضيْعتني ومنشوٌر دينار، آالف وعرشة درهم ألف مئة إيلَّ وُحِمل والديباج، الحرير
مع املؤمنني أمري يا وأقمت والبنادق. الدنانري من فيها بما أخذتها كنت التي الصينية
فلما غريٌب، رجٌل أم أنا الربامكة أمن الناس يعلم ال سنًة، عرشة ثالث دورهم يف الربامكة
َمْسعدة، بن عمرو أْجَحفني نزل، ما الرشيد من املؤمنني أمري يا بهم ونزل البليَّة جاءتهم
الدهر، عيلَّ تحامل فلما به، دخلُهما يفي ال ما الخراج من الضيعتني هاتني يف وألزمني
عىل وأبكي إيلَّ ُصنعهم حسن وأذكر فأَنُْدبهم ُدورهم َخِربات أقصد الليل آخر يف كنت
الرجل؟ هذا تعرف له: قال به أُِتي فلما مسعدة، بن بعمرو عيلَّ املأمون: فقال إحسانهم.
كذا قال: َضيْعتيه؟ يف ألزمته كم قال: الربامكة، صنائع بعض هو املؤمنني، أمري يا قال:
من ولَعِقبه له ليكونا له وأفرغهما مدته يف منه أخذتَه ما كل إليه ُردَّ له: فقال وكذا،

بعده.
إليك أحسنَّا قد هذا، يا له: قال بكائه كثرَة املأمون رأى فلما الرجل، نحيب فعال قال:
خرباتهم آت لم لو الربامكة، صنيع من أيًضا وهذا املؤمنني، أمري يا قال: يبكيك؟! فما
كنت أين من فعل، ما بي ففعل املؤمنني أمري إىل خربي اتَّصل حتى وأندبهم فأبكيهم
وظهر عيناه دمعت وقد املأمون فرأيت ميمون: بن إبراهيم قال املؤمنني؟ أمري إىل أصل
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ولهم فاشكر، وإيَّاهم َفابِْك، فعليهم الربامكة، صنائع من هذا َلَعْمري، وقال: حزنه، عليه
فاذكر. وإلحسانهم فأَْوِف،

البخل يف هارون بن سهل رسالة (115)

الرحيم الرحمن هللا بسم

قيس: بن األحنف قال أهله، من وجعلكم الخري وعلمكم شملكم، وجمع أمركم، هللا أصلح
من حياء أقلُّهم القتال إىل الناس أرسع فإن الفتنة، إىل تُْرسعوا ال تميم، بني معرش يا
يعيب إنما فإنه َعيَّابًا، فتأمل ًة َجمَّ العيوب ترى أن أردت إذا يقولون: كانوا وقد الِفرار،
أن وقبيٌح بعيب، ليس ما تعيب أن العيب أعيب ومن العيب، من فيه ما بفضل الناَس

بُمْشِفق. تُْغِري وأن مرشًدا تَنَْهى
عليكم، النعمة وإبقاء فاسدكم وإصالح وتقويمكم هدايتكم إال قلنا بما أردنا وما
إال أوصيناكم ما أنَّا تعلمون وقد وبينكم، بيننا فيما النية حسن سبيل أخطأنا وما
قال ما ذلك يف نقول ثم دونكم، اآلفاق يف به وُشِهرنا قبلكم وألنفسنا لكم اخرتناه بما
َما اْإلِْصَالَح إِالَّ أُِريُد إِْن َعنُْه أَنَْهاُكْم َما إَِىل أَُخاِلَفُكْم أَْن أُِريُد ﴿َوَما لقومه: الصالح العبد
أن بكم ُحْرمتنا يف منكم نا أحقَّ كان فما تََوكَّْلُت﴾، َعَليِْه ِباهللِ إِالَّ تَْوِفيِقي َوَما اْستََطْعُت
بلغتم املبسوط العذَر فال حقكم، واجب من رعيناه ما عىل إليكم بذلك قصدنا حق تَْرَعْوا
ذلك من أنفسنا يف لرأينا فخٌر به يُراد العيوب ذكر كان ولو قمتم، الُحْرمة بواجب وال
وقد َريِْعه، يف وأْزيَد لُطْعِمه، أطيب فهو العجني أجيدي لخادمي: بقويل ِعبْتُموني ُشْغًال.
حني وعبتموني الرَّيْعني. أحد فإنه العجني أَْمِلكوا عنه: ريضهللا — الخطاب بن عمر قال
نَِهم، عبٍد عىل غريبة، رطبة ومن نقيَّة رطبة فاكهٍة من ثمني يشء فيه ما عىل ختمت
عىل األئمة بعض ختم وقد بالختْم وعبتموني ُمِضيعة، وزوجٍة َلْكَعاء، وأََمٍة َجِشع، وصبي
يشء ال عىل ختم ن عمَّ فأمسكتم طيٍَّة، من خريٌ طينٌة وقال: فارغ كيٍس وعىل سويٍق ِمْزَود
اإلنضاج يف فزد امَلَرق يف زدت إذا للغالم: قلت أن وعبتموني يشء. عىل ختم من وعبتم

املرق. طيب باللَّحم التأدُّم مع ليجتمع
النعل من املخصوفة أن زعمت وحني القميص، وبتَْصدير النعل، بخصف وعبتموني
كان وقد التضييع، من والتَّْفريط الحزم من الرتقيع وأن ، دِّ بالشَّ وأشبه وأقوى أبقى
ُدعيت ولو لقِبلُت، ذراٌع إَيلَّ أُْهِدي «لو ويقول: ثوبه ع ويَُرقِّ نعله يَْخِصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
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يرتاد رجًال زياد وبعث الَخَلق. يْلبس لم ملن جديَد ال الحكماء: وقالت ألجبت»، ُكَراع إىل
معرفة؟ ذا به أكنت له: فقال موافًقا، به فأتاه عاقًال، يكون أن عليه واشرتط ثًا، محدِّ له
العقل فيه فتفرَّست جديًدا، الناس ويلبس َخَلًقا يلبس قائظ يوم يف رأيته ولكني ال، قال:
يشء لكل هللا جعل وقد موضعه. يف الجديد مثل موضعه يف الَخَلق أن علمت وقد واألدب،
هللا أحيا وقد مقاًال، مقام ولكل رجاًال، زمان لكل جعل كما موضًعا، به وسما قدًرا،
زعموا كما الكاسبنَي، أحد اإلصالح أن زعموا وقد باملاء. وأَغصَّ بالدواء، وأمات مِّ، بالسُّ
أنس بن مالك وأمر َعنٍْز، يد قيس بن األحنف َجَرب وقد اليََساَريْن. أحد العيال قلة أن
بن سالم ولبس دجاجة، أكل فقد بيضًة أكل من الخطاب: بن عمر وقال النعل، بَفْرك
إن فقال: دجاجة، إليك أُْهِدي أن أريد الحكماء: لبعض رجل وقال أضحية. ِجْلَد هللا عبد

بَيُوًضا. فاجعلها بُدَّ ال كان
يعرف لم الرخيص املوجود يف ف َ الرسَّ مواضع يعرف لم من قلت: حني وعبتموني
من وأشد الكفاية مبلغ عىل للوضوء بماء أُتيُت ولقد الغايل، املمتنع يف االقتصاد مواضع
املاء، وضيعة من عليها التوفري وإىل األعضاء عىل أجزائه تفريق إىل ُت ِرصْ فلما الكفاية،
لخرج أوائله يف االقتصاد سلكت كنُت لو أن فعلمت املاء، عن فضًال األعضاء يف وجدت
عيلَّ، وَشنَّْعتُم بذاك فعبتموني اآلخر، كنصيب األول نصيب ولكان أوله، كفاية عىل آخره
حتى املاء بذكر يَْرَض فلم والكأل، املاء يف ليكون إنه أما ف: َ الرسَّ وذكر الحسن قال وقد

الكأل. أردفه
َعْظمه، ة ورقَّ ظهره، وتقويس عمره، بطول أحدكم يَْغرتَّنَّ ال قلت: أن وعبتموني
وتحويله يده، من ماله إخراج إىل ذلك فيَْدعوه يَّته، ذُرِّ أكثر نحوه يرى وأن قوته، وَوْهن
ًرا ُمَعمَّ يكون فلعله عليه؛ الشهوات وتسليط فيه، الرسف تحكيم وإىل غريه، ملك إىل
اليأس، عىل الولد يُْرَزق أن ولعله يشعر، ال وهو ن السِّ يف له وممدوًدا يدري، ال وهو
ال ممن فيسرتدُّه عقٌل، يدركه وال باٍل عىل يخطر ال ما الدهر آفات من عليه ويحدث
به كان ما وأقبح الطلب عليه كان ما أصعَب يرحمه، ال من إىل الشكوى ويُْظهر يردُّه،
أبًدا، تعيش كأنك لدنياك اعمل العاص: بن عمرو قال وقد بذلك، فعبتموني يَْطلب، أن

غًدا. تموت كأنك آلخرتك واعمل
الحفظ وأن امللوك، وأموال املواريث مال إىل والتبذير ف الرسَّ بأن قلت بأن وعبتموني
الِعْرض واهِتضام الدين بذَهاب فيه يَُعرَّض ال ما وإىل امُلْجتََلب والِغنَى املكتََسب للمال
لم ومن َدْخَله، يَْحُسْب لم نفقته يحُسب لم ومن أرسع، القلب؛ واهتضام البدن ونََصب
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وطاب بالفقر أذن فقد قدره للِغنى يعرف لم ومن األصل، أضاع فقد الدخل يحُسب
بالذل. نفًسا

ينزع الخبيث وإن الحالل، يف اإلنفاق يضمن الحالل كسب إن قلت: بأن وعبتموني
فعبتم الهوى، من حجاٌب الهوى يف اإلنفاق وإن الطيب، إىل يدعو الطيب وإن الخبيث، إىل
الحسن: قال وقد تضييع. جنبه وإىل إالَّ قطُّ تبذيًرا أَر لم معاوية: قال وقد القول، هذا عيلَّ
إنما الخبيث فإن ينفقه، ماذا يف فانظروا ماله، الرجل أصاب أين من تعرفوا أن أردتم إن

الرسف. يف ينفق
والجوائح اآلفات دار يف وأنتم لكم مني النظر وحسن عليكم بالشفقة لكم: وقلت
واختالف النِّقم فاحذروا نفسه، إىل يرجع لم آفٌة أحدكم بمال أحاطت فإن مأمونات، غري
الخطاب بن عمر قال وقد الجميع، بموت إال الجميع يف تجري ال البلية فإن األمكنة
سريين ابن وقال املنايا. بني فرِّقوا والبعري: والشاة واألمة العبد يف — عنه هللا ريض —
بعٌض َعِطب فإن السفن، يف نفرقها قالوا: بأموالكم؟ تصنعون كيف البَْحِريِّني: لبعض
يحسبها سريين: ابن قال البحر، يف أموالنا حملنا ما أكثر السالمة أن ولوال بعٌض، سلم

َصناع. وهي خرقاء
فمن لنزوة، وللمال لُسْكًرا، للِغنَى إنَّ عليكم: إشفاقي عند لكم قلت بأن وعبتموني
أهمله، فقد الفقر بخوف املال يرتبط لم ومن أضاعه، فقد سكره من الغنى يحفظ لم
وُسْكر الفقر، أَِمن غنيٍّ من أقرصعقًال أحد ليس َجبَلة: بن زيد قال وقد بذلك، فعبتموني

برمك: بن خالد بن يحيى يف الشاعر قال وقد الخمر. سكر من أكثر الِغنَى

أْح��َزَم��ا َك��ان َم��نْ��ُع��ُه َم��ا إذَا َم��نُ��وٌع يَ��ن��وبُ��ه ف��ي��م��ا ال��م��اِل ِت��َالد َوُه��وُب

تقوم وبه العلم يُفاد به املال ألن العلم عىل املال أقدِّم أني زعمتم حني وعبتموني
فقلتم: الفرع، من بالتفضيل أحق واألصل أصل، فهو العلم فضل تعرف أن قبل النفس
له: قيل العلماء، قال: العلماء؟ أم أفضل األغنياء الحكماء: لرئيس قيل وقد هذا؟! كيف
ذلك قال: العلماء؟ أبواب األغنياء يأتي مما أكثر األغنياء أبواب يأتون العلماء بال فما
بينهما، القاضية هي حالهما فقلت: العلم. بحق األغنياء وجهل املال بفضل العلماء ملعرفة
النبي وكان بعض، عن بعضهم فيه يُْغنى ويشءٌ إليه العامة حاجة يشءٌ يستوي وكيف
عنه: ريضهللا — بكر أبو وقال الدجاج. باتخاذ والفقراء الغنم باتِّخاذ األغنياء يأمر ملسو هيلع هللا ىلص
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يقول الدََّؤيل األسود أبو وكان الواحد. اليوم يف األيام نفقة ينفقون بيٍت أهل ألُبْغض إني
فاْقِبض. قبض وإذا فابُسط، الرزق لك هللا بسط إذا لولده:

البيت، يف تكون اآللة كفضل هو إنما القوت عىل الِغنَى فضل قلت: حني وعبتموني
املنذر: بن الحصني قال وقد ة. ُعدَّ كانت عنها اْستُغنى وإن استُْعملت، إليها اْحتيج إذا
لكثرة قال: به؟ تصنع كنت فما له: قيل بيشءٍ! منه أنتفع ال ذهبًا أُُحٍد مثل يل أن وِددت
الِغنَى، بطلب عليك الحكماء: بعض قال وقد مخدوم. املال ألن عليه؛ يخدمني كان من
والنفع جسيًما، فيه الحظ لكان عدوِّك، قلب يف وذُلٌّ قلبك يف ِعزٌّ أنه إالَّ فيه يكن لم فلو

عظيًما. فيه
ولستم اللهو، ألصحاب الحكماء وتأديب الخلفاء وتعليم األنبياء سرية ندع ولسنا
تُْدركوا أن قبل مالكم وأدركوا العزم، قبل النظر فقدِّموا تفنِّدون، رأيي وال تردُّون، عيلَّ

عليكم. والسالم مآلكم.

الزمان ذمِّ يف بعضإخوانه إىل الجاحظ وكتب (116)

الرحيم الرحمن هللا بسم

َكثُفت من حال وحايل إليك كتبت بالطاعة! واستعمله للقناعة، وفقه من حفظ هللا حفظك
يثق من عنده وقلَّ أمره، ومخرج دهره، حال عليه واشتبه أموره، عليه وأَْشَكلت غمومه،
كان وِقَدًما أنذالنا. ودولة أيامنا، وفساد زماننا، الستحالة إخائه؛ مغبَّة يحَمد أو بوفائه،
امُلْشتَِبهات ونبذ أموره، يف الحق وآثر قوله، يف الصدق وحكَّم نفسه، عىل الحياء قدَّم من
العاقبة. مكروه مغبَّة وحمد العافية، حظ بوفور وفاز السالمة، له تمت شئونه؛ من عليه
والصدق بالحرمان، متصًال الحياء فوجدنا دولته، وتحوَّلت حكمه، عندنا حال إذ فنظرنا
التوكُّل طريق من الِعْرض وإخالق الِقَحة استعمال برتك الطلب يف والقصد املال، عىل آفًة
املشيئة، لُْؤم يف السابغة والنعمة الباسقة الُحْظوة صارت إذ الرأي؛ سخافة عىل دليًال
املتعقب ب تعقُّ يف نظرنا ثم العار. معرَّة ومالبسة الرخاء محاشاة جهة من الرزق وسناء
من وجدنا إذ بيِّنًا؛ وَمنَاًرا قائًما، وشاهًدا واضًحا، َعَلًما له فأقمنا تنا، لُحجَّ والكارش لقولنا
والجهالة ح، امُلرصِّ والُخْلف امُلَربِّح، والكذب الفاضحة، واملثالب الواضحة، ُفولية السُّ فيه
قد والَجراءة؛ الغضب ورسعة واالستثبات، اليقني وضعف ة، امُلْستَِخفَّ والرََّكاكة امُلْفرطة،
الرفيع، والقدر األوفر، والحظ األغلب، بالسهم وفاز أموره، واعتدلت رسوره، استكمل
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يف َهذَى وإن أصاب، قيل: أخطأ وإن َحَكم، قيل: زلَّ إن النافذ، واألمر الطائع، والجواز
زعم من عىل وِهللا حجتنا فهذه مباركة. نََسَمٍة من صادقة رؤيا قيل: يقظان وهو كالمه

يُْزري. الُخْلف وأن يرض، الكذب وأن يُْردي، النُّوك وأن يخفض، الجهل أن
وَسَعة املروءة، وكمال املذهب، وحسن والبالغة والنُّبل واألمانة، الوفاء يف نظرنا ثم
والغالب نفسه، عىل والحاكم علمه، سعة يف والفائق الطبيعة، وكرم الغضب، وقلَّة الصدر،
بوظائف له قام وال حقه، من يُنِْصْفه لم الزمان وجدنا ثم فالن، بن فالن فوجدنا لهواه،
من أجدى الطََّالح أن عىل دليل فهذا به؛ قاعدًة له القائمة فضائله ووجدنا فرضه،
كانت كما عليه الدائرة وصارت آثاره، ْت وعفَّ زمانه، مىض قد الفضل وأن الح، الصَّ
به يَْحظى والحمق الجهل أن كما قرينُه، به يشَقى العقل ووجدنا ضده، عىل الدائرة

يقول: حيث األيام، عن ومعربًا الزمان، عىل ناطًقا الشعر ووجدنا َخِدينه،

ال��َج��ْه��ل أَِخ��ي ِف��ْع��َل ب��ال��َج��ْه��ِل َوَالِق��ِه��ْم َل��ِق��ي��تَ��ُه��ْم َم��ا إذَا ال��َح��ْم��َق��ى َم��َع تَ��َح��اَم��ْق
َه��ْزل وف��ي ص��ح��ي��ح ق��وٍل ف��ي يُ��َخ��لِّ��ُط ُم��َخ��لِّ��ًط��ا يَ��ْوًم��ا َالَق��يْ��َت إذَا َوَخ��لِّ��ْط
ِب��اْل��َع��ْق��ل يَ��ْس��َع��ُد ال��ي��وِم َق��بْ��َل َك��اَن َك��َم��ا ِب��َع��ْق��ِل��ِه يَ��ْش��َق��ى ال��َم��ْرءَ َرأَيْ��ُت َف��ِإنِّ��ي

يسوغ ال جهاز، عىل النُّْقلة ومن أوفاز، عىل أصبح من مثل — هللا أبقاك — فبقيُت
أن فلو عقائبها، ويراوحه مكروهها يباكره أهاويل يف غمضة، عينه تطعم وال نعمة له
أخي أي — فليت الكربى. والرَّْجفة العظمى الِعَدة لكانت ُسمع، ع والترضُّ أجيب الدعاء
ما فوهللا فكان! به وأُذن فحان، ُقِيض الصيحة فجأة ومن النفخة من أْستَبِْطئه ما —
واألخبار امُلْدِمنة، امُلَغايظة برؤية عيني عذاب َسْخَطة وال ريح وال برجفة أمٌة ُعذِّبت
وال شفيق، بأٍخ يَُرسُّ ال من عيش فما بأيامي، يُنَْصب أو بعذابي يَُوكَّل الزمان كأنَّ امُلْهِلكة،
وواظبت الغمة، طالت فقد بطْلعته، ه ويَُغمُّ يكرُهه من برؤية إالَّ نهاره أول يف يَْصَطِبح

االنفراج. وتباطأ الرساج، وَخَمد الظلمة، ت واْدَلهمَّ الُكْربة،
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يستعطفه امللك عبد بن محمد إىل الجاحظ وكتب (117)

الرحيم الرحمن هللا بسم

إىل القوة من أعارك ما ورصف الهوى، رسف من وعصمك الغضب، سوء من هللا أعاذك
عندك أكون أن — هللا! أيَّدك — ِخْفُت فقد األناة! إيثار قلبك يف ح ورجَّ اإلنصاف، حب
بن الرحمن عبد قال فقد وبعد، الحكماء. سبل ومجانبة السفهاء، نََزق إىل املنسوبني من

ثابت: بن حسان

َل��َس��ِع��ي��ُد َج��نَ��ى َم��ا إالَّ ال��نَّ��اِس ِم��َن َس��اِل��ًم��ا َوأَْص��بَ��َح أْم��َس��ى اْم��َرءًا َوإِنَّ

اآلخر: وقال

َوب��ال��بَ��اِط��ِل ِب��اْل��َح��قِّ ��وُه ذَمُّ ��ه ذَمِّ إَل��ى ال��نَّ��اَس َدَع��ا َوَم��ْن

عنِّي تغافلك دوام ألن إالَّ أْجرتئ فلم — هللا! أصلحك — عليك اجرتأت كنُت فإن
عيينة قال ولذلك املكافأة؛ من يؤمن املتتابع والعفو اإلْغفال، يورث الذي باإلهمال شبيٌه
فاتَّقاني، أْرهبني منك، يل خريًا كان عمر هللا: رحمه لعثمان، حذيفة بن حصن بن
عندي؛ ألياديك َفَهبه لخدمٍة، — هللا! أيدك — عقابي تََهب ال كنَت فإن فأغناني، وأعطاني
ذلك فافعل وإالَّ العادة، ُحْسن إىل فُعْد لذلك ذلك تفعل وإالَّ النقمة، يف تشفع النعمة فإن
العقوبة، استحقاق من أهلُه أنا ما دون العفو من أهلُه أنت ما فأِت وإالَّ األُْحدوثة، لُحسن
من إىل رصت إذا حتى ، امُلرصِّ عقاب عن وتتجاىف د، املتعمِّ عن تعفو جعلك من فسبحان
عليه هجْمت منك، إالَّ واإلنعام لك إال الشكر يعرف ال ومن نسيان، وذنبُه ِذْكر، هفوته
موت وأن عني، صفحك كَزيْن عيلَّ غضبك َشنْيَ أن — هللا! أيَّدك — واعلم بالعقوبة!
فطنة لك أن واعلم بك، سببي اتصال مع ذكرك كحياة منك سببي انقطاع مع ذكري

والسالم. كريم. وغفلة عليم
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هاشم لقريشوبني الجاحظ وصف (118)

وذكاؤها، رأيها وكيف ودهاؤها، عقولها وكيف قريشوسخاؤها، كرم الناسكيف علم قد
خفَّ إذا أحالمها رجاحة وكيف وتحسريها، إيجازها وكيف وتدبريها، سياستها وكيف
وكيف َْواء، الألَّ يف وثباتها اللقاء، عند صربها وكيف الحديد، َكلَّ إذا أذهانها ة وحدَّ الحليم،
غٍد، ألحاديث ذكرها وكيف املاُل، ُحبَّ إذا جودها وكيف الغدر، استُْحسن إذا وفاؤها
له وصفها وكيف عليه، وصربها بالحق إقرارها وكيف القصد، جهة عن صدودها وقلَّة
بحديثهم، قديمهم وصلوا وكيف ألعراقها، وصونها أخالقها سماحة وكيف إليه، ودعاؤها
صدر سالمة وهل فعلُهم، وقوَلهم هم، رسُّ عالنيتَهم أشبه وكيف بتليدهم، وطريفهم
كيقني إال ظنه وهل ظنه؟ صدق وزن يف إال غفلته وهل َغِديره؟ بعد قدر عىل إال أحدهم

غريه؟

َعنْي لُقرَّتَْي َزيْن ُدرَّتَا (119)

تزور يحيى بن جعفر أمُّ َعتَّابة كانت قال: الهاشمي الرحمن عبد بن محمد عن ُحكي
أمي، عند أجدها أن يُعجبني بَْرزة، فصيحة، حازمة، النساء من لبيبة وكانت أمي،
عىل جعفًرا يفضل الناس بعض إنَّ جعفر، أم يا يوًما: لها فقلت حديثها، من فأستكثر
الفضل نعرف زلنا ما فقالت: فأخربيني، جعفر، عىل الفضل يفضل وبعضهم الفضل،
— أنت واقِض أحدثك، أنا ها فقالت: هذا، خالف عىل الناس أكثر إن فقلت: للفضل،
بالِغذاء فدعا أبوهما فدخل داري، يف يلعبان يوًما كانا فقالت: — منها أردت الذي وذلك
فقال ْطَرنْج؟ بالشِّ أتلعبان لهما: قال ثم بحديثه، آنسهما ثم معه، فطعما وأحرضهما
فالعبا قال: ال، جعفر: قال بها؟ أخاك العبت فهل قال: نعم، أْجَرأَهما: وكان جعفر
فجيء بها، منه أبرص الفضل وكان نعم. جعفر: فقال الَغَلب، ملن ألرى يديَّ بني بها
ما أبوه: له فقال الفضل، عنها وأعرض جعفر عليها وأقبل بينهما، ت فُصفَّ بالشطرنج
من فيَأْنَف بها أعلم أنه يرى إنه جعفر: فقال ذلك، أحب ال فقال: أخاك؟ تالعب ال لك
فقال معك، وأنا الِعبْه أبوه: فقال أفعل، ال الفضل: فقال مخاطرًة، أُالعبه وأنا مالعبتي
فاقِض، ثتك حدَّ قد يل: قالت ثم فأعفاه. أباه واستعَفى الفضل وأبى رضيُت. جعفر:
القضاء تُْحسن ال أنك علمُت لو فقالت: أخيه، عىل بالفضل للفضل قضيت قد فقلت:
فسقط عنهن؛ الفضل تنزَّه َسَقطات أربع سقط قد جعفًرا أن ترى أفال حكَّْمتك، مَلا
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التزام عىل وسقط ِجدٍّ، صاحب أبوه وكان ْطَرنْج، بالشِّ يلعب بأنه نفسه عىل اعرتف حني
وإظهار املقامرة طلب يف وسقط لغضبه، والتعرض لَغَلبه الشهوة وإظهار أخيه مالعبة
معك، وأنا العبه ألخيه: أبوه قال حني الظهر قاصمة والرابعة أخيه، مال عىل الحرص
وإنك وهللا، أحسنت فقلُت: وأخوه. أبوه فيه ا صفٍّ فناصب نعم، هو: وقال ال أخوه: فقال
جعفر عىل هذا مثل خفي هل أخربيني عليِك، َعَزْمت لها: قلت ثم ْعبي، الشَّ من ألْقَىض
للفضل قلت خرج ملَّا أباهما إنَّ أخربتك، مَلا العزيمة لوال فقالت: أخوه؟ له َفَطن وقد
لو أحدهما: أمران؛ فقال: أخيك؟ بمالعبة أبيك عىل الرسور إدخال من منعك ما به: خاليًة
أبي يكون أن يرسني فما معك، وأنا العبه أبي: قول والثاني: فأخجلته، لغلبته العبته أني
فيصمت بالشطرنج اللَِّعب عن أبوك يسأل له: فقلت بجعفر خلوت ثم أخي. عىل معي
املكدود، البال َلْهُو ِنْعم يقول: أبي سمعت إني فقال: ِجدٍّ؟! صاحب وأبوك وتعرتف أخوك
أن وال بها نلعب أنَّا بلغه يكون أن آمن ولم والتأدُّب، التعلُّم كدِّ من نلقاه ما علم وقد
من َفَديْته توبيخ كان إن وقلت: وعليه، نفيس عىل إشفاًقا باإلقرار فبادرت فيُنْكر، يباِدر
وتستكثر أخاك تقامر كأنك مخاطرًة أُالعبه تقول: فلَم بني، يا له: فقلت به. املواجهة
فأبى عليه فعرضتها املؤمنني أمري يل وهبها التي َواة الدَّ يستحسن ولكنه كال، فقال: ماله؟
فقلت بأخذها. نفسه فتطيب يغلبني وهو عليها فأخاطره يالعبني أن وطمعت قبولها،
بني فرأى املؤمنني أمري عىل دخل جعفًرا إن فقالت: الدواة؟ هذه كانت ما أماه، يا لها:
فوهبها إليها ينظر فرآه واألصفر، األزرق بالياقوت ة ُمَحالَّ األحمر العقيق من دواة يديه
الرِّضا من عذرك فما سمعُت، بما اعتذْرت َهبَْك لجعفر: قلت ثم فقالت: إيٍه. فقلت: له،
أنه عرفت فقال: ال؟ هو: وقال نعم، أنت: فقلَت معك، وأنا العبه قال: حني أبيك بمناصبة

إليه! أبيه بتحيُّز والرسور الرشف من له ما مع له لتغالبُت لعبه َفَرت ولو غالبني،
اه، أمَّ يا لها: قلت ثم السيادة! وهللا هذه بٍخ، بٍخ فقلت: الرحمن: عبد بن محمد قال
يلعبان صبيَّنْي عن أخربك بك، يُذْهب أين بني، يا فقالت: الُحلُم؟ بلغ من منهما أكان
من وحرض العرش بلغ إذا الصبي نَنَْهى كنا لقد الحلم؟! بلغ من منهما أكان فتقول:

يبتسم. أن منه يُْستحى
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َعنْي لُقرَّتَْي َزيْن ُدرَّتَا (120)

أنه فبلغه الها لُعمَّ ُمحاسبًا فارس إىل سعيد بن وهب أرسل سهل بن الفضل أنَّ يُحكى
فأحسَّ أمره، يف لينظر سهل بن الحسن أخيه إىل به وبعث عليه، وسِخط فعزله خان،
بالجزارة، يَتََحرَّف ُموِرسٍ ثقٍة واسط أهل من رجل إىل فأْوىص بالرشِّ سعيد بن وهب
صغريان، وهما وسليمان، الحسن ولديه إليه وضم عظيًما، ماًال فأعطاه الجلود، يف ويتَّجر
الغالمني، به أخرب الويصَّ ذلك بلغ فلما غرًقا، وهلك فغرق بغداد، إىل وهب ه توجَّ ثم
بذلك، تكما برصَّ الجلود وبيع الجزارة اخرتتما وإن بها، تحرتفان حرفًة اختارا وقال:
ما فقاال: الزمان، أحداث عىل بها تستظهران ِضياًعا به لكما سأشرتي ماٌل عندي ولكما
القراطيس. يف الرجال أعناق َجْزر أمثالنا حرفة وإنما وصناعاتهم، العوامِّ ولحرف لنا
سوقه من ليس بزٍّا ورأى الويص، فتهيَّبهما مثله بسماع له عهد ال كالًما الجزار فسمع
تفي ال واسط إن لوِصيِّهما: قاال ا اشتدَّ فلما شأنهما، من ويُصلح يؤدِّبهما من إليهما فضمَّ
عليه، يَُوىلَّ ال مثلكما إن الويص: لهما فقال الرئاسة، من له ونَُؤمِّ العلم من نَُروُمه بما لنا
فجهزهما الخلفاء. ومستقر العلماء ُمْعَرتَض إىل ْزنا جهِّ له: فقاال أُِطْع، بأمركما فُمراني

أحباه. ما املال من إليهما ودفع بغداد إىل
من ال أمَّ ما ناال بغداد إىل صارا فلما كله. ماَلهما إليهما دفع أنه ويل الصُّ وذكر
ورأى سنهما. وصغر ُغلُوِميَّتهما حال يف املأمون دار يف مًعا كتبا ثم والعلم، الرئاسة
يف الناشئ أنا فقال: غالم؟ يا أنت من له: فقال يميش الدار يف أحدهما يوًما املأمون
فقال وهب، بن سليمان عبدك وابن عبدك بخدمتك، املكرَّم بنعمتك، امُلْغتَذي دولتك،
أن فأمره غالم، وهو وهب، بن سليمان دعا املأمون إن ثم غالم. يا أحسنت املأمون:
أحسن عىل املأمون أراد ما عىل فحرَّره مثَله، يكتَُب أن قدُره يبلغ لم كتابًا يديه بني يكتب
فلما عليه. ظهر رسوًرا املأمون به فُرسَّ معنًى، وأجود لفٍظ، وأسهل ضبٍط، وأصح ، خطٍّ

يقول: أبيه إخوان بعض إليه كتب سليمان خرج

َح��َس��ِن أب��و َوْه��ٌب تَ��َك��لَّ��َف��ه ِق��ْدًم��ا َك��َم��ا ال��ب��ع��ي��َد ��أَْو ال��شَّ َك��لَّ��َف��َك أبُ��وَك
تَ��ِه��ِن ف��ال َم��ْس��بُ��وًق��ا تُ��ْع��ذَُر وَل��ْس��َت غ��اي��تَ��ُه أْدَرْك��َت إْن تُ��ْح��م��ُد َف��َل��ْس��َت
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امُلهلَّبي محمد بن يزيد ابن أن وُحكي الوزارة. ناال حتى تَنْمي أمورهما تزل ولم
جانبه، إىل وأْجَلَسه فضله، له وَعَرف به، فُرسَّ اْستُوِزر، حني وهب بن سليمان عىل وفد

قوَله: فأنشده

يُ��َؤثَّ��ُل َوَم��ْج��ًدا م��اًال َل��نَ��ا َف��أَبْ��َق��ْت ًة َم��َودَّ َوْه��ٍب آَل يَ��ا َل��نَ��ا َوَه��بْ��تُ��ْم
َم��نْ��ِزل وال��ِع��زِّ ِل��ْألَْج��ِر َف��أَْرُض��ُك��ُم أَْرُض��ُه َوال��ذُّلِّ ِل��ْآلثَ��اِم َك��اَن َف��َم��ْن
يُ��ْس��أَل َك��اَن َم��ا َف��وق َس��أَلُ��وُك��م َف��َق��ْد َف��ض��ِل��ك��م م��ق��َداَر ال��َم��ْج��ِد َف��ْوَق ال��نَّ��اُس َرأَى
ُل أوَّ َم تَ��َق��دَّ ��ن م��مَّ َف��اتَ��ُك��م َوَم��ا آخ��ٍر ك��لُّ َم��س��ع��اِت��ك��م َع��ْن ��ُر يُ��َق��صِّ
��ُل أَُؤمِّ َم��ا ِب��ُك��ْم أَبْ��لُ��ْغ ل��ْم ُك��نْ��ُت َوإْن َل��ُك��ْم آُم��لُ��ُه ُك��نْ��ُت َق��ْد ال��ذي بَ��َل��ْغ��ُت

كما عندي فإنك هللا! أصلحك ذلك، تقل ال وقال: إنشاده، سليمان عليه فقطع
قال: حيث جرير، بن بالل بن َعقيل بن ِعمارة أنشدني

ت��غ��ي��ب ح��ي��ن األَْش��َواِق م��ن َوأَبْ��ِك��ي َس��اِل��ٌم أنْ��َت إذَا َم��ْس��ُروًرا أَُق��ْه��ِق��ُه

فأنشأ هات، فقال: أوله، يَْحِقر ما الشعر آخر من الوزير فليسمع املهلَّبي: له فقال
يقول:

��ُل أتَ��َوسَّ َح��اَج��ِت��ي ف��ي ِب��ُج��وِدُك��م أنَّ��ِن��ي َغ��يْ��َر َواِج��ٌب َح��قٌّ ل��َي وَم��ا
��ُل ال��م��ت��ف��ضِّ ال��نِّ��ْع��م��َة يَ��ْس��تَ��ِت��مُّ وق��د وبَ��َرْزت��ُم أَْف��َض��ل��ت��ُم وإنَّ��ُك��ُم
أج��م��ُل ب��ال��ُح��رِّ ال��َع��ْوَد ف��إنَّ ف��ُع��ودوا م��ق��دًَّم��ا ج��م��ي��ًال ف��ع��ًال وأَْول��ي��ت��ُم
��ُل ال��تَّ��ج��مُّ ذاك م��ث��ل ع��ن وي��م��ن��ُع��ن��ا م��ن��ك��ُم رام م��ا ن��ال ق��د ُم��ْل��ِح��ٍف ف��ك��م
يُ��بْ��ذَُل وال��وج��ُه ل��ل��م��ع��روف وج��ه وال ال��ِغ��نَ��ى ن��س��أَل أْن ق��ب��َل وع��وَّدت��م��ون��ا

مما أَُفْد لم ولو كانت، ما كائنًة حوائجك أقيض حتى تربح ال وهللا، سليمان: فقال
يف له ع وقَّ ثم ُمْرتًِعا. وزرعي ُمْمِرًعا جنابي بذلك لرأيت شكُرك إالَّ املؤمنني أمري أنالني

أراد. ما بجميع معه كانت كثرية ِرقاع
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باملجنون ب يلقَّ وكان فاتًكا ُشجاع أبا يمدح الطَّيِّب أبو وقال (121)

ال��َح��اُل تُ��س��ِع��ِد َل��ْم إِْن ال��نُّ��ط��ُق َف��ْل��يُ��س��ِع��ِد َم��اُل َوَال تُ��ْه��ِدي��َه��ا ِع��ن��َدَك َخ��يْ��َل َال
أَْق��َواُل ال��نَّ��اِس ونُ��ْع��َم��ى َق��ْوٍل ِب��َغ��ي��ِر َف��اِج��ئَ��ٌة نُ��ْع��َم��اُه الَّ��ِذي األَِم��ي��َر َواْج��ِز
ِم��ْك��َس��اُل ال��َح��يِّ َع��ذاَرى ِم��ْن َخ��ِري��َدٌة ُم��ولِ��يَ��ُه اإلِْح��َس��اَن َج��َزِت َف��ُربَّ��م��ا
تَ��ْص��َه��اُل ِف��ي��ِه��نَّ َف��ِل��ي َج��ْرٍي ُظ��ُه��وَر تَ��ْم��نَ��ُع��ِن��ي ��ك��ِل ال��شَّ ُم��ْح��َك��َم��اُت تَ��ُك��ن َوإِْن
َوإِْق��َالُل إِْك��ثَ��اٌر ِع��نْ��ِدَي ِس��يَّ��اِن َف��رََّح��ِن��ي ال��َم��اَل ِألَنَّ َش��َك��ْرُت وَم��ا
��اُل بُ��خَّ ال��َح��قِّ ِب��َق��َض��اءِ وأَنَّ��نَ��ا َل��ن��ا يُ��َج��اَد أَْن َق��ِب��ي��ًح��ا َرأَيْ��ُت َل��ِك��ْن
َه��طَّ��اُل األَْرِض ِس��ب��اِخ ِب��َغ��ي��ِر َغ��يْ��ٌث بَ��اَك��َرُه اْل��َح��ْزِن َرْوِض ُم��نْ��ِب��َت َف��ُك��نْ��ُت
��اُل ُج��هَّ تَ��أت��ي��ِه ِب��م��ا ال��ُغ��ي��وَث أَنَّ َم��ْوِق��ُع��ُه ِل��ل��نُّ��ظَّ��اِر يُ��بَ��يِّ��ُن َغ��يْ��ٌث
��اُل َف��عَّ ��اَداِت ال��سَّ َع��ل��ى يَ��ُش��قُّ ِل��َم��ا َف��ِط��ٌن َس��يِّ��ٌد إِالَّ ال��َم��ج��َد يُ��دِرُك َال
َس��ئَّ��اُل ��يْ��ِف ال��سَّ ِب��َغ��ي��ِر َك��ُس��وٌب وَال َوَه��بَ��ْت َم��ا يُ��م��نَ��اُه َج��ِه��َل��ت واِرٌث َال
َع��ذَّاُل اإلِْم��َس��اِك َع��َل��ى ال��زَّم��اَن أنَّ َف��أَْف��َه��َم��ُه َق��ْوًال َل��ُه ال��زََّم��اُن َق��اَل
َوأَبْ��َط��اُل َخ��يْ��ٌل ِب��َه��ا ��ِق��يَّ ال��شَّ أَنَّ ِب��َراَح��ِت��ِه اْه��تَ��زَّْت إِذا ال��َق��ن��اُة تَ��ْدِري
أَْم��ثَ��اُل ��ْم��ِس ل��ل��شَّ َوم��ا ُق��ْل��ُت ��ْم��ِس َك��ال��شَّ َم��نْ��َق��َص��ٌة ال��َك��اِف َوُدُخ��وُل َك��َف��اِت��ٍك
أَْش��بَ��اُل َوْه��َي ِع��داُه ِم��ْن ِب��ِم��ثْ��ِل��ه��ا بَ��راِث��نُ��ُه َغ��ذَّتْ��َه��ا األُْس��َد ال��ق��اِئ��ُد
آَج��اُل ِل��ل��نَّ��اِس َك��َم��ا ��ي��وِف َولِ��ل��سُّ ِب��ِه ال��َق��ت��ي��ِل ِج��س��ِم ف��ي ��ي��َف ال��سَّ ال��ق��اِت��ُل
أَْه��َم��اُل ال��بَ��رِّ ِب��أََق��اص��ي َل��ُه َوَم��ا َه��يْ��بَ��تُ��ُه ال��َغ��اَراِت َع��ل��ى َع��ن��ُه تَ��غ��ي��ُر
َوذَيَّ��اُل َوَخ��نْ��س��اءٌ َوَه��يْ��ٌق َع��يْ��ٌر أَِس��نَّ��تُ��ُه اْخ��تَ��اَرْت َم��ا ال��َوْح��ِش ِم��َن َل��ُه
آَص��اُل ال��طِّ��ي��ِب ف��ي أَْوَق��اتَ��ه��ا َك��أَنَّ ِب��َع��ْق��َوتِ��ِه ��اًة ُم��َش��هَّ ��يُ��وُف ال��ضُّ تُ��ْم��ِس��ي
َوأَوص��اُل ��ي��َزى ال��شِّ ف��ي ِم��ن��ُه َخ��َراِذٌل َل��بَ��اَدَره��ا ق��اري��ه��ا َل��ح��َم اْش��تَ��َه��ْت َل��ِو
تَ��ْرَح��اُل ��ي��ف��اَن ال��ضِّ اح��تَ��َف��َز إِذَا إِالَّ َوَل��ٍد َوَال َم��اٍل ف��ي ال��رُّْزءَ يَ��ع��ِرُف َال
َس��ْل��َس��اُل ال��لَّ��ْوِن وص��اِف��ي ال��لِّ��َق��اِح َم��ْح��ُض َش��ِرب��وا َم��ا َف��ْض��َالِت ِم��ْن اْألَْرِض َص��َدى يُ��ْرِوي
��اُل وُق��فَّ نُ��زَّاٌل ��اُع ال��سَّ َك��أَنَّ��َم��ا َدٍم َع��بْ��َط ��اَع��اِت ال��سَّ َص��َواِرُم��ُه تَ��ْق��ِري
َوآبَ��اُل وأَْغ��نَ��اٌم ُع��َداٌة ِم��نْ��َه��ا ُم��َخ��لَّ��َط��ًة َح��َواَل��يْ��ِه ال��نُّ��ُف��وُس تَ��ِج��ِري
األَُط��يْ��َف��اُل َع��ن��ُه ع��اِج��َزٍة َوَغ��ي��ُر ن��اِئ��َل��ُه ال��بُ��ع��ِد أَْه��َل ال��بُ��ْع��ُد يُ��ْح��ِرُم َال
ُل ُض��الَّ ��ْم��ُر وال��سُّ َه��اِديَ��ٌة وال��ِب��ي��ُض ُظ��بَ��ًة أَق��راِن��ِه ف��ي ال��َف��ري��َق��ي��ِن أَْم��َض��ى
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واآلُل ال��َم��اءُ وِف��ي��ه��ا ال��رَِّج��اِل بَ��يْ��َن َم��نْ��َظ��ِرِه أَْض��َع��اَف َم��ْخ��بَ��ُرُه يُ��ِري��َك
��اُل ُع��قَّ ال��َع��ق��ِل وبَ��ع��ُض اْخ��تَ��َل��ْط��َن إذا َح��اِس��ُدُه ال��َم��ج��ن��وَن ��بُ��ُه يُ��َل��قِّ َوَق��د
أَج��ب��اُل ال��َج��ي��َش انَّ َوَل��َو ��ِه َش��قِّ ِم��ن وَل��ه��ا َل��ُه بُ��دٌّ ال اْل��َج��يْ��َش ِب��ه��ا يَ��ْرِم��ي
وِري��بَ��اُل ِح��ل��ٌم َل��ُه��ُم يَ��ْج��تَ��ِم��ْع ل��م َم��خ��اِل��بُ��ُه ف��ي��ِه��م نَ��ِش��بَ��ت ال��ِع��َدى إِذا
تَ��غ��ت��اُل ال��دَّْه��ِر َوُص��روُف ُم��َج��اِه��ٌر أَبَ��ًدا َص��ْرُف��ُه َده��ٌر ِم��ن��ُه يَ��ُروُع��ُه��م
نَ��الُ��وا أَتَ��ى َم��ا ��ي ِب��تَ��َوقِّ الَّ��ِذي َف��َم��ا ُم��ُه تَ��َق��دُّ األَْع��ل��ى ��َرَف ال��شَّ أَنَ��اَل��ُه
��اُل َع��سَّ ال��َك��ع��ِب َوأََص��مُّ ُم��َه��نَّ��ٌد ِح��ْل��يَ��تَ��ُه ك��اَن تَ��َح��لَّ��ْت ال��ُم��لُ��وُك إذَا
أَْه��واُل ال��َه��ي��ج��اءِ ِم��َن نَ��َم��تْ��ُه َه��ْوٌل َق��اِط��بَ��ًة ��ْج��َع��اِن ال��شُّ أَب��و ُش��ج��اٍع أَب��و
داُل وال م��ي��ٌم وال ح��اءٌ ال��َح��م��ِد ف��ي ِل��ُم��ْف��تَ��ِخ��ٍر م��ا َح��تَّ��ى ال��َح��ْم��َد تَ��َم��لَّ��َك
ِس��ْرب��اُل ال��م��اِذيِّ م��ن ك��ف��اه وق��د م��ض��اع��ف��ٌة س��راب��ي��ٌل م��ن��ه ع��ل��ي��ه
ال��نَّ��اُل أَيُّ��ه��ا نَ��َواًال َغ��َم��ْرَت وَق��د َح��َس��ٍن ِم��ن أَْوَل��يْ��َت م��ا أَْس��تُ��ُر وَك��يْ��َف
يَ��ْح��ت��اُل اْل��َع��ْل��يَ��اءِ َع��َل��ى ال��َك��ري��َم إِنَّ وتَ��ْك��ِرَم��ت��ي ِب��رِّي ف��ي َرأْيَ��َك َل��طَّ��ْف��َت
آم��اُل ��يْ��َك َك��فَّ ف��ي َولِ��ْل��َك��واِك��ِب تَ��ْج��واُل َولِ��ْألَخ��ب��اِر َغ��َدْوَت َح��تَّ��ى
ِت��نْ��ب��اُل ال��تِّ��نْ��بَ��اِل ع��ل��ى ال��ثَّ��ن��اءَ إِنَّ الِب��ِس��ِه ُط��وُل ثَ��نَ��ائ��ي أَط��اَل َوَق��د
يَ��خ��ت��اُل اْألَْق��َداِر ف��ي َق��ْدَرَك َف��ِإنَّ بَ��َش��ٍر ف��ي تَ��خ��ت��اَل أَن تَ��ْك��بُ��ُر ُك��ن��َت إِْن
ِم��ف��ض��اُل ال��ِم��ف��ض��اِل ع��ل��ى وأَنْ��َت إِالَّ َص��اِح��بَ��ه��ا تَ��ْرَض��اَك َال نَ��ْف��َس��َك َك��أَنَّ
بَ��ذَّاُل ال��رَّْوِع ف��ي ل��ه��ا وأَن��َت إِالَّ ِل��ُم��ه��َج��ِت��ه��ا َص��وَّانً��ا تَ��ُع��دَُّك وال
َق��تَّ��اُل واْإلِْق��داُم يُ��ْف��ِق��ُر ال��ج��وُد ُك��لُّ��ُه��ُم ال��ن��اُس َس��اَد ��ُة ال��َم��َش��قَّ َل��ْوَال
ِش��ْم��الُل ِب��ال��رِّْج��ِل م��اِش��يَ��ٍة ُك��لُّ م��ا ط��اَق��تَ��ُه اإلِن��س��اُن يَ��بْ��لُ��ُغ َوإِنَّ��م��ا
وإِج��م��اُل إِح��س��اٌن ال��نَّ��اِس أَك��ثَ��ِر ِم��ن ِب��ِه ال��َق��ب��ي��ِح تَ��رُك َزَم��ٍن َل��ف��ي إِنَّ��ا
أش��غ��اُل ال��َع��ي��ِش وُف��ض��وُل ق��اتَ��ُه م��ا وح��اَج��تُ��ُه ال��ثَّ��ان��ي ُع��م��ُرُه ال��َف��ت��ى ِذك��ُر

فاتًكا شجاع أبا يرثي املتنبي الطَّيِّب أبو قال (122)

َط��يِّ��ُع َع��ِص��يٌّ بَ��يْ��نَ��ُه��م��ا وال��دَّْم��ُع يَ��ْردَُع ��ُل وال��تَّ��َج��مُّ يُ��ْق��ِل��ُق ال��ُح��ْزُن
يَ��ْرِج��ُع وَه��ذا ِب��ه��ا يَ��ج��يءُ َه��ذا ��ٍد ُم��َس��هَّ َع��ي��ِن ُدم��وَع يَ��تَ��ن��اَزع��اِن
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ُط��لَّ��ُع وال��َك��واِك��ُب ُم��ْع��ٍي َوال��لَّ��يْ��ُل ن��اِف��ٌر ُش��ج��اٍع أَب��ي بَ��ع��َد ال��نَّ��ْوُم
َف��أَْش��ُج��ُع ِب��ال��ِح��م��اِم نَ��ف��س��ي وتُ��ِح��سُّ أَِح��بَّ��ت��ي ِف��راِق ِم��ن َألَْج��بُ��ُن إِنِّ��ي
َف��أَج��َزُع ��دي��ِق ال��صَّ َع��تْ��ُب ب��ي ويُ��ِل��مُّ َق��س��َوًة األَع��ادي َغ��َض��ُب ويَ��زي��ُدن��ي
��ُع يُ��تَ��َوقَّ وم��ا م��ن��ه��ا َم��ض��ى ��ا َع��مَّ غ��اِف��ٍل أَو ِل��ج��اِه��ٍل ال��َح��ي��اُة تَ��ْص��ف��و
َف��تَ��ْط��َم��ُع ال��ُم��ح��اِل َط��َل��َب ويَ��س��وُم��ه��ا نَ��ْف��َس��ُه ال��َح��ق��اِئ��ِق ف��ي يُ��غ��اِل��ُط َولِ��َم��ن
ال��َم��ص��َرُع؟ م��ا يَ��وُم��ُه م��ا َق��وُم��ُه م��ا بُ��نْ��ي��اِن��ِه ِم��ن ال��َه��َرم��اِن ال��ذي أَي��َن
َف��تَ��تْ��بَ��ُع ال��َف��ن��اءُ َويُ��دِرُك��ه��ا ح��ي��نً��ا أَص��ح��اِب��ه��ا َع��ن اآلث��اُر تَ��تَ��َخ��لَّ��ُف
َم��وِض��ُع يَ��َس��ْع��ُه َوَل��م ال��َم��م��اِت َق��ب��َل َم��ب��َل��ٌغ ُش��ج��اٍع أَب��ي َق��ل��َب يُ��رِض َل��م
بَ��ْل��َق��ُع داٍر َوُك��لُّ َف��م��اَت ذََه��بً��ا َم��م��ل��وءًَة ِدي��اَرُه نَ��ُظ��نُّ ُك��نَّ��ا
يَ��ْج��َم��ُع َش��يءٍ ُك��لُّ أَْع��َوَج َوبَ��ن��اُت َوال��َق��ن��ا ��واِرُم َوال��صَّ ال��َم��ك��اِرُم َوإِذا
األَْرَوُع ال��َك��ري��ُم ب��ه��ا يَ��ع��ي��َش أَن ِم��ن َص��ف��َق��ًة َوال��َم��ك��اِرُم أَخ��َس��ُر ال��َم��ج��ُد
أَرَف��ُع َوَق��دُرَك تُ��ع��اِي��َش��ُه��م أَن ِم��ن َم��ن��ِزًال َزم��اِن��َك ف��ي أَن��َزُل َوال��ن��اُس
َوتَ��نْ��َف��ُع تَ��ش��اءُ إِذا تَ��ُض��رُّ َف��َل��َق��د ِب��َل��ف��َظ��ٍة اس��تَ��َط��ع��َت إِِن َح��ش��اَي بَ��رِّد
يُ��وِج��ُع م��ا َوال ِب��ِه يُ��س��تَ��راُب م��ا َق��ب��َل��ه��ا َخ��ل��ي��ٍل إِل��ى ِم��ن��َك ك��اَن م��ا
أَْص��َم��ُع َق��ل��ٌب َع��ن��َك نَ��ف��اه��ا إِالَّ ��ٌة ُم��ِل��مَّ تُ��ِل��مُّ َوم��ا أَراَك َوَل��َق��د
ُع تَ��بَ��رُّ َوْه��َو َع��َل��ي��َك يَ��ِح��قُّ َف��رٌض َونَ��واَل��ه��ا ِق��ت��اَل��ه��ا َك��أَنَّ َويَ��ٍد
تُ��نْ��َزُع؟! ال ِب��ُح��ل��ٍة َرض��ي��َت أَنَّ��ى ُح��لَّ��ًة يَ��وٍم ُك��لَّ ُل يُ��بَ��دِّ َم��ن يَ��ا
تَ��ْخ��َل��ُع ال م��ا ال��يَ��وَم َل��ِب��ْس��َت َح��تَّ��ى ش��اءَه��ا َم��ن َع��ل��ى تَ��ْخ��َل��ُع��ه��ا ِزل��َت م��ا
يُ��ْدَف��ُع ال ال��ذي األَم��ُر أَت��ى َح��تَّ��ى ف��اِدٍح أَم��ٍر ُك��لَّ تَ��ْدَف��ُع ِزل��َت م��ا
ُق��طَّ��ُع ُس��ي��وُف��َك َوال َع��راَك ف��ي��م��ا ٌع ُش��رَّ ِرم��اُح��َك ال تَ��ن��ُظ��ُر َف��َظ��ِل��ْل��َت
األَْدُم��ُع ��الِح ال��سِّ َش��رِّ َوِم��ن يَ��بْ��ك��ي ُم��تَ��ك��اِث��ٌر َوَج��ي��ش��ه ال��َوح��ي��َد ِب��أَب��ي
تَ��ْق��َرُع َك َوَخ��دَّ ِب��ِه ُرْع��َت َف��َح��ش��اَك ال��بُ��ك��ا َع��ل��ى ��الِح ال��سِّ ِم��َن َح��َص��ل��َت َوإِذا
األَب��َق��ُع َوال��ُغ��راُب االْش��َه��ُب أْل��بَ��اُز ِع��ن��َده��ا َس��واءٌ يَ��ٌد إَِل��ي��َك َوَص��َل��ْت
يَ��ْط��لُ��ُع َال نَ��يِّ��ًرا ِب��َف��ق��ِدَك َف��َق��َدْت ��َرى َوال��سُّ َوال��َج��ح��اِف��ِل ِل��ل��َم��ح��اِف��ِل َم��ن
يُ��َض��يِّ��ُع يَ��ك��اُد ال َوِم��ثْ��لُ��َك ض��اع��وا َخ��ل��ي��َف��ًة ��ي��وِف ال��ضُّ َع��ل��ى اتَّ��َخ��ذَت وَم��ِن
بُ��ْرُق��ُع لُ��ْؤٍم ُك��لِّ ِم��ن َل��ُه َوج��ٌه َف��ِإنَّ��ُه َزم��اُن ي��ا ِل��َوج��ِه��َك ُق��بْ��ًح��ا
األَْوَك��ُع؟! ال��َخ��ِص��يُّ ح��اِس��ُدُه َويَ��ع��ي��ُش ف��اِت��ٍك ُش��ج��اٍع أَب��ي ِم��ث��ُل أَيَ��م��وُت
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يَ��ْص��َف��ُع؟ َم��ن أََال ِب��ه��ا يَ��ص��ي��ُح َوَق��ًف��ا َرأِس��ِه َح��واَل��ْي ُم��َق��طَّ��َع��ٌة أَي��ٍد
َويَ��ْس��َم��ُع يَ��ق��وُل َم��ْن أَْص��َدَق َوأََخ��ذَت أَب��َق��ي��تَ��ُه ك��اِذٍب أَْك��ذََب أَب��َق��ي��َت
ُع تَ��تَ��َض��وَّ ري��َح��ٍة أَط��يَ��َب َوَس��َل��بْ��َت َم��ذم��وَم��ٍة ري��َح��ٍة أَنْ��تَ��َن َوتَ��َرك��َت
يَ��تَ��َط��لَّ��ُع َك��أَنَّ��ُه َوك��اَن َدُم��ُه ن��اِف��ٍر َوْح��ٍش ِل��ُك��لِّ َق��رَّ َف��ال��يَ��وَم
َواألَذُْرُع ُس��وُق��ه��ا إَِل��ي��ه��ا َوأََوْت َوَخ��يْ��لُ��ُه ��يَ��اِط ال��سِّ ثَ��َم��ُر َوتَ��ص��اَل��َح��ْت
يَ��ْل��َم��ُع ُح��س��اٌم َوال ال��َق��ن��اِة َف��وَق راِع��ٌف ِس��ن��اٌن َف��ال ال��طِّ��راُد َوَع��ف��ا
َوُم��َودُِّع ُم��َش��يِّ��ٌع ال��ل��زوِم بَ��ع��َد َوُم��ن��اِدٍم ُم��خ��اِل��ٍم َوُك��لُّ َولَّ��ى
َم��ْرتَ��ُع َق��وٍم ُك��لِّ ف��ي َولِ��َس��ي��ِف��ِه َم��ْل��َج��أ َق��وٍم ِل��ُك��لِّ ف��ي��ِه َك��اَن َم��ْن
َوتَ��خ��َض��ُع ال��رِّق��اُب َل��ُه تَ��ِذلُّ ِك��ْس��رى َربُّ��ه��ا َف��ف��ي��ه��ا ُف��ْرٍس ف��ي َح��لَّ إِن
تُ��بَّ��ُع َف��ف��ي��ه��ا ُع��رٍب ف��ي َح��لَّ أَو َق��ي��َص��ٌر َف��ف��ي��ه��ا روٍم ف��ي َح��لَّ أَو
أَْس��َرُع ال��َم��ِن��يَّ��َة َوَل��ِك��نَّ َف��َرًس��ا َط��ْع��نَ��ٍة ف��ي ف��اِرٍس أَْس��َرَع ك��اَن َق��د
أَْربَ��ُع َج��َواًدا َح��َم��َل��ْت َوال ُرم��ًح��ا بَ��ع��َدُه ال��َف��واِرِس أَي��دي َق��لَّ��بَ��ْت ال

الحَدث قلعة بناءَ ويَذُْكر الدولة سيف يمدح وللمتنبي (123)

ال��َم��ك��اِرُم ال��ِك��راِم َق��ْدِر َع��َل��ى وتَ��أِت��ي ال��َع��زاِئ��ُم تَ��أِْت��ي ال��َع��ْزِم أَْه��ِل َق��ْدِر َع��َل��ى
ال��َع��ظ��اِئ��ُم ال��َع��ِظ��ي��ِم َع��ي��ِن ف��ي وتَ��ْص��ُغ��ر ِص��َغ��اُرَه��ا ��ِغ��ي��ِر ال��صَّ َع��ي��ِن ف��ي ويَ��ْع��ُظ��ُم
ال��َخ��ض��اِرُم ال��ُج��ي��وُش ع��ن��ُه َع��َج��َزْت وق��د ��ُه َه��مَّ ال��َج��ي��َش ال��دَّوَل��ِة َس��يْ��ُف يُ��ك��لِّ��ُف
��راِغ��ُم ال��ضَّ تَ��دَِّع��ي��ِه ال م��ا وذِل��َك نَ��ف��س��ِه ِع��ن��َد م��ا ال��ن��اِس ِع��ن��َد ويَ��ْط��لُ��ب
وال��َق��ش��اِع��ُم أَح��داثُ��ه��ا ال��َم��َال نُ��س��وُر ِس��الَح��ه ُع��م��ًرا ال��طَّ��ي��ِر أَت��مُّ يُ��ف��دِّي
وال��َق��واِئ��ُم أَس��ي��اُف��ُه ُخ��ِل��َق��ْت وق��د َم��خ��اِل��ب ِب��َغ��ي��ِر َخ��ْل��ٌق َض��رَّه��ا َوم��ا
ال��َغ��م��اِئ��ُم؟ ��اِق��يَ��يْ��ِن ال��سَّ أَيَّ وتَ��ع��َل��ُم َل��ْونَ��ه��ا تَ��ع��ِرُف ال��َح��م��راء ال��َح��َدث َه��ِل
ال��َج��م��اِج��ُم س��َق��ت��ه��ا م��ن��ه��ا َدن��ا ��ا َف��ل��مَّ نُ��زول��ِه َق��ب��َل ال��ُغ��رُّ ال��َغ��م��اُم َس��َق��تْ��ه��ا
ُم��تَ��الِط��ُم َح��وَل��ه��ا ال��َم��ن��اي��ا وَم��ْوُج ال��َق��ن��ا تَ��ْق��َرُع وال��َق��ن��ا ف��أَع��َل��ى بَ��ن��اه��ا
تَ��م��اِئ��ُم َع��َل��ي��ه��ا ال��ق��تْ��َل��ى ُج��ثَ��ِث وِم��ن ف��أَص��بَ��َح��ْت ال��ُج��ن��وِن ِم��ث��ُل ِب��ه��ا َوك��اَن
راِغ��ُم وال��ده��ُر ب��ال��َخ��طِّ��يِّ ال��دِّي��ِن ع��ل��ى َف��َرَدْدت��ه��ا س��اَق��ه��ا َده��ٍر َط��ِري��دة
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َغ��واِرُم ِم��نْ��َك يَ��أُْخ��ذَن ِل��م��ا وُه��نَّ أَخ��ذتَ��ُه ش��يءٍ ُك��لَّ ال��ل��ي��اِل��ي تُ��ِف��ي��ُت
وَدع��اِئ��ُم؟ ل��ه��ا آَس��اٌس ال��طَّ��ع��ُن َوذا َه��دَم��ه��ا وال��رُّوُس ال��رُّوُم ��ي تُ��َرجِّ َوك��ي��َف
ظ��اِل��ُم ع��اَش وال َم��ظ��لُ��وٌم م��اَت ف��م��ا َح��واِك��ٌم وال��َم��ن��اي��ا ح��اَك��ُم��وه��ا وق��د
َق��واِئ��ُم َل��ُه��نَّ م��ا ِب��ِج��ي��اٍد َس��َرْوا ك��أنَّ��ه��م ال��َح��ِدي��َد يَ��ُج��رُّوَن أَتَ��ْوَك
وال��َع��م��اِئ��ُم ِم��ث��ِل��ه��ا م��ن ِث��ي��ابُ��ُه��ُم ِم��ن��ُه��ُم ال��ِب��ي��ُض تُ��ع��َرِف ل��م بَ��َرُق��وا إِذا
زم��اِزُم م��ن��ُه ال��َج��وزاءِ أُذُِن وف��ي َزْح��ُف��ُه وال��َغ��ْرِب األرِض ِب��َش��رِق َخ��ِم��ي��ٌس
ال��تَّ��راِج��ُم إِالَّ اَث ال��ُح��دَّ تُ��ْف��ِه��ُم ف��م��ا ��ٍة وأُمَّ ِل��ْس��ٍن ُك��لُّ ف��ي��ِه ��ع تَ��َج��مَّ
ُض��ب��اِرُم أو ص��اِرٌم إِالَّ يَ��بْ��َق ف��ل��م ن��اُرُه ال��ِغ��شَّ ذوََّب َوق��ٌت ف��ِل��لَّ��ِه
يُ��ص��اِدُم ال َم��ن األب��ط��اِل م��َن وَف��رَّ وال��َق��ن��ا ال��دِّرَع يَ��ْق��َط��ع ال م��ا تَ��َق��طَّ��َع
ن��اِئ��ُم َوْه��َو ال��رََّدى َج��ْف��ِن ف��ي ك��أَنَّ��َك ِل��واِق��ٍف َش��كٌّ ال��َم��وِت ف��ي َوم��ا َوَق��ف��َت
ب��اِس��ُم وثَ��ْغ��ُرَك ��اٌح َوضَّ وَوج��ُه��َك َه��ِزي��م��ًة َك��ْل��َم��ى األَبْ��َط��اُل ِب��َك تَ��ُم��رُّ
ع��اِل��ُم ب��ال��َغ��ي��ب أَن��َت َق��وٍم ق��وِل إل��ى وال��نُّ��َه��ى ��ج��اع��ِة ال��شَّ ِم��ق��داَر ت��ج��اَوْزَت
وال��َق��واِدُم ت��ح��تَ��ه��ا ال��َخ��واِف��ي تَ��ُم��وُت ��ًة َض��مَّ ال��َق��ل��ِب ع��ل��ى َج��ن��اَح��يْ��ه��م َض��َم��ْم��َت
ق��اِدُم وال��نَّ��ص��ُر ال��لَّ��بَّ��اِت إل��ى َوص��اَر غ��ائ��ٌب وال��نَّ��ص��ُر ال��ه��ام��اِت أَتَ��ى ِب��َض��ْرٍب
ش��اِت��ُم ِل��ل��رُّم��ِح ال��س��ي��ف ك��أنَّ وَح��ت��ى َط��َرْح��تَ��ه��ا َح��تَّ��ى ال��رَُّديْ��ن��يَّ��اِت َح��َق��ْرَت
��واِرُم ال��صَّ ال��ِخ��ف��اُف ال��ِب��ي��ض َم��ف��ات��ي��ُح��ُه ف��إنَّ��م��ا ال��َج��ِل��ي��َل ال��َف��ت��َح َط��َل��َب وَم��ن
ال��دَّراِه��ُم ال��َع��ُروِس َف��وَق نُ��ِث��رْت َك��م��ا نَ��ثْ��َرًة األَُح��ي��ِدِب َف��وَق نَ��ثَ��رتَ��ُه��ُم
ال��َم��ط��اِع��ُم ال��ُوُك��وِر َح��ْوَل َك��ثُ��َرْت وق��د ال��ذَُّرى ع��ل��ى ال��ُوُك��وَر ال��خ��ي��ُل ِب��َك تَ��ُدوُس
��الِدُم ال��صَّ ال��ِع��تَ��اُق َوْه��َي ��اِت��ه��ا ِب��أُمَّ ُزْرتَ��ه��ا أَنَّ��َك ال��ُف��تْ��ِخ ِف��راُخ تَ��ُظ��نُّ
األَراق��ُم ��ع��ي��د ال��صَّ ف��ي ��ى تَ��تَ��م��شَّ َك��م��ا ِب��بُ��ُط��ونِ��ه��ا ��يْ��تَ��ه��ا َم��شَّ َزلِ��َق��ْت إِذا
الِئ��ُم؟ ِل��ل��َوج��ِه اِإلق��داِم ع��ل��ى َق��ف��اُه ُم��ق��ِدٌم ال��دُُّم��ْس��تُ��ق ذا ي��وٍم ُك��لِّ أَِف��ي
ال��ب��ه��اِئ��ُم ال��لُّ��يُ��وث ِري��َح َع��َرَف��ْت وق��د يَ��ذُوَق��ه ح��تَّ��ى ال��لَّ��ي��ث ري��َح أَيُ��نْ��ِك��ر
ال��َغ��واش��ُم األَم��ي��ِر َح��ْم��الُت ��ْه��ِر وب��ال��صِّ ِص��ْه��ِرِه؟ واب��ِن ِب��اب��ِن��ِه َف��َج��َع��تْ��ُه وق��د
وال��َم��ع��اِص��ُم ه��اُم��ُه��م َش��َغ��َل��تْ��ه��ا ب��َم��ا ال��ظُّ��بَ��ا َف��ْوتِ��ِه ف��ي األَص��ح��اَب يَ��ش��ُك��ُر َم��َض��ى
أَع��اِج��ُم ��يُ��وِف ال��سُّ أَص��واَت أَنَّ ع��ل��ى ف��ي��ِه��ُم ال��َم��ْش��رف��يَّ��ِة َص��وَت وي��ْف��َه��ُم
غ��اِن��ُم ِم��ن��َك ن��ج��ا َم��ْغ��نُ��وًم��ا ول��ِك��نَّ َج��ه��ال��ٍة َع��ن ال أَع��ط��اَك ب��م��ا يُ��َس��رُّ
ن��اِظ��ُم وإنِّ��َي ُم��ع��ط��ي��ه ف��ِإنَّ��َك َل��ْف��ُظ��ُه ِل��َي ال��ذي ال��ُدرِّ ف��ي ال��َح��ْم��ُد َل��َك
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ن��اِدُم أَن��َت وال َم��ذُم��وٌم أَن��ا َف��ال ال��َوغ��ى ف��ي َع��ط��اي��اَك ب��ي َل��تَ��ْع��دو وإِنِّ��ى
ال��َغ��م��اِغ��ُم ِم��س��َم��َع��ي��ِه ف��ي َوَق��َع��ْت إِذا ِب��ِرْج��ِل��ِه إل��ي��ه��ا َط��يَّ��اٍر ُك��لِّ ع��ل��ى
ع��اِص��ُم ِم��ن��ك وال ُم��ْرتَ��اٌب ف��ي��ك َوال ُم��ْغ��َم��ًدا َل��ْس��َت ال��ذي ��ي��ُف ال��سَّ أَيُّ��ه��ا أَال
س��اِل��ُم أَنَّ��َك واِإلس��الِم َوراِج��ي��َك وال��ُع��َال وال��َم��ْج��ِد ال��ه��اِم ِل��َض��رِب َه��ِن��ي��ئً��ا
داِئ��ُم ِب��َك ال��ِع��َدى ه��اَم وتَ��ْف��ِل��ي��ُق��ُه َوَق��ى م��ا َح��دَّيْ��ِك ال��رَّح��م��ُن يَ��ِق��ي َال ولِ��ْم

املتنبي بعضحكم (124)

ال��ِح��َم��اُم ِم��نْ��ُه أََخ��فَّ َع��يْ��ٍش ُربَّ ِب��َع��يْ��ٍش ال��ذَِّل��ي��َل يَ��ْغ��ِب��ُط َم��ْن ذَلَّ
ال��ل��ئَ��اُم إل��ي��ه��ا الِج��ئٌ ��ٌة ُح��جَّ اْق��ِت��َداٍر ب��َغ��يْ��ِر أتَ��ى ِح��ْل��ٍم ُك��لُّ
إي��َالُم ِب��َم��يِّ��ٍت ِل��ُج��ْرٍح َم��ا َع��َل��يْ��ِه ال��َه��َواُن يَ��ْس��ُه��ِل يَ��ُه��ْن َم��ْن

أيًضا: وقال

ال��ِف��َط��ِن ِم��َن أْخ��َالُه��ْم ال��َه��مِّ ِم��َن يَ��ْخ��لُ��و ال��زََّم��ِن ِل��ذَا أْغ��َراٌض ال��نَّ��اِس أََف��اِض��ُل

أيًضا: وقال

َك��اِم��ُل ب��أنِّ��ي ل��ي ��َه��اَدُة ال��شَّ َف��ْه��َي نَ��اِق��ٍص ِم��ْن ��ِت��ي َم��ذَمَّ أتَ��تْ��َك َوإذَا

أيًضا: وقال

ال��َف��ْق��ر َف��َع��َل ف��ال��ذي َف��ْق��ٍر َم��َخ��اَف��َة َم��اِل��ِه َج��ْم��ِع ف��ي ��اَع��اِت ال��سَّ يُ��نْ��ِف��ق َوَم��ْن

أيًضا: وقال

بُ��دُّ َص��َداَق��ِت��ِه ِم��ْن َم��ا َل��ُه َع��ُدوٍّا يَ��َرى أْن ال��ُح��رِّ َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ نَ��َك��ِد َوِم��ْن
ُج��ْه��ُد ل��ه ال َم��ن ُج��ْه��ُد اغ��ت��ي��اٍب وك��لُّ ِب��ِغ��ي��ب��ٍة َج��راءٍ َع��ْن نَ��ْف��ِس��ي َوأُْك��ِب��ُر
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أيًضا: وقال

ال��م��ظ��ال��م ُط��ْرُق ال��ِح��ْل��ِم ف��ي اتَّ��َس��ع��ْت إذَا دونَ��ُه ال��َج��ْه��َل تَ��ْس��تَ��ْع��ِم��َل أْن ال��ِح��ْل��ِم ِم��َن

أيًضا: وقال

ال��َم��ن��اص��ب؟! ِك��راُم تُ��ْغ��ِن��ي ال��ذي َف��َم��اذَا ك��أص��ِل��ِه ال��نَّ��س��ي��ب ن��ف��ُس تَ��ُك��ْن ل��م إذَا

أيًضا: وقال

َويُ��ْه��ِرُم ��ب��يِّ ال��صَّ نَ��اِص��يَ��َة َويُ��ِش��ي��ُب نَ��َح��اَف��ًة ال��َج��ِس��ي��َم يَ��ْخ��تَ��ِرُم َوال��َه��مُّ
يَ��نْ��َع��ُم ��َق��اَوِة ال��شَّ ف��ي ال��َج��َه��اَل��ِة َوأُخ��و ب��َع��ْق��ِل��ِه ال��نَّ��ِع��ي��ِم ف��ي يَ��ْش��َق��ى ال��َع��ْق��ِل ذو
ُم ال��دَّ َج��َواِن��ِب��ِه َع��ل��ى يُ��َراق ح��ت��ى األَذَى ِم��َن ال��رَّف��ي��ُع ��َرُف ال��شَّ يَ��ْس��َل��ُم ال
يَ��ْظ��ِل��ُم ال َف��ِل��ِع��ل��ٍة ��ٍة ِع��فَّ ذَا تَ��ِج��ْد ف��إْن ال��نُّ��ُف��وِس ِش��يَ��ِم م��ن َوال��ظُّ��ْل��ُم
يَ��ْف��َه��ُم َال َم��ن َوِخ��َط��اُب َج��ْه��ِل��ِه َع��ْن يَ��ْرَع��وي ال َم��ن َع��ذُْل ال��بَ��ل��يَّ��ِة َوِم��َن
األَْرَق��ُم يَ��َودُّ ِل��َم��ْن ِم��نْ��ُه َوأَودُّ ًة َم��َودَّ ال��ذَِّل��ي��ِل ف��ي يُ��ْظ��ِه��ُر َوال��ذُُّل
َويُ��ؤلِ��ُم يَ��ُض��رُّ م��ا ��َداَق��ِة ال��صَّ َوِم��َن نَ��ْف��ُع��ُه يَ��نَ��الُ��َك م��ا ال��َع��داَوِة َوِم��َن

أيًضا: وقال

ال��ل��ئ��ي��ِم ال��طَّ��بْ��ِع َخ��ِدي��َع��ُة وتِ��ل��َك َع��ْق��ٌل ال��َع��ج��َز أنَّ ال��ُج��بَ��نَ��اءُ يَ��َرى
َح��ِك��ي��ِم ف��ي ��َج��اَع��ِة ال��شَّ ِم��ث��َل وال تَ��ْف��نَ��ى ال��َم��ْرءِ ف��ي َش��َج��اَع��ٍة وك��لُّ
��ِق��ي��ِم! ال��سَّ ال��َف��ْه��ِم ِم��َن وآَف��تُ��ُه َص��ِح��ي��ًح��ا ق��ْوًال َع��اِئ��ٍب ِم��ْن وَك��ْم

أيًضا: وقال

ال��ِف��راِق بَ��ع��َد ي��ك��وُن ال واألَس��ى َع��ْج��ٌز ال��رُّوِح ُف��ْرَق��ِة َق��بْ��ل َواألََس��ى
اإلْم��الِق ف��ي ال��َك��ري��ِم ُق��بْ��ِح َق��ْدَر َق��ب��ي��ٌح ال��ل��ئ��ي��ِم يَ��ِد ف��ي وال��ِغ��نَ��ى

169



العربية اللغة أدبيات

أيًضا: وقال

األج��َس��اُم ُم��َراِدَه��ا ف��ي تَ��ِع��بَ��ْت ِك��بَ��اًرا ال��نُّ��ف��وُس َك��انَ��ِت َوإذَا

أيًضا: وقال

ال��رِّج��اِل ع��ل��ى ال��نِّ��َس��اءُ ��َل��ِت َل��ُف��ضِّ َف��َق��ْدن��ا َك��َم��ْن ال��نِّ��َس��اءُ َك��اَن َول��ْو
ل��ل��ِه��الِل َف��ْخ��ٌر ال��تَّ��ذِْك��ي��ُر وال َع��يْ��ٌب ��ْم��ِس ال��شَّ الس��ِم ال��ت��أن��ي��ُث وم��ا
ال��غ��زاِل َدِم بَ��ع��ُض ال��م��س��َك ف��إنَّ ِم��ن��ُه��ْم وأنْ��ت األنَ��اَم تَ��ُف��ِق َف��إْن

أيًضا: وقال

يَ��َض��ُع َوال َش��يءٌ يَ��رَف��ُع��ُه َف��َل��ي��َس َم��وِض��ُع��ُه ��م��ِس ال��شَّ َم��َح��لِّ َف��وَق ك��اَن َم��ن
َزَم��ُع ِب��ِه َم��ن َج��ب��انً��ا يُ��َظ��نُّ َوَق��د َخ��َرٌق ِب��ِه َم��ن ُش��ج��اًع��ا يُ��َظ��نُّ َف��َق��د
��بُ��ُع ال��سَّ ال��ِم��خ��َل��ِب ذَواِت ُك��لُّ َوَل��ي��َس تَ��ح��ِم��لُ��ُه ال��ن��اِس َج��م��ي��ُع ��الَح ال��سِّ إِنَّ

أيًضا: وقال

أَْم��ن��ا ال��َف��ت��ى رَآُه م��ا إِالَّ األَْم��ُن َوال ال��َف��ت��ى تَ��َخ��وََّف��ُه م��ا إِالَّ ال��َخ��وُف َوم��ا

أيًضا: وقال

ال��ُم��س��اِع��ُد َق��لَّ ال��َم��ط��ل��وُب َع��ُظ��َم إِذا بَ��ل��َدٍة ُك��لِّ ف��ي ِن ال��ِخ��الَّ ِم��َن َوح��ي��ٌد
َف��واِئ��ُد َق��وٍم ِع��ن��َد َق��وٍم َم��ص��اِئ��ُب أَه��ِل��ه��ا بَ��ي��َن م��ا األَيَّ��اُم َق��َض��ِت ِب��ذا

أيًضا: وقال

ِب��َض��ري��ِب َل��ه��ا يَ��أت��ي أَن َويَ��ج��َه��ُد ض��وءَه��ا ��م��َس ال��شَّ يَ��ح��ُس��ُد َم��ْن تَ��َع��ٍب َوف��ي
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أيًضا: وقال

ِك��ذْب��ا ِص��دَق��ه��ا يَ��رى َح��تَّ��ى َع��ي��ِن��ِه َع��ل��ى تَ��َق��لَّ��بَ��ت ق��ل��ي��ًال ال��دُّن��ي��ا َص��ِح��َب َوَم��ن
َغ��ْص��ب��ا َوَم��ْط��َع��ُم��ُه ُص��بْ��ًح��ا َل��ي��لُ��ُه يَ��ُك��ن ُج��ُدوَدُه ��واري ال��ضَّ األُْس��ُد تَ��ُك��ِن َوَم��ن

أيًضا: وقال

َوَرُم َش��ْح��ُم��ُه ف��ي��َم��ن ��ْح��َم ال��شَّ تَ��ْح��َس��َب أَْن ص��اِدَق��ًة ِم��ن��َك نَ��َظ��راٍت أُِع��ي��ذُه��ا
َوال��ظُّ��َل��ُم األَنْ��واُر ِع��نْ��َدُه اْس��تَ��َوْت إِذا ِب��ن��اِظ��ِرِه ال��دُّن��ي��ا أَخ��ي انْ��ِت��ف��اُع َوم��ا
ي��ب��تَ��ِس��ُم ال��لَّ��يْ��َث أَنَّ تَ��ُظ��نَّ��نَّ َف��َال ب��اِرَزًة ال��لَّ��يْ��ِث نُ��يُ��وَب َرأَيْ��َت إِذا
ِذَم��ُم ال��نُّ��َه��ى أَه��ِل ف��ي ال��َم��ع��اِرَف إِنَّ َم��ْع��ِرَف��ٌة ذاَك َرَع��ي��تُ��م َل��و َوبَ��يْ��نَ��ن��ا
يَ��ِص��ُم م��ا اإلِن��س��اُن يَ��ك��ِس��ُب م��ا َوَش��رُّ ِب��ِه َص��دي��َق ال َم��ك��اٌن ال��ِب��الِد َش��رُّ
َوال��رََّخ��ُم ف��ي��ِه َس��واءٌ ال��بُ��زاِة ُش��ْه��ُب َق��نَ��ٌص راَح��ت��ي َق��نَ��َص��تْ��ُه م��ا َوَش��رُّ

أيًضا: وقال

ِب��ال��ِع��َل��ِل األَج��س��اُم ��ِت َص��حَّ وُربَّ��م��ا َع��واِق��بُ��ُه َم��ح��م��وٌد َع��تْ��بَ��َك َل��َع��لَّ
َك��ال��َك��َح��ِل ال��َع��ي��نَ��ي��ِن ف��ي ��ُل ال��تَّ��َك��حُّ َل��ي��َس تُ��َك��لَّ��ُف��ُه ال ِح��ْل��ٌم ِح��ْل��َم��َك ِألَنَّ

أيًضا: وقال

َدل��ي��ِل إِل��ى ال��نَّ��ه��اُر اْح��ت��اَج إِذا َش��يءٌ األَف��ه��اِم ف��ي يَ��ِص��حُّ َوَل��ي��َس

أيًضا: وقال

يَ��ْغ��َرِق ال��بَ��ْح��َر يَ��ْزَح��ِم َم��ْن ول��ك��نَّ��ُه ق��ص��دتُ��ُه ش��يءٌ ��اِد ال��ُح��سَّ َك��َم��ُد وَم��ا
ب��ُم��ْط��ِرِق ل��ي��س ال��ق��ل��ب ط��رُف ك��ان إذا ب��ن��اف��ٍع ل��ي��س ال��ع��ي��ن َط��ْرف وإْط��َراُق
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أيًضا: وقال

ال��ُخ��ط��وب؟! ال��َف��َل��ك إل��ى تَ��ْرَق��ى وه��ْل يُ��ري��ب؟ َم��ْن أَرابَ��َك م��ا أيَ��دري

أيًضا: وقال

ال��يَ��دا؟ يَ��ْح��َف��ُظ ال��ذي ِب��ال��ُح��رِّ َل��َك َوَم��ْن َع��نْ��ُه��ُم َك��ال��َع��ف��ِو األَح��راَر َق��تَ��َل َوم��ا
تَ��َم��رَّدا ال��لَّ��ئ��ي��َم أَْك��َرْم��َت أَنْ��َت َوإِْن َم��َل��ْك��تَ��ُه ال��َك��ري��َم أَك��َرْم��َت أَنْ��َت إِذا
ال��نَّ��دى َم��وِض��ِع ف��ي ��ي��ِف ال��سَّ َك��َوض��ِع ُم��ِض��رٌّ ِب��ال��ُع��ل��ى ��ي��ِف ال��سَّ َم��وِض��ِع ف��ي ال��نَّ��دى َوَوْض��ُع

أيًضا: وقال

تُ��ش��اِك��ل ال م��ن ع��اداَك َم��ْن وأَْغ��ي��ُظ تُ��ج��ي��ب��ه ال م��ن ن��اداَك َم��ْن وأت��ع��ُب

أيًضا: وقال

ال��م��ك��ارُم ال��ِك��راِم َق��ْدِر ع��ل��ى وت��أت��ي ال��َع��َزاِئ��ُم ت��أِت��ي ال��َع��ْزِم أْه��ِل َق��ْدِر َع��َل��ى

أيًضا: وقال

َوال��َخ��الِئ��ِق ِف��ع��ِل��ِه ف��ي يَ��ُك��ن َل��م إِذا َل��ُه َش��َرًف��ا ال��َف��ت��ى َوج��ِه ف��ي ال��ُح��ْس��ُن َوم��ا
األَص��اِدِق َغ��ي��ُر األَْدنَ��ْوَن أَه��لُ��ُه َوال ال��ُم��واِف��ِق َغ��ي��ُر اإلِن��س��اِن بَ��َل��ُد َوم��ا

أيًضا: وقال

بَ��ع��ال ال��َم��وَت ت��َم��نَّ��ت ِخ��ْدٍر ذاُت ُك��ف��ًؤا ال��ن��اِس ِم��َن تَ��ِج��ْد َل��م َوإِذا
َم��الَّ ��ع��َف ال��ضَّ َوإِنَّ��م��ا َح��ي��اًة َم��لَّ َف��م��ا أُفٍّ ق��اَل ��ي��ُخ ال��شَّ َوإِذا
َولَّ��ى ال��َم��رءِ َع��ِن َولَّ��يَ��ا َف��ِإذا َوَش��ب��اٌب ��ٌة ِص��حَّ ال��َع��ي��ِش آَل��ُة
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أيًضا: وقال

َوال��نِّ��زاال َوح��َدُه ال��طَّ��ْع��َن َط��َل��َب ِب��أَرٍض ال��َج��ب��اُن َخ��ال م��ا َوإِذا
ُس��ؤاال يَ��ْل��تَ��ِم��ْس��ُه َل��م َواغ��ِت��ص��ابً��ا ِغ��البً��ا َش��يءٍ ال��ِت��م��اَس أَراد َم��ن
ال��رِّئْ��بَ��اال ال��َغ��َض��ن��َف��َر يَ��ك��وَن أَْن يَ��تَ��َم��نَّ��ى ِل��ح��اَج��ٍة غ��اٍد ُك��لُّ

أيًضا: وقال

ال��ث��ان��ي ال��َم��َح��لُّ َوِه��َي ٌل أَوَّ ُه��َو ��ج��ع��اِن ال��شُّ َش��ج��اَع��ِة َق��ب��َل ال��رَّأُي
األَْق��راِن تَ��ط��اُع��ِن َق��بْ��َل ِب��ال��رَّأِْي أَق��رانَ��ُه ال��َف��ت��ى َط��َع��َن َوَل��ُربَّ��م��ا
اإلِن��س��اِن ِم��َن َش��َرٍف إِل��ى أَدن��ى َض��ي��َغ��ٍم أَدن��ى َل��ك��اَن ال��ُع��ق��وُل َل��وال

أيًضا: وقال

ال��طَّ��َل��ِب ف��ي َواألَيَّ��اُم َل��نَ��ْغ��ُف��ُل إِنَّ��ا ت��اِرُك��ُه ال��َم��ت��روِك َط��َل��ِب ف��ي َوع��اَد
أََرِب إِل��ى إِالَّ أََرٌب ان��تَ��ه��ى َوال لُ��بَ��انَ��تَ��ُه ِم��ن��ه��ا أََح��ٌد َق��ض��ى َوم��ا
َوال��تَ��َع��ِب ال��َع��ج��ِز بَ��ي��َن ال��ِف��ك��ُر أَق��اَم��ُه َوُم��ه��َج��ِت��ِه ال��دُّن��ي��ا ف��ي تَ��َف��كَّ��َر َوَم��ن

أيًضا: وقال

ال��يَ��م��اِن��ي��ا ال��ُح��س��اَم تَ��ْس��تَ��ِع��دَّنَّ َف��ال ِب��ِذلَّ��ٍة تَ��ع��ي��َش أَن تَ��ْرض��ى ُك��ن��َت إِذا
َض��واِري��ا تَ��ك��وَن َح��تَّ��ى تُ��تَّ��ق��ى َوال ال��طَّ��َوى ِم��َن ال��َح��ي��اءُ األُْس��َد يَ��ن��َف��ُع َف��م��ا
ب��اِق��ي��ا ال��م��اُل َوال َم��ك��س��وبً��ا ال��َح��م��ُد َف��ال األَذى ِم��َن َخ��الًص��ا يُ��رَزق َل��م ال��ج��وُد إِذا
تَ��س��اِخ��ي��ا أَم أَت��ى م��ا َس��خ��اءً أَك��اَن ال��َف��ت��ى َع��ل��ى تَ��ُدلُّ أَخ��الٌق َولِ��ل��نَّ��ْف��ِس

أيًضا: وقال

��ي��ب وال��شِّ ��ب��ان ال��شُّ ف��ي ال��ح��ل��م ي��وج��د ق��د ب��م��ان��ع��ٍة ِح��ْل��ٍم ع��ن ال��ح��داث��ُة ف��م��ا
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أيًضا: وقال

وِغ��ْم��ُده ال��نِّ��ج��اد ي��ف��اِرْق��ه ل��ْم إذا ك��غ��ي��ِرِه إال ال��ه��ن��دي ��اِرم ال��صَّ وم��ا

أيًضا: وقال

��ِم تَ��َوهُّ ِم��ن يَ��ع��ت��اُدُه م��ا َوَص��دََّق ُظ��ن��ونُ��ُه س��اءَت ال��َم��رءِ ِف��ع��ُل س��اءَ إِذا
يَ��نْ��َدِم ال��َج��ه��ِل َع��ل��ى ِح��ْل��ًم��ا أَْج��ِزِه َم��ت��ى أَنَّ��ُه َوأَع��َل��ُم ِخ��لِّ��ي َع��ن َوأَْح��لُ��ُم
ُم��ج��ِرِم إِس��اءََة أَو ُم��ِح��بٍّ ُس��روَر ِب��ه��ا تُ��ِرد َل��م إِذا ال��دُّن��ي��ا تَ��ط��لُ��ُب ِل��َم��ْن

أيًضا: وقال

ال��ف��ؤاد ف��ي ه��ًوى واَف��َق��ْت إذا ءِ ال��َم��ْر ف��ي ال��م��ق��ال��ة تَ��نْ��َج��ح إن��م��ا

أيًضا: وقال

َط��يِّ��ُب ال��ِع��زَّ يُ��ن��ِب��ُت َم��ك��اٍن َوُك��لُّ ُم��َح��بَّ��ٌب ال��َج��م��ي��َل ي��ول��ي ام��ِرٍئ َوُك��لُّ
ي��وَه��ُب َل��ي��َس م��ا األَش��ي��اءِ ِم��َن َوَل��ِك��ن َوَه��بْ��تَ��ه��ا ُع��الَك يَ��ْح��ُووا أَن ج��اَز َوَل��ْو

أيًضا: وقال

ال��س��ف��ُن ت��ش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ال��ري��اح ت��ج��ري يُ��ْدِرُك��ُه ال��م��رءُ ي��ت��م��ن��ى َم��ا ُك��لُّ َم��ا

أيًضا: وقال

ال��َه��وان��ا يُ��الق��ي َوال ك��اِل��ح��اٍت ال��َم��ن��اي��ا يُ��الق��ي ال��َف��ت��ى أَنَّ َغ��ي��َر
َج��ب��ان��ا ي��ك��وَن أَن ال��َع��ج��ِز َف��ِم��َن بُ��دٌّ ال��َم��وِت ِم��َن يَ��ُك��ن َل��م َوإِذا
ك��ان��ا ُه��َو إِذا ف��ي��ه��ا َس��ْه��ٌل ـ��ُف��ِس األَنْ��ـ ف��ي ��ع��ِب ال��صَّ ِم��َن يَ��ُك��ن َل��م م��ا ُك��لُّ
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أيًضا: وقال

َق��تَّ��اُل واإلْق��داُم يُ��ْف��ِق��ُر ال��ج��وُد ك��لُّ��ُه��ُم ال��نَّ��اُس س��اد ��ة ال��م��ش��قَّ ل��وال

أيًضا: وقال

ال��تَّ��م��ام ع��ل��ى ال��ق��ادري��ن ك��نَ��ْق��ص ش��ي��ئً��ا ال��نَّ��اِس ُع��ي��وِب ف��ي أَر َوَل��ْم

أيًضا: وقال

َش��راُب إَِل��ي��ِه يُ��ف��ض��ي َوال نَ��دي��ٌم يَ��ن��الُ��ُه ال َم��وِض��ٌع ِم��نِّ��ي َولِ��ل��ِس��رِّ
ِك��ت��اُب ال��زَّم��اِن ف��ي َج��ل��ي��ٍس َوَخ��ي��ُر س��اِب��ٍح َظ��ْه��ُر ال��دُّن��ا ف��ي َم��ك��اٍن أََع��زُّ

أيًضا: وقال

ي��رى ال م��ا م��ن��ه غ��ي��ُره رأى ق��دَره ن��ف��ُس��ُه َج��ِه��َل��ْت وَم��ْن

أيًضا: وقال

ال��َم��ص��َرُع؟ م��ا يَ��وُم��ُه م��ا َق��وُم��ُه م��ا بُ��ن��ي��اِن��ِه ِم��ن ال��َه��َرم��اِن ال��ذي أَي��َن
َف��تَ��ت��بَ��ُع ال��َف��ن��اءُ َويُ��دِرُك��ه��ا ح��ي��نً��ا أَص��ح��اِب��ه��ا َع��ن اآلث��اُر تَ��تَ��َخ��لَّ��ُف

أيًضا: وقال

َرح��م ذوي ك��ان��وا ول��و األن��ام ب��ي��ن ق��اِط��ع��ًة اإلن��ص��اف ِق��ل��ة تَ��زل وَل��ْم

أيًضا: وقال

ال��ُع��َال ِم��َن يُ��ن��اُل ال م��ا أَنَ��ْل ذَِري��ن��ي
��ه��ِل ال��سَّ ف��ي ��ه��ُل َوال��سَّ ��ع��ِب ال��صَّ ف��ي ال��ُع��ال َف��َص��ع��ُب
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َرخ��ي��َص��ًة ال��َم��ع��ال��ي لُ��ْق��ي��اَن تُ��ري��دي��َن
ال��نَّ��ْح��ِل إِبَ��ِر ِم��ن ��ْه��ِد ال��شَّ دوَن بُ��دَّ َوال

ألهل الدولة سيف قتال يصف الَحْمداني فراس أبو قال (125)
العرب وقبائل ِقنِّْرسين

ِغ��َض��ابَ��ا آس��اًدا َه��يَّ��ْج��َت َك��َم��ا ِس��ْرنَ��ا ال��دِّي��ِن َس��يْ��ُف َس��اَر ��ا َوَل��مَّ
ِض��َرابَ��ا َالق��ى إِذَا َص��واِرُم��ُه ِط��َع��انً��ا َالَق��ى إِذَا أَِس��نَّ��تُ��ُه
ال��َج��َوابَ��ا َدْع��َوتِ��ِه ِع��نْ��َد َف��ُك��نَّ��ا ُم��ْش��َرَع��اٌت َواألَِس��نَّ��ُة َدَع��انَ��ا
َف��َط��ابَ��ا َغ��اِرُس��ُه َط��اَب َوَغ��ْرٌس َف��َف��اَق��ْت َص��اِن��ُع��َه��ا َف��اَق َص��نَ��اِئ��ُع
أََص��ابَ��ا َف��َراِم��ي��َه��ا َم��َراِم��يَ��ه��ا أََص��ابَ��ْت إِذَا ��َه��اِم َك��ال��سِّ َوُك��نَّ��ا
نَ��ابَ��ا َوأََح��دَّ َم��خ��اِل��بً��ا أََش��دَّ ُك��نَّ��ا ال��َه��يْ��َج��اءُ ِت اْش��تَ��دَّ ��ا َف��َل��مَّ
َع��ابَ��ا َوأََق��لَّ ��ًة ِذمَّ َوأَْوَف��ى َج��اًرا َوأََع��زَّ ج��اِن��بً��ا َوأَْم��نَ��َع
ال��ُم��ذَابَ��ا ��مَّ ال��سُّ ال��ع��ن��ت��ر ب��ب��ط��ن ُق��َش��ي��ٍر ب��ن��ي ب��ال��رم��اح س��ق��ي��ن��ا
ِج��ذَابَ��ا أَِع��نَّ��تَ��ه��ا تُ��ج��اِذبُ��ن��ا نُ��َم��ي��ٍر إِل��ى ِب��ال��ُخ��ي��وِل َوِس��ْرنَ��ا
َف��اْس��تَ��َج��ابَ��ا ِل��ل��َم��غ��وثَ��ِة َدَع��ْوُه ِغ��ي��اٌث ال أَْن أَي��َق��ن��وا ��ا َوَل��مَّ
ال��رَِّق��ابَ��ا ي��ه��َوى ِل��َم��ا َم��دُّوا َوَق��د َف��َع��اُدوا َل��ُه��م ال��َج��ِم��ي��ِل إِل��ى وََع��اَد
َوَص��ابَ��ا أَْريً��ا ِب��ِه أذاَق��ُه��ُم َوأَْم��نً��ا َخ��وًف��ا َع��َل��ي��ِه��ُم أََم��رَّ
ال��ِع��َق��ابَ��ا َم��َل��َك إِذا ِح��ْل��ٍم أَخ��و يَ��أٍْس بَ��ع��َد ال��َج��زي��َرَة أََح��لَّ��ُه��ُم
اْغ��ِت��َص��ابَ��ا اْغ��تَ��َص��ب��ن��اه��ا َوأَْرُض��ُه��ُم اْق��ت��َس��اًرا انْ��تَ��َزع��ن��اه��ا ِدي��اُرُه��ُم
َغ��ابَ��ا ال��َغ��اِب أُُس��وُد تَ��ْح��م��ي َك��م��ا ال��بَ��وادي َح��َم��ي��ن��اه��ا ُرْم��نَ��ا َوَل��و
ال��ِك��تَ��ابَ��ا أَْرَس��ل��نَ��ا األَع��داءِ إِل��ى َج��ي��ًش��ا األُم��راءُ أَْرَس��َل م��ا إِذَا
��راب��ا ال��ضِّ ال��ُم��ح��ام��وَن َك��ِرَه إِذا ِق��ْدًم��ا ال��ه��اَم ��اِرب��ي��َن ال��ضَّ اب��ُن أَن��ا
ِش��ه��اب��ا؟ أَثْ��َق��بَ��ه��ا ُك��ن��ُت ِب��أَنِّ��ي ��ا َح��قٍّ ق��اَل َوِم��ث��لُ��َك تَ��ع��َل��م أَل��م
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الُجَدريُّ عليه ظهر قد له تلميذ إىل الخواَرْزمي بكر أبو كتب (126)

— العلة وهذه عيني، وأسهر قلبي، وراع َحَزني، وهيَّج مني، فنال الُجَدري، خرب وصلني
وطريقها أقرب، السالمة إىل فإنها — شنيعة فظيعة العني رأي ويف موجعة، كانت وإن
الُجرح وبارز باطنه، من أسلم الداء وظاهر عليها، تقع الطبيب عني ألن أقصد؛ الحياة إىل
الحسن، بديباجة الوجه من وتذهب اللون، سواد تورث إنها ولعمري، كامنه. من أهون
أستطيع ولست الرشيفة. والنفس اللطيفة، للروح السالمة جنب يف يسريٌ ذلك ولكن
بربك، ظنك تحسن أن لك وأرى ِعلَّتك. خلق ممن إال صحتك أسأل ال الدعاء، غري لك
من أدوأ داء ال أنه وتعلم طبيبك، واليقني شفيعك، الصدقة وتجعل ذنبك، من وتستغفر
وحسبك — تعاىل — هللا شفاك أمل. من أوطأ فراش وال َمَهل، من أشفى دواء وال أجل،

طبيبًا! به

الهمذاني للبديع الِحْرزيَّة املقامة (127)

الغنيمة من ورضيت األبواب، باب الغربة بي بلغت ملا قال: هشام بن عيىس حدثنا
يف هللا استخرت براكبه، اٌف عسَّ السفن ومن بغاربه، وثَّاب البحر من ودونه باإلياب،
سحابة غشيتْنا الليل علينا وجن البحر ملكنا وملا الُهلك، بمثابة الُفلك من وقعدت الُقفول،
واألمطار أزواًجا، األمواج ترسل بريٍح جباًال، الغيم من وتَُحوذُ حباًال، األمطار من تُمدُّ
البكاء، إال حيلًة وال الدعاء، غري ُعدَّة نملك ال البحرين، بني الَحنْي، يد يف وبقينا أفواًجا.
ال رجل وفينا ونتشاكى، نتباكى وأصبحنا ناِبغيَّة، ليلًة وطويناها الرجاء، غري عصمًة وال
وهللا فعجبنا فِرحه، القلب نشيط منرشحه، الصدر رخيُّ عينه، تبتل وال جفنه، يَْخَضلُّ
شئت ولو صاحبه، يغرق ال حرٌز فقال: العطب؟ من آمنك الذي ما له: وقلنا العجب، كل
أفعل لن فقال: عليه، املسألة يف وألحَّ إليه، رغب فكلٌّ لفعلت. حرًزا منكم كالٍّ أمنح أن

سلم. إذا ديناًرا ويعدني اآلن، ديناًرا منكم واحٍد كل يعطيني حتى ذلك
جيبه، إىل يده وآبت خطب، ما ووعدناه طلب، ما فنقدناه هشام: بن عيىس قال
منا واحد كل وحذف رقاًعا، صدرها ضمن قد عاج، ة ُحقَّ فيها ديباج، قطعة فأخرج
فنقدوه، وعدوه، ما الناَس اقتىض املدينة، وأحلَّتنا السفينة، سلمت فلما منها، بواحدة
بالد من أنا قال: حالك، رس تعِلمني أن بعد ذلك لك فقلت: دعوه، فقال: إيلَّ األمر وانتهى

يقول: فأنشأ وخذلنا؟ الصرب نرصك كيف فقلت: اإلسكندرية،
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ِت��بْ��َرا ال��ِك��ي��َس َم��ألُْت ـ��ُت ُك��نْ��ـ َم��ا ��بْ��ُر ال��صَّ َل��ْوال َويْ��َك!
َص��ْدرا يَ��ْغ��ش��اُه ِب��م��ا َق َض��ا م��ْن ال��َم��ْج��َد يَ��ن��اَل َل��ْن
ُض��رَّا أُْع��ِط��ي��ُت َم��ا َع��َة ��ا ال��سَّ أَْع��َق��بَ��ِن��ي َم��ا ثُ��مَّ
َك��ْس��َرا أَْج��بُ��ُر َوِب��ِه أَْزًرا أَْش��تَ��دُّ ِب��ِه بَ��ْل
ُع��ذَْرا ُك��لِّ��ْف��ُت َل��َم��ا َق��ى ال��َغ��ْر ف��ي ال��يَ��ْوَم انِّ��ي َوَل��َو

له يَّة الِبْرشِ املقامة (128)

فيهم ركب عىل فأغار صعلوًكا، العبدي عوانة بن برش كان قال: هشام بن عيىس حدثنا
فقالت: كاليوم، رأيت ما وقال: بها، ج فتزوَّ جميلٌة، امرأٌة

ك��ال��لُّ��َج��يْ��ِن أَبْ��يَ��ُض َوَس��اِع��ٌد َع��يْ��ِن��ي ف��ي َح��َوٌر ِب��ْش��ًرا أَْع��َج��َب
ِح��ْج��َل��ي��ِن ف��ي تَ��ْرُف��ُل ُخ��ْم��َص��انَ��ٌة ال��َع��يْ��ِن َط��ْرِف َم��ْس��رُح َوُدونَ��ُه
َوبَ��يْ��ن��ي بَ��يْ��نَ��َه��ا ِب��ْش��ٌر َض��مَّ َل��ْو ِرْج��ل��ي��ِن َع��ل��ى يَ��ْم��ِش��ي َم��ْن أَْح��َس��ُن
ِب��َزيْ��ِن��ي َزيْ��نَ��َه��ا يَ��ِق��ي��ُس َوَل��ْو بَ��يْ��ِن��ي َوأََط��اَل َه��ْج��ِري أََداَم

َع��يْ��نَ��يْ��ِن ِل��ِذي ��بْ��ُح ال��صُّ َألَْس��َف��َر

الحسن من أهي فقال: فاطمة، عمك بنت فقالت: عنيت؟ َمن ويحك! بٌرش: قال
يقول: فأنشأ وأكثر، وأزيد قالت: وصفت؟ بحيث

ِب��ُم��ْس��تَ��ع��ي��ِض ِم��نْ��ِك ِخ��ْل��تُ��ِن��ي َم��ا ال��ِب��ي��ِض! ال��ثَّ��نَ��ايَ��ا ذَاَت يَ��ا َويْ��َح��ِك
َوِب��ي��ِض��ي َف��اْص��ِف��ري َج��وٍّا َخ��َل��ْوِت ِب��ال��تَّ��ْع��ِري��ِض َل��وَّْح��ِت إِذْ َف��اآلَن
ال��َح��ِض��ي��ِض ِم��َن ِع��ْرِض��ي أِش��ْل َل��ْم َم��ا تَ��ْغ��ِم��ي��ِض َع��ل��ى َج��ْف��نَ��اَي ُض��مَّ ال

فقالت:

��ا َل��حَّ َع��مٍّ اب��نَ��ُة إِل��ي��َك َوْه��َي ��ا أََل��حَّ أَْم��ِرَه��ا ِف��ي َخ��اِط��ٍب َك��ْم
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إن منهم أحٍد عىل يُْرِعي أال فآىل أمنيَّته، العم ومنعه ابنته، يخطب عمه إىل أرسل ثم
الحي رجال فاجتمع إليهم؛ َمَعرَّاته واتصلت فيهم، اته مرضَّ كثرت ثم ابنته، يزوجه لم
ببعض أُهلكه حتى وأمهلوني عاًرا، تُلبسوني ال فقال: مجنونك، عنا ُكفَّ وقالوا: عمه، إىل
يسوق ممن إال هذه ابنتي ج أزوِّ ال أن آليت إني عمه: له قال ثم وذاك. أنت فقالوا: الحيل،
ِبْرشٌ يسلك أن كان العم وغرض خزاعة. نُوق من إال أرضاها وال مهًرا، ناقة ألف إليها
الطريق، ذلك عن تحامت كانت قد العرب ألن األسد؛ فيفرتسه خزاعة وبني بينه الطريق

قائلهم: فيهما يقول ُشجاًعا، تُدعى وحية داذًا، يسمى أسٌد فيه وكان

��بَ��اِع ال��سِّ َس��يِّ��َد َداذٌ يَ��ُك إِْن ُش��َج��اٍع َوِم��ْن َداٍذ ِم��ْن أَْف��تَ��ُك
األَف��اِع��ي َس��يِّ��َدة َف��ِإنَّ��َه��ا

فنزل مهُره، وَقَمَص األسد، لقي حتى نصفه فما الطريق، ذلك سلك بًرشا إن ثم
إىل قميصه عىل األسد بدم كتب ثم وَقطَّه، واعرتضه، األسد إىل سيفه اخرتط ثم وعقره،

عمه: ابنة

ِب��ْش��َرا أََخ��اِك ال��ِه��َزبْ��ُر الق��ى َوَق��ْد َخ��بْ��ٍت ِب��بَ��ْط��ِن َش��ِه��ْدِت َل��ْو أََف��اِط��ُم
ِه��َزبْ��َرا الق��ى أَْغ��َل��بً��ا ِه��َزبْ��ًرا َل��يْ��ثً��ا َزاَر َل��يْ��ثً��ا َل��َرأَيْ��ِت إِذن
ُم��ْه��َرا ُع��ِق��ْرَت َف��ُق��ْل��ُت ُم��َح��اذََرًة ُم��ْه��ِري َع��نْ��ُه أَْح��َج��َم ِح��يْ��َن تَ��بَ��نْ��َه��َس
َظ��ْه��َرا ِم��نْ��َك أَثْ��بَ��َت األَْرَض َرأَيْ��ُت إِنِّ��ي األَْرِض َظ��ْه��َر َق��َدَم��يَّ أَِن��ْل
ُم��ْك��َف��ِه��رَّا َوَوْج��ًه��ا َدًة ُم��َح��دَّ ِن��ص��اًال أَبْ��َدى َوَق��ْد َل��ُه َوُق��ْل��ُت
أُْخ��َرى َع��ل��يَّ ل��ْل��ُوثُ��وِب َويَ��بْ��ُس��ُط يَ��َديْ��ِه إِْح��َدى ِغ��ي��َل��ًة يُ��َك��ْف��ِك��ُف
َج��ْم��َرا تَ��ْح��َس��بُ��ُه��نَّ َوِب��ال��ل��َح��ظ��اِت نَ��اٍب َوِب��َح��دِّ ِب��ِم��ْخ��َل��ٍب يَ��ُدلُّ
أُثْ��َرا ال��ْم��وِت ِق��راُع ِب��َم��ْض��ِرب��ِه أَبْ��َق��ى ال��َح��دِّ َم��اِض��ي يُ��ْم��نَ��اَي َوف��ي
َع��ْم��َرا؟ َل��ِق��ي��ُت َغ��َداَة ِب��َك��اِظ��َم��ٍة ُظ��ب��اُه َف��َع��َل��ْت َم��ا يَ��بْ��لُ��ْغ��َك أََل��ْم
ذُْع��َرا؟ يَ��َخ��اُف َف��َك��ي��َف ُم��َص��اَول��ًة يَ��ْخ��َش��ى َل��يْ��َس َق��ْل��ِب��َك ِم��ثْ��ُل َوَق��ْل��ِب��ي
َم��ْه��َرا األَْع��م��اِم الب��نَ��ِة َوأَْط��لُ��ُب ُق��وتً��ا ل��ألَْش��بَ��اِل تَ��ُروُم َوأَنْ��َت
َق��ْس��َرا؟ ال��نَّ��ْف��َس يَ��َديْ��َك ف��ي َويَ��ْج��َع��َل يُ��َولِّ��ي أَْن ِم��ثْ��ل��ي تَ��ُس��وُم َف��ِف��ي��َم
ُم��رَّا َك��اَن َل��ْح��ِم��ي إِنَّ َط��َع��اًم��ا َغ��يْ��ِري َل��يْ��ُث ي��ا َف��اْل��تَ��ِم��ْس نَ��َص��ْح��تُ��َك
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ُه��ْج��َرا ُق��ْل��ُت َك��أَنِّ��ي َوخ��اَل��َف��ِن��ي نُ��ْص��ِح��ى ال��ِغ��شَّ أَنَّ َظ��نَّ ��ا َف��َل��مَّ
وَْع��َرا َط��َل��ب��اُه إِذْ ك��اَن َم��َراًم��ا َرام��ا أََس��َديْ��َن ِم��ْن َوَم��َش��يْ��ُت َم��َش��ى
َف��ْج��َرا ال��ظَّ��ْل��م��اءِ َل��َدى ِب��ِه َس��َل��ْل��ُت أَنِّ��ي َف��ِخ��ْل��ُت ال��ُح��َس��اَم َل��ُه َه��َزْزُت
َغ��ْدَرا َم��نَّ��تْ��ُه َم��ا َك��ذَبَ��تْ��ُه ِب��أَْن أََرتْ��ُه ِب��َج��اِئ��َش��ٍة َل��ُه َوُج��ْدُت
َع��ْش��َرا األَْض��الِع ِم��َن َل��ُه َف��َق��دَّ يَ��ِم��ي��ن��ي ِم��ْن ال��ُم��َه��نَّ��د َوأَْط��َل��ْق��ُت
ُم��ْش��َم��ِخ��رَّا ِب��ن��اءً ِب��ِه َه��َدْم��ُت َك��أنِّ��ي ِب��َدٍم ًال ُم��َج��دَّ َف��َخ��رَّ
َوَف��ْخ��َرا َج��َل��ًدا ُم��نَ��اِس��ب��ي َق��تَ��ْل��ُت أَنِّ��ي َع��ل��يَّ يَ��ِع��زُّ َل��ُه َوُق��ْل��ُت
َص��بْ��َرا َل��يْ��ُث ي��ا أُِط��ْق َف��ل��ْم ِس��َواَك يَ��ُرْم��ُه ل��ْم َش��يْ��ئً��ا ُرْم��َت َوَل��ِك��ْن
نُ��ْك��َرا َح��اَوْل��َت َق��ْد أَِب��ي��َك! َل��َع��ْم��ُر ِف��َراًرا تُ��َع��لِّ��م��ِن��ي أَْن تُ��ح��اِوُل
ُح��رَّا َف��ُم��تَّ يُ��َع��اَب أَْن يُ��َح��اِذُر ُح��رٍّا الَق��يْ��َت َف��َق��ْد تَ��ْج��َزْع َف��َال

فقام الحية، تغتاله أن وخيش تزويجها، منعه ما عىل ندم عمه، األبيات بلغت فلما
يده فجعل الجاهلية، حمية أخذته ه عمَّ رأى فلما الحية، َسْورة ملكته وقد وبلغه أثره، يف

فقال: فيها، سيفه وحكَّم الحية، فم يف

��ُه َع��مُّ ِب��ال��َع��َراءِ رآُه ��ا َل��مَّ ��ُه َه��مُّ بَ��ِع��ي��ٌد ال��َم��ْج��ِد إَِل��ى ِب��ْش��ٌر
��ُه تَ��ُه��مُّ َج��اِئ��َش��ٌة ِب��ِه َج��اَش��ْت ��ُه َوأُمُّ نَ��ْف��ُس��ُه ثَ��ِك��َل��تْ��ُه ق��ْد
��ُه َوُك��مُّ يَ��ُدُه ِف��ي��ِه َف��َغ��اَب ��ُه يَ��ُؤمُّ ل��ل��َف��ال ابْ��ٍن إَِل��ى َق��اَم

��ُه ُس��مُّ ��ي َوُس��مِّ نَ��ْف��ِس��ي َونَ��ْف��ُس��ُه

فارجع عنه، ِعناني هللا ثنى قد أمر يف طمًعا عرَّضتك إني عمه: قال الحية، قتل فلما
عىل القمر كشق أمرد طلع حتى فخًرا، فمه يمأل برش جعل رجع فلما ابنتي، ألزوجك
بغالم فإذا وخرج صيٍد، حس أسمع إني عم، يا بٌرش: فقال سالحه، يف مدجًجا فرسه
يف أنت فخًرا؟ ماضَغيك تمأل وبهيمة دودة قتلت أن برش! يا أمك ثكلتك فقال: قيٍد، عىل
األحمر، واملوت األسود اليوم قال: لك؟ أم ال أنت من برش: فقال عمك، سلَّمت إن أماٍن
عىل منهما واحد كل وكرَّ سلحتك؟ ومن برش، يا فقال: َسَلَحتْك! من ثكلتك برش: فقال
شبا ه مسَّ كلما برش، ُكْلية يف طعنًة عرشون الغالَم وأمكن منه، برش يتمكن فلم صاحبه،
ألطعمتك أردُت لو أليس ترى؟ كيف برش، يا قال: ثم عليه، إبقاء بدنه عن حَماه نان السِّ
السيف، بعرض رضبة عرشين بًرشا فرضب سيفه واستل رمحه ألقى ثم الرمح؟ أنياب
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ولكن نعم، قال: أماٍن، يف واذهب عمك سلِّم برش، يا قال: ثم واحدة، من برش يتمكن ولم
قط عقيلًة قاربت ما هللا! سبحان يا فقال: ابنك! أنا فقال: أنت، من يل تقول أن بَرشيطة

برش: فقال عمك، ابنة عىل دلَّتك التي املرأة ابن أنا فقال: املنحة؟! هذه فأنَّى

ال��َح��يَّ��ْة؟ إِالَّ ال��َح��يَّ��َة تَ��ِل��ُد َه��ْل ال��ُع��َص��يَّ��ْة َه��ِذِه ِم��ْن ال��َع��َص��ا ِت��ْل��َك

البنه. عمه ابنة ج زوَّ ثم َحصانًا، تزوج وال ِحصانًا، ركب ال وحلف

مسكويه البن الصداقة آداب (129)

تستهني وال تفقده، يف وتبالغ مراعاته، تكثر أن صديٌق لك حصل متى عليك يجب
فينبغي الرخاء، أوقات يف فأما به. يحدث حادث أو له يعرض مهم عند حقه من باليسري
هشاشتك ويف وحركاتك عينك يف له تُظهر وأن الرحب، والخلُق الطَّْلق، بالوجه تلقاه أن
وسكونًا بمودتك ثقًة حاٍل وكل يوم كل يف به يزداد ما إياك مشاهدته عند وارتياحك
ي التَّحفِّ فإن لقيك. إذا فيها الرسور يظهر التي أعضائك جميع يف الرسور ويرى إليك،
ينبغي ثم ُمْشكل. غري أمٌر بالشكل الشكل ورسور يخفى، ال الصديق طلعة عند الشديد
حاشية، أو تابع أو ولد أو صديق من ويحبه يْؤثِره أنه تعلم بمن ذلك مثل تفعل أن
تكلُّف منك لك ويظهر عليه يمقتك الذي امَلَلق إىل بك يخرج إرساف غري من عليهم وتُثْنى
الطريقة هذه والزم عليه. به تُثْني ما كل يف الصدق تَواخيْت إذا ذلك لك يتم وإنما فيه،
يجلب ذلك فإن األحوال، من حال ويف الوجوه من بوجٍه فيها تواٍن منك يقع ال حتى
وكما به. لك معرفة ال ومن الغرباء محبَّة ويهديك التامة الثقة ويُكسب الخالصة املحبة
فكذلك وأمثاله، أشكاله لنا يجلُب بها وطاف ملجالسنا وآنس بيوتنا أِلف إذا الَحمام أن
الحيوان عىل يزيد بل بنا، اآلنس فينا الراغب اختالط بنا واختلط عرَفنا إذا اإلنسان حال
الصديق مشاركة أن واعلم املحاسن. ونرش الثناء وجميل الوصف بحسن الناطق الغري
منها، بيشء تختص وال تستأثرها ال حتى عليك واجبًة كانت وإن فيها كنت إذا اء َّ الرسَّ يف
نكبة أصابته إن ذلك عند وانظر أعظم. عنده وموقعها أوجب اء َّ الرضَّ يف مشاركته فإن
يظهر وكيف ومالك، بنفسك له مواساتك تكون كيف الدهر به عثر أو مصيبة لحقته أو
قلبه عىل اطَّلْع بل تعريًضا، أو ترصيًحا يسألك أن به تنتظرنَّ وال ومراعاتك، ُدك تفقُّ له
من مرتبًة بلغت وإن عنه. ليخفَّ لحقه ما َمَضض يف وشاركه نفسه يف ما إىل واسِبق
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بعضهم من رأيت وإن تطاول. وال امتنان غري من فيها إخوانك فاغمس والغنى السلطان
فإنك إليك، واجتذبه به واختلط ُمداخلة زيادة فداِخْله عهدته مما نقصانًا أو عنك نُبُوٍّا
وانتكثت املودة حبل انتقض عليهم والصلف الكرب من يشء تََداَخلك أو ذلك من أِنْفت إن
حتى قطيعتهم إىل وتضطر منهم فتستحي عنك يزولوا أن تأمن فلست ذلك ومع قوته،
واحدة. حال عىل املودة لتبقى عليها باملداومة الرشوط هذه عىل حافظ ثم إليهم. تنظر ال
مركوبك أن أعني ك، يَُخصَّ ما كل يف ُمطَّرد هو بل باملودة ا خاصٍّ الرشط هذا وليس
صورة كانت فإذا وانتقضت. َفَسَدت متصلًة مراعاًة تراعها لم متى ومنزلك وملبوسك
ترى فكيف وتهدُّمه، تقوَُّضه تأمن لم توانيت أو غفلت ومتى كذلك وسطوحك حائطك
رضر فإن ذلك ومع والرضاء؟ الرساء يف مشاركته وتنتظر خري لكل ترجوه من تجفو أن
بجفائه عليك تدخل التي الرضر فوجوه صديقك وأما واحدٍة، بمنفعٍة بك يختص تلك
تأمن فال مضارٍّا، منافعه وتتحول عدوٍّا ينقلب أنه ذلك عظيمة، كثريٌة مودته وانتقاض
وال خلًفا له تجد ال فيما رجاؤك وينقطع به، واملنافع الرغائب عدمك مع وعداوته غوائله
باملداومة عليها وحافظت رشوطه راعيت وإذا يشء، مسده يسد وال عوًضا عنه تستفيد

ذلك. جميع أِمنْت
ُمماراة فإن أحد، كل مع تحذره أن واجبًا كان وإن خاصة معه امِلراء احذر ثم
الذي التباين سبب واالختالف االختالف، سبب ألنها أصلها؛ من املودة تقتلع الصديق
وقلنا عليها، وأثنَيْنا طلبناها التي األلفة عليه واخرتنا أثره وقبَّْحنا ضده إىل منه هربنا
ويزعم املراء يْؤثِر من ألعرف وإني القويمة. بالرشيعة إليها دعا — وجل عز — هللا إن
رؤساء تجمع التي املحاِفل يف د يتعمَّ فهو شكوكه، ويثري ذهنه ويشحذ خاطره يقدح أنه
من ال الجهَّ ألفاظ إىل معه كالمه يف ويخرج صديقه مماراة العلوم وُمتعاطي النظر أهل
خلوته عند ذلك يفعل وليس تَبَلَُّجه. وليُظهر صديقه، خجل يف ليزيد اِطهم؛ وُسقَّ العامة
علًما وأغزر حجة أحرض أو نظًرا أدق أنه به يظن حني يفعله وإنما له، ومذاكرته به
بهم واملشبَّهني األموال أصحاب وجبابرة البغي بأهل إال أشبِّهه كنت فما قريحة. وأحدُّ
ويزدري بصاحبه ر يُصغِّ يزال وال بعًضا، بعُضهم يستحقر هؤالء فإن البدع، أهل من
إساءة من عليه يقدر فيما واحٍد كلُّ ويبالغ عثراته، ويتتَبَّع عيوبه ويتطلَّب مروءته عىل
النعم، وإزالة عاية السِّ معها يكون التي التامة العداوة إىل الحال بهم يؤدي حتى صاحبه،
ألفة؟ به ويُرَجى محبٌة املراء مع يثبُت فكيف الرشور. وأنواع الدم سفك إىل ذلك وتُجاوز
الفن بذلك عليه تبخل أن بأدب متحليًا أو بعلم متحقًقا كنت إن صديقك يف احذر ثم
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بعضهم يرى ال العلم أهل فإن عليه، واالستئثار دونه االستبداد تُحب أنك فيك يرى أو
ثََلم قوٌم عليه تزاحم فإذا قليل، الدنيا متاع أن ذلك بينهم، الدنيا أهل يراه ما بعض يف
وليس بالضد، فإنه العلم وأما اآلخر. حظ من واحٍد كل حظ ونََقص بعض حال بعضهم
عىل ويزيد الصداقة، مع ويربو النفقة، عىل يزكو بل غريه، يأخذه ما منه ينقص أحد
قبيحة، كلها فيه ألحواٍل ذلك فإنما بعلمه علم صاحب بخل فإذا الَخْرج، وكثرة اإلنفاق
ما عليه يِرد أو عنده ما يْفنَى أن يخاف فهو منه، البضاعة قليل يكون أن إما أنه وهي
يضيق أن يخىش فهو به مكتِسبًا يكون أن وإما ال، الُجهَّ عند فه تََرشُّ فيزول يعرفه ال
فضيلة، كل من بعيٌد والحسود حسوًدا، يكون أن وإما منه، حظه وينقص به مكسبُه
غريه، بعلم يبخل حتى نفسه بعلم يبخل بأن يرىض ال من ألعرف وإني أحٌد. يََودُّه ال

العلم. لفائدة املستحقني التالميذ من غريه يُفيد ال من عىل وسخطه عتْبَه ويكثر
خلق وهذا منها، منِعهم ثم أصحابها من الكتب أخذ إىل البعض يتوصل ما وكثريًا
من أصدقائه أطماع ويقطع يحسبها ال عداوات صاحبه إىل يجلب بل مودة معه تبقى ال
منهم أحًدا وتحمل أتباعك من بك يخلو ومن بأصحابك تنبسط أن احذر ثم صداقته.
يطمعنَّ وال عيبه، عن فضًال به يتصل يشء عيب يف ص تُرخِّ وال نفسه، يف يشء ذكر عىل
فيه ذلك تحتمل وكيف َهْزًال، وال ا ِجدٍّ ال بك، واملتصلني أنسابك أوِيل من ذلك يف أحٌد
حذرتك مما يشء بلغه إن فإنه هو، أنت بل كلهم الناس عىل وخليفته وقلبه عينه وأنت
فإن الضد. نفور عنك وينفر عدوٍّا فينقلب وهواك، رأيك عن كان ذلك أن يَُشك لم منه
الرفيق الطبيب فإن غلظة، فيها ليس لطيفة موافقًة عليه فوافقه عيبًا أنت منه عرفت
بالغذاء ل توصَّ ربما بل والكي، والقطع بالشق غريه يبلغه ما اللطيف بالدواء بلغ ربما
صديقك يف تعرفه عما تُغيض أن أحب ولست بالدواء. املعالجة عن به واكتفى الشفاء إىل
فيما ومسامحة منك خيانة ذلك فإن املوافقة، من الرضب بهذا عليه موافقته ترتك وأن
األخيار بني يدخلون األرشار أن وذلك وسماعها، النميمة احذر ثم عليه. رضره يعود
اللذيذة األحاديث ُعْرض يف إليهم وينقلون النصيحة، فيوهمونهم النصحاء، صورة يف
حون يَُرصِّ امُلْختََلق بالحديث عليهم تجارسوا إذا حتى مموَّهة محرَّفة أصدقائهم أخبار
وللقدماء بعًضا. بعضهم يُبِغض أن إىل أصدقائهم وجوه ويشوه موداتهم يفسد بما لهم
يحك بمن النمام صورة ويشبهون النميمة، من فيها يحذِّرون مؤلفة كتٌب املعنى هذه يف
فيها يُْدخل حتى ويُمعن يزيد يزال ال ثم فيها يؤثر حتى القوية البنيان أصول بأظافريه
يف األسد مع الثور بحديث املشبَّهة الكثرية األمثال له ويرضبون أصله، من فيقَلعه امِلْعول
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مذهبنا عليه بنينا عما نخرج لئال اإليماء من القدر بهذا نكتفي ونحن ودمنة. كليلة كتاب
وتكريره الباب هذا تعظيم واالختصار اإليجاز مع أترك ولست الرشح، يف اإليجاز من
الوصايا؛ من فيه وأكثروا األمثال له ورضبوا الكتب فيه ألَّفوا إنما القدماء أن لتعلم عليك،
عىل الكثري ر الرضَّ من خافوه وملا األخيار، من السامعني عند العظيم النفع من وراءَه ملا
الثعلب عليها دخل إذا القوية باع السِّ يف املرضوب املثل وليُعلم األْغمار، من به يستهني من
يف النميمة أهل بينهم يدخل الُحَصفاء امللوك ويف ودمرها، أهلكها ضعفه عىل الرَّوَّاغ
يف املجتهدين نصيحتهم يف املبالغني وزرائهم عىل نيتهم يفسدوا حتى الناصحني صورة
محبَّتهم من ويصريوا عنهم، عيونهم بها ويرصفوا عليهم، يغضبوا أن إىل ملكهم تثبيت
قتًال بهم يبطشوا أن وإىل منهم، عيونهم يملئوا ال أن إىل وأوالدهم آبائهم عىل وإيثارهم
بلغ فإذا واإلحسان، الكرامة إال مستحقني وال ُمْجرتمني وال مذِْنبني غري وهم وتعذيبًا
يجدوه لم إذا منا يبلغوه أن فباألحرى هؤالء، من بلغوه ما واإلرضار اإلفساد من بهم
أرواحنا، محل وأحللناهم للشدائد، وادخرناهم األيام، عىل اخرتناهم الذين أصدقائنا يف

وإكراًما. تفضًال وزدناهم
سعادة بها تتم التي امَلحبَّات، وأصناف الصداقة أن قدمناه ما جميع من لك ويتبني
عنها وزال الفساد رضوب فيها ودخل اختلفت إنما بالطبع، مدنيٌّ هو حيث من اإلنسان
بنظامها الكثري والتعب حفظها إىل احتجنا حتى االنتشار لها وعرض ي، التأخِّ معنى
تعرض التي الحوادث مع إتمامها إىل وحاجتنا فينا التي الكثرية النقائص أجل من
واملعارشات املعامالت ألجل وضعت إنما الِخْلقية الفضائل فإن والفساد. الكون من لنا
املعامالت، لتصحيح إليه احِتيج إنما العدل أن ذلك بها، إال اإلنساني الوجود يتم ال التي
فضيلة العفة ُوضعت وإنما املتعاملني، عند رذيلة هو الذي الجور معنى به وليزول
الشجاعة وكذلك والبدن، النفس عىل الفظيعة الخيانات تجني التي الرديئة اللذات ألجل
بعض يف عليها اإلنسان يُقِدم أن يجب التي الهائلة األمور أجل من فضيلًة ُوضعت
عىل وحَضْضنا وصفناها التي املرضية األخالق جميع هذا وعىل منها، يهرب وال األوقات
واكتسابها األموال من خارجة أسباب إىل تحتاج الفضائل هذه جميع فإن وأيضا اقتنائها.
ليجازي ذلك مثل إىل يحتاج والعادل األحرار، فعل بها يفعل أن ليمكنه وجوهها، من
واألنفس باألبدان إال تقوم ال وجميعها بإحساٍن، عامله من ويكافئ بجميل عارشه من
الحاجات كانت وكلما مىض، فيما السعادات تقسيمنا حسب عىل عنها، خارٌج هو وما
تتم ال التي اإلنسانية السعادات حالة فهذه أكثر، عنَّا الخارجة املواد إىل احتيج كثرية
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وهي املخلصني، واألصدقاء الصالحني وباألعوان املدنية واألحوال البدنية باألفعال إال لنا
به، الخاصة السعادة به ت قرصَّ فيها قرصَّ ومن عظيم، بها والتعب كثرية، تراها كما
جميع وبني املرء بني يَُحوالن ألنهما الرذائل، أعظم من الراحة ومحبة الكسل صار ولذلك
إذا بالزهد مني املتوسِّ ذممنا ولذلك اإلنسانية، من اإلنسان ويْسلُخان والفضائل، الخريات
املدنية؛ ضد هو الذي ش التوحُّ واختاروا واملفازات، الجبال وسكنوا الناس، عن تفرَّدوا
ويعدل يِعفُّ وكيف كلها، عددناها التي الخلقية الفضائل جميع عن ينسلخون ألنهم
إال هو وهل الِخْلقية؟ الفضائل وَعِدم عنهم وتفرَّد الناس فارق من ويْشُجع ويسخو
اآلراء واستعمال العقيل التصور إىل واالنرصاف الحكمة محبة وأما وامليت؟ الجماد بمنزلة
التي اآلفات من يشء لها يعرض وليس الناس، من اإللهي بالجزء خاصة فإنها اإللهية،
وال النميمة تقبل ال إنها قلنا ولذلك الفساد، ورضوب الِخلقية األَُخر للمحبَّات تعرض
مادة تشوبه ال الذي األول الخري وسببها املحض، الخري ألنها الرشور أنواع من نوًعا
اإلنسانية والفضائل األخالق يستعمل اإلنسان دام وما املادة، يف التي الرشور تلحقه وال
ومن بتلك، إال له يتم ليس ولكن اإللهية، السعادة وهذه األول الخري هذا عن تعوقه فإنها
ونجا ا حقٍّ بذاته اشتغل فقد اإللهية بالفضيلة عنها اشتغل ثم بنفسه الفضائل تلك أضل
الطيبة األرواح مع وصار وُقَواها، النفس مجاهدات ومن وآالمها الطبيعة مجاهدات من
النعيم يف حصل الثاني وجوده إىل األول وجوده من انتقل فإذا املقربني، باملالئكة واختلط

الرسمدي. والرسور األبَدي

أشجار عليها ِبْركة وصف األندليسيف َحْمديس ابن وقال (130)
باملياه قاذفة أسود حافاتها وعىل وفضة ذهب من

َزئِ��ي��َرا ِف��ي��ِه ال��َم��اءِ َخ��ِري��َر تَ��َرَك��ْت رَآس��ٍة َع��ِري��َن َس��َك��نَ��ْت َوَض��َراِغ��م
ال��بُ��لُّ��وَرا أَْف��َواِه��ه��ا ِف��ي َوأَذَاَب ُج��ُس��وَم��َه��ا ال��نُّ��َض��اُر ��ى َغ��شَّ َف��َك��أَنَّ��َم��ا
ُم��ِث��ي��َرا ُه��نَ��اَك َوَج��َدْت َل��ْو ال��نَّ��ْف��ِس ِف��ي ُم��تَ��َح��رٌِّك ُس��ُك��ونَ��َه��ا َك��أَنَّ أُْس��ٌد
ِل��تَ��ثُ��وَرا أَْدبَ��اِرَه��ا َع��َل��ى أَْق��َع��ْت َف��َك��أَنَّ��َم��ا َف��تَ��ك��اِت��ه��ا َوتَ��ذَكَّ��َرْت
نُ��وَرا ال��لَّ��َواِح��َس َوأَْل��ُس��نَ��َه��ا نَ��اًرا َل��ْونَ��َه��ا تَ��ْج��لُ��و ��ْم��ُس َوال��شَّ َوتَ��َخ��الُ��َه��ا
َغ��ِدي��َرا َف��ُع��ْدَن نَ��اٍر ِب��َال ذَابَ��ْت َج��َداِوٍل ُس��يُ��وَف َس��لَّ��ْت َف��َك��أَنَّ��َم��ا
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تَ��ْق��ِدي��َرا َس��ْرَدَه��ا َر َف��َق��دَّ ِدْرًع��ا ِل��َم��اِئ��ِه ال��نَّ��ِس��ي��ُم نَ��َس��َج َوَك��أَنَّ��َم��ا
َم��ْس��ُج��وَرا َع��َج��اِئ��ٍب بَ��ْح��َر َع��يْ��نَ��اَي نَ��ْح��َوَه��ا تَ��ْع��بُ��ُر ال��ثَّ��َم��َراِت َوبَ��ِدي��ع��ة
تَ��أِْث��ي��َرا ال��نُّ��َه��ى ف��ي يُ��َؤثِّ��ُر ِس��ْح��ر إل��ى نَ��َزَع��ْت ذََه��ِب��يَّ��ة َش��َج��ِريَّ��ة
ُط��يُ��وَرا ال��َف��َض��اءِ ِم��َن ِب��ِه��نَّ َق��ب��ض��ْت َف��َك��أَنَّ��َم��ا أَْغ��َص��ان��ه��ا ُس��رَِّج��ْت َق��ْد
َوتَ��ِط��ي��َرا ِب��نَ��ْه��ِض��َه��ا تَ��ْس��تَ��ِق��ل أَْن َط��يْ��رَه��ا ِل��َوْق��ع تَ��أْبَ��ى َوَك��أَنَّ��َم��ا
نَ��ِم��ي��َرا ال��لُّ��َج��يْ��ِن َك��َس��ْل��َس��اِل َم��اءً ِم��نْ��َق��اَرَه��ا تَ��َرى َواِق��َع��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن
َص��ِف��ي��َرا ِب��ال��َم��ي��اِه تُ��َغ��رُِّد َج��َع��َل��ْت َش��َدْت َف��إْن ال��ِف��َص��اِح ِم��َن تُ��َع��دُّ ُخ��ْرٌس
َم��ْج��ُروَرا َخ��يْ��ُط��َه��ا َف��أُْرِس��َل َالنَ��ْت ��ٌة ِف��ضَّ ُغ��ْص��ٍن ُك��لِّ ِف��ي َوَك��أَن��َم��ا
َم��نْ��ثُ��وَرا لُ��ْؤل��ًؤا ال��زَّبَ��ْرَج��ِد َف��ْوَق َق��ْط��ِرَه��ا َم��ْوق��َع ��ْه��ري��ج ال��صِّ ِف��ي َوتُ��ِري��َك
ثُ��ُغ��وَرا ال��نُّ��ُج��وِم ُزْه��ُر َل��َه��ا ُج��ِع��َل��ْت َك��أَن��َم��ا إَل��ي��َك َم��َح��اِس��نُ��ُه َض��ِح��َك��ْت
تَ��نْ��ِظ��ي��َرا ُش��ُك��ولِ��ِه َف��ْوق ِب��ال��نَّ��ْق��ِش نَ��ظَّ��ُروا ِت��بْ��ًرا األبْ��َواِب ��ِح َوُم��َص��فَّ
نَ��ِض��ي��َرا ��َم��اءِ ال��سَّ ف��ي َرْوًض��ا أَبْ��َص��ْرَت َس��ْق��ِف��ِه َغ��َراِئ��ِب إل��ى نَ��َظ��ْرَت َوإذَا
تَ��ْص��ِوي��َرا َط��ِري��َدٍة ُك��لَّ َف��أََرتْ��َك أَْق��َالَم��َه��ا ُص��نَّ��اُع��َه��ا ِب��ِه َوَض��َع��ْت
َوال��تَّ��ْش��ِج��ي��َرا ال��تَّ��ْزِوي��َق ِب��َه��ا َم��َش��ُق��وا ِل��ي��َق��ٌة ِف��ي��ِه ��ْم��ِس ل��ل��شَّ َوَك��أَن��َم��ا
ُس��ُط��وَرا ��َم��اءِ ال��سَّ َوَرِق ف��ي ِب��ال��َخ��طِّ ُم��َخ��زٌِّم ف��ي��ه ْزَوْرُد ال��الَّ َوَك��أَن��َم��ا

طاهر أبي للوزير األَنْباري الحسن أبي مرثية (131)

الدولة عضد ظفر الدولة، عضد عمه وابن بويه بن الدولة عز بني الحرب استعرت ملا
طرحه ثم بُْرنُس رأسه وعىل ره وشهَّ فسلَّمه بقيَّة، بن محمد طاهر أبي الدولة عز بوزير
ُصلب وملا سنة، وخمسون نيِّف وعمره الطاق، بباب داره عند صلبه ثم فقتلته للِفيَلة
القصيدة بهذه ببغداد الُعدول أحد األنباري يعقوب عمران بن محمد الحسن أبو رثاه
القصيدة هذه وتكون املصلوب أني لو وددت قال: الدولة عضد عليها وقف فلما الغرَّاء،

يفَّ!

ال��م��ع��ج��زاِت إِْح��َدى ت��ل��ك َل��َح��قٌّ ال��م��َم��اِت َوِف��ي ال��َح��يَ��اِة ِف��ي ُع��لُ��وٌّ
��الِت ال��صِّ أَيَّ��اَم نَ��َداك ُوُف��وُد َق��اُم��وا ِح��ي��َن َح��ْوَل��َك ال��نَّ��اَس َك��أَنَّ

186



العربية اللغة أدبيات

��الِة ل��ل��صَّ ق��ي��اٌم وك��لُّ��ُه��ُم خ��ط��ي��بً��ا ف��ي��ه��م ق��ائ��ٌم َك��أنَّ��ك
ِب��ال��ِه��ب��اِت إل��ي��ه��م َك��َم��دِِّه��م��ا اح��ِت��َف��اءً نَ��ْح��َوُه��ُم يَ��َديْ��َك َم��َدْدَت
ال��َوَف��اِة ب��ع��د م��ن ُع��الَك يَ��ُض��مَّ أَْن َع��ْن األَْرِض بَ��ْط��ُن َض��اَق ��ا َوَل��مَّ
��اِف��يَ��اِت ال��سَّ ثَ��ْوَب األَْك��َف��اِن َع��ِن َواْس��تَ��ع��اُض��وا َق��بْ��َرَك ال��َج��وَّ أََص��اُروا
ِث��َق��ات ��اٍظ َوُح��فَّ ِب��ُح��رَّاٍس تُ��ْرَع��ى ب��ق��ي��َت ال��نُّ��ُف��وِس ِف��ي ل��ُع��ْظ��ِم��َك
ال��َح��ي��اِة أَيَّ��اَم ك��ن��َت َك��ذِل��َك ل��ي��ًال ال��نِّ��ي��راُن َح��ْوَل��َك َوتُ��وَق��د
ال��َم��اِض��ي��اِت ��ن��ي��ن ال��سِّ ِف��ي َع��الَه��ا َزيْ��ٌد ق��ب��ُل ِم��ْن م��ط��يَّ��ًة َرِك��ب��َت
ال��ع��َداِة ت��ع��ي��ي��ر ع��ن��ك تُ��بَ��اِع��ُد تَ��أَسٍّ ِف��ي��َه��ا َق��ِض��يَّ��ٌة َوتِ��ْل��َك
ال��َم��ْك��ُرَم��اِت ِع��نَ��اِق ِم��ْن تَ��َم��كَّ��َن ِج��ذًْع��ا َق��طُّ ج��ذِْع��َك َق��بْ��َل أََر َوَل��ْم
ال��نَّ��اِئ��بَ��اِت ثَ��اِر َق��ِت��ي��ُل َف��أَنْ��َت َف��اْس��تَ��ثَ��اَرْت ال��نَّ��َواِئ��ِب إِل��ى أََس��أَْت
ب��ال��تِّ��رات ل��ك ُم��ط��ال��بً��ا ف��ص��ار ال��لَّ��ي��ال��ي َص��ْرف ِم��ن تُ��ج��ي��ر وك��ن��َت
��ي��ئ��اِت ال��سَّ َع��ِظ��ي��ِم م��ن إل��ي��ن��ا ِف��ي��ِه اإلِْح��َس��اَن ده��ُرَك َوَص��يَّ��ر
ِب��ال��ُم��ن��ِح��َس��اِت تَ��َف��رَُّق��وا َم��َض��يْ��َت ��ا ف��ل��مَّ س��ع��ًدا ل��م��ع��ش��ر وك��ن��َت
ال��َج��اِري��اِت ِب��ال��دُّم��وِع ��ُف يُ��َخ��فَّ ُف��َؤاِدي ِف��ي َل��َك بَ��اِط��ٌن َغ��ِل��ي��ٌل
ال��َواِج��بَ��اِت وال��ُح��ُق��وق ِب��َف��ْرِض��َك ِق��ي��اٍم ع��ل��ى َق��َدْرُت أَنِّ��ي ول��و
ال��نَّ��اِئ��َح��اِت خ��الَف ِب��َه��ا ونُ��ْح��ُت ال��َق��َواف��ي ن��ظ��ِم م��ن األَْرَض َم��ألُت
ال��ُج��نَ��اِة ِم��َن أَُع��دَّ أَْن َم��َخ��اَف��َة ن��ف��س��ي ع��ن��ك أَُص��بِّ��ُر ول��ك��نِّ��ي
ال��َه��اِط��الِت َه��ْط��ِل نَ��ْص��ُب ألَنَّ��َك تُ��ْس��َق��ى َف��أَُق��وُل تُ��ْربَ��ٌة ل��َك َوَم��ا
َراِئ��َح��اٍت َغ��َواٍد ِب��َرْح��َم��اٍت تَ��تْ��رى ال��رَّح��م��ن تَ��ِح��يَّ��ة ع��ل��ي��ك

فلم الِغنى طلب األندلسيف َقَصد وكان البغدادي ُزَريق بن محمد وقال (132)
عليه هللا رحمة لبغداد يرجع

يَ��ْس��َم��ُع��ُه َل��يْ��َس َوَل��ِك��ْن ��ا َح��قٍّ ُق��ْل��ِت َق��ْد يُ��ولِ��ُع��ُه ال��َع��ذَْل َف��ِإنَّ تَ��ْع��ذُِل��ي��ِه َال
يَ��نْ��َف��ُع��ُه ال��لَّ��ْوَم أَنَّ ْرِت َق��دَّ َح��يْ��ث ِم��ْن ِب��ِه أََض��رَّ ا َح��دٍّ َل��ْوِم��ِه ِف��ي َج��اَوْزِت
ُم��ْوَج��ُع��ُه ال��َق��ْل��ِب ُم��ْض��نَ��ى َف��ْه��َو ُع��نْ��ِف��ِه ِم��ْن بَ��َدًال تَ��أْن��ي��ِب��ِه ِف��ي ال��رِّْف��َق َف��اْس��تَ��ْع��ِم��ِل��ي
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أَْض��لُ��ُع��ُه ال��بَ��يْ��ِن ِب��ُخ��ُط��وِب َف��ُض��يِّ��َق��ْت يَ��ْح��ِم��لُ��ُه ِب��ال��َخ��ْط��ِب ُم��ض��َط��ِل��ًع��ا َك��اَن َق��ْد
يُ��روُِّع��ُه َم��ا يَ��وٍم ُك��لَّ ال��نَّ��َوى ِم��َن َل��ُه أَنَّ ال��تَّ��ْف��ِن��ي��ِد َل��ْوَع��ِة ِم��ْن يَ��ْك��ِف��ي��ِه
يَ��ْج��َم��ُع��ُه ِب��ال��َع��ْزِم َس��َف��ٍر إِل��ى َرأٌْي َوأَْزَع��َج��ُه إِالَّ َس��َف��ٍر ِم��ْن آَب َم��ا
يَ��ذَْرُع��ُه األْرِض ِب��َف��َض��اءِ ُم��َوكَّ��ٌل َوُم��ْرتَ��َح��ٍل َح��لٍّ ِم��ن ُه��َو َك��أَنَّ��م��ا
يُ��زِم��ُع��ُه َوْه��َو أَْض��َح��ى ��نْ��ِد ال��سِّ إِل��ى َوَل��و ِغ��نً��ى ال��رَِّح��ي��ِل ف��ي أََراُه ال��زََّم��اُع إذَا
يُ��ودُِّع��ُه م��م��ن وك��م ا ك��دٍّ ل��ل��رزق ��َم��ُه تُ��َج��شِّ أن إالَّ ال��َم��َط��اِم��ُع تَ��أْبَ��ى
تَ��ْق��َط��ُع��ُه اإلِن��س��اِن َدَع��ُة َوال رزًق��ا ت��وِص��لُ��ُه اِإلنْ��َس��اِن ُم��ج��اَه��َدُة َوم��ا
يُ��َض��يِّ��ُع��ُه َم��ْخ��ل��وًق��ا ال��لَّ��ُه يَ��ْخ��لُ��ِق َل��ْم رزَق��ُه��ُم ال��َخ��ْل��ِق بَ��ي��َن ��َم َق��سَّ وال��ل��ُه
يُ��ْق��ِن��ُع��ُه ال��َغ��ايَ��اِت َوس��وى ُم��ْس��تَ��ْرِزًق��ا تَ��َرى ف��َل��ْس��َت ِح��رًص��ا ُم��ِل��ئُ��وا َل��ِك��نَّ��ُه��م
يَ��ْص��َرُع��ُه ال��َم��ْرءِ بَ��ْغ��َي إِنَّ أال بَ��ْغ��ٌي ُق��ِس��َم��ْت َق��د َواْألَرزاُق ال��رِّْزِق ف��ي ��ْع��ُي وال��سَّ
يُ��ط��ِم��ُع��ُه َح��ي��ُث ِم��ن َويَ��م��نَ��ُع��ُه يَ��ْوًم��ا ي��ط��ل��بُ��ُه ل��ي��س م��ا ال��َف��ت��ى يُ��ْع��ِط��ي َوال��دَّْه��ُر
َم��ْط��َل��ُع��ُه األَْزراِر َف��َل��ِك ِم��ن ِب��ال��َك��ْرِخ َق��َم��ًرا ِل��ي بَ��غ��داَد ِف��ي ال��لَّ��َه أس��تَ��ودُِع
أُودُِّع��ُه ال َوأَنِّ��ي ال��َح��ي��اِة َص��ْف��ُو يُ��َودُِّع��ِن��ي َل��و َوِب��ودِّي َودَّْع��تُ��ُه
��ُع��ُه تُ��َش��فِّ ال ح��اٌل ��ُروَراِت ول��ل��ضَّ أُف��اِرق��ُه ال أنِّ��ي ��ع تَ��َش��فَّ َوَك��ْم
َوأَْدُم��ُع��ُه ٍت ُم��ْس��تَ��ِه��الَّ َوأَْدُم��ِع��ي ُض��ًح��ى ال��رَّح��ي��ِل يَ��وَم ب��ي تَ��َش��بَّ��َث َوَك��ْم
��ُع��ُه أََرقِّ َل��ِك��ْن ِب��ُف��ْرَق��ِت��ِه َع��نِّ��ي ُم��نْ��َخ��رٌق ال��ُع��ذِْر ثَ��ْوُب ال��لَّ��َه أُْك��ِذُب َال
��ُع��ُه يُ��َوسِّ ال َوَق��ْل��ِب��ي ع��ن��ُه ب��ال��ب��ي��ِن ِج��نَ��ايَ��ِت��ِه ِف��ي ُع��ذِْري ��ُع أَُوسِّ إنِّ��ى
يُ��ْخ��َل��ُع��ُه ال��ُم��ْل��ك يَ��ُس��وُس ال َم��ن َك��ذَاَك ِس��ي��اَس��تَ��ُه أُْح��ِس��ْن َف��َل��ْم ُم��ل��ًك��ا أُْع��ِط��ي��ُت
يَ��ن��َزُع��ُه ال��ل��ُه َف��َع��نْ��ُه اإلل��ه ُش��ْك��ِر ِب��ال ال��نَّ��ِع��ي��م ثَ��وَب الِب��ًس��ا َغ��دا َوَم��ن
أَُج��رَُّع��ُه م��ا ِم��ن��ه��ا ُع أَُج��رَّ َك��أًس��ا ُف��رَق��ِت��ِه بَ��ع��َد ِخ��لِّ��ي َوج��ِه ع��ن اْع��تَ��ْض��ُت
أَْدَف��ُع��ُه َل��ْس��ُت ذَنْ��ب��ي َوال��ل��ِه ال��ذَّنْ��ُب َل��ُه ُق��ل��ُت ال��بَ��ي��ِن ذَنْ��ُب ِل��َي ق��اِئ��ٍل َك��ْم
أتْ��بَ��ُع��ُه ال��رُّْش��ُد ب��اَن يَ��ْوَم أَنَّ��ِن��ي َل��و أَج��م��ُع��ُه ال��رُّْش��ُد َف��ك��اَن أَق��ْم��َت َه��الَّ
تُ��َق��طِّ��ُع��ُه َق��ْل��ِب��ي ِف��ي ِم��نْ��ُه ِب��َح��ْس��َرٍة َوأُنْ��ِف��ُده��ا أيَّ��اِم��ي َألَْق��َط��ُع إِنِّ��ي
أَْه��َج��ُع��ُه َل��ْس��ُت َل��ي��ل��ي ِم��نْ��ُه ِب��َل��وَع��ٍة َل��ُه ِب��تُّ ال��نُّ��وَّاُم َه��َج��َع إِذا ِب��َم��ْن
َم��ْض��َج��ُع��ُه ِب��نْ��ُت ُم��ذْ َل��ُه يَ��ْط��َم��ِئ��نُّ ال َوَك��ذا َم��ْض��َج��ٌع ِل��َج��نْ��ب��ي يَ��ْط��ِم��ئ��نُّ ال
تَ��ْف��ج��ُع��ُه األَيَّ��اُم ِب��َي أَنَّ َوال ِب��ِه يَ��ْف��َج��ُع��ِن��ي ال��دَّْه��َر أَنَّ أَْح��ِس��ُب ُك��نْ��ُت م��ا
َوتَ��م��نَ��ُع��ُه َح��ظِّ��ي تَ��م��نَ��ُع��ِن��ي َع��ْس��راءَ ِب��يَ��ٍد بَ��يْ��نَ��ن��ا ِف��ي��م��ا ال��دَّه��ر َج��رى َح��تَّ��ى
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أَْربُ��ُع��ُه ِغ��بْ��ُت ُم��ذْ وَع��َف��ْت آثَ��اُرُه َدَرَس��ْت ال��ذي ال��َق��ْص��ِف م��ن��زل يَ��ا ب��ال��ل��ِه
تُ��ْرِج��ُع��ُه؟ أْم��َض��تْ��ُه ال��ت��ي ال��ل��يَ��اِل��ي أِم ل��ذَّتَ��نَ��ا ف��ي��ك ُم��ِع��ي��ٌد ال��زَّم��اُن َه��ِل
يُ��م��ِرُع��ُه َم��ْغ��داَك َع��ل��ى َغ��يْ��ٌث َوج��اَد َم��نْ��زَل��ُه أَص��بَ��ح��َت َم��ْن ال��ل��ِه ��ِة ِذمَّ ِف��ي
أَُض��يِّ��ُع��ُه ال ِص��دٍق َع��ْه��ُد َل��ُه َك��َم��ا يُ��ض��يِّ��ُع��ُه ال َع��ْه��ٌد ِل��َي ِع��نْ��َدُه َم��ْن
يُ��َص��دُِّع��ُه ِذك��ري َق��ل��ِب��ِه َع��ل��ى َج��رى َوإِذا ِذْك��ُرُه َق��ل��ب��ي يُ��َص��دُِّع َوَم��ْن
يُ��َم��تِّ��ُع��ُه ح��اٍل ِف��ي ِب��َي َوال ِب��ِه يُ��َم��تِّ��ُع��ِن��ي ال ِل��َدْه��ٍر َألَْص��ِب��َرنَّ
أَْوَس��ُع��ُه َف��كَّ��ْرَت إِْن األَْم��ِر وأَض��يَ��ُق َف��َرًج��ا ُم��ْع��ِق��ٌب اْص��ِط��ب��اري ِب��أَنَّ ِع��ْل��ًم��ا
َوتَ��ج��َم��ُع��ُه يَ��وًم��ا َس��تَ��ْج��َم��ُع��ِن��ي ِج��ْس��م��ي ِب��ُف��ْرَق��ت��ن��ا أَْض��نَ��ت ال��ت��ي ال��لَّ��ي��ال��ي َع��لَّ
يَ��ْص��نَ��ُع��ُه؟ ال��لَّ��ِه ِب��َق��َض��اءِ ال��ذي َف��م��ا َم��ن��يَّ��تُ��ُه ِم��نَّ��ا أََح��ًدا تَ��نَ��ل َوإِن

يفتخر املعري العالء أبو قال (133)

ونَ��اِئ��ُل وَح��ْزٌم وإْق��َداٌم َع��َف��اٌف َف��اِع��ُل أنَ��ا َم��ا ال��َم��ْج��ِد َس��ِب��ي��ِل ِف��ي أَال
َس��اِئ��ُل؟ يُ��َخ��يَّ��ُب أو َواٍش ُق يُ��َص��دَّ َخ��ِف��يَّ��ٍة ُك��لَّ َم��اَرْس��ُت َوَق��ْد أِع��نْ��ِدي
وال��َف��َض��ائ��ُل ال��ُع��ال إالَّ ل��ي ذَنْ��َب وال َك��ِث��ي��َرًة َق��ْوٍم ِع��نْ��َد ذُنُ��وب��ي تُ��َع��دُّ
َط��وائ��ُل ل��ألن��اِم وِع��نْ��دي َرَج��ْع��ُت وأْه��َل��ُه ال��زَّم��اَن ُط��ْل��ُت إذَا َك��أنِّ��ي
ُم��تَ��َك��ام��ُل؟ َض��ْوءُه��ا َش��ْم��ٍس ب��ِإخ��ف��اءِ ل��ه��ْم ف��َم��ن ال��ب��الِد ف��ي ذْك��ري َس��اَر َوَق��ْد
ح��اِم��ُل أن��ا م��ا دوَن َرْض��َوى ويُ��ثْ��ِق��ُل ُم��ْض��ِم��ٌر أن��ا م��ا ب��ع��ُض ال��ل��ي��ال��ي يُ��ِه��مُّ
األوائ��ُل تَ��ْس��تَ��ِط��ْع��ُه ل��م ب��م��ا آلٍت زم��انُ��ُه األخ��ي��َر ك��ن��ُت وإْن وإنِّ��ي
َج��ح��اف��ُل ال��ظَّ��الَم أنَّ ول��و وأَْس��ِري ص��واِرٌم ��ب��اَح ال��صَّ أنَّ ول��و وأغ��دو
��يَ��اق��ُل ال��صَّ أْغ��َف��َل��تْ��ُه يَ��م��اٍن ونَ��ْص��ُل ِل��ج��اُم��ُه يُ��َح��لَّ ل��م َج��واٌد وإن��ي
وال��ح��م��ائ��ُل ِغ��ْم��ُده إالَّ ��ي��ُف ال��سَّ ف��م��ا ل��ه ش��َرٌف ال��ف��ت��ى لُ��بْ��ِس ف��ي ك��ان ف��إْن
ن��اِزُل ��َم��اك��ي��ِن ال��سِّ ب��ي��ن أنَّ��ن��ي ع��ل��ى َم��ن��زل��ي ُك��نْ��َه ل��ي يَ��ْرَض ل��م َم��ن��ط��ٌق ول��ي
ال��ُم��ت��ن��اِوُل إدراك��ه ع��ْن ويَ��ْق��ُص��ُر س��ي��ٍد ك��لُّ يَ��ْش��تَ��اُق��ه َم��ْوِط��ٍن َل��َدى
ج��اه��ُل أنِّ��َي ُظ��نَّ ح��ت��ى ت��ج��اه��ْل��ُت ف��اش��يً��ا ال��ن��اِس ف��ي ال��ج��ه��َل رأي��ُت ��ا ول��مَّ
ف��اض��ُل! ال��نَّ��ق��َص يُ��ْظ��ِه��ُر ك��م وواأَس��ف��ا ن��اق��ٌص! ال��ف��ْض��ل ي��دَّع��ي ك��م ف��واَع��َج��ب��ا
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ال��َح��ب��ائ��ُل ل��ل��َف��ْرَق��َديْ��ِن نُ��ِص��بَ��ْت وق��د ُوُك��ن��اِت��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ُر تَ��ن��اُم وك��ي��ف
األص��ائ��ُل ع��ل��يَّ أْس��ح��اري وتَ��ح��ُس��ُد تَ��ش��رًُّف��ا أْم��س��ي ف��يَّ ي��ْوم��ي يُ��ن��اف��ُس
ال��َغ��وائ��ُل تَ��ُغ��وُل َم��ْن أُب��ال��ي ف��َل��س��ُت وَص��رِف��ه ب��ال��زم��اِن اع��ِت��راف��ي وط��ال
األن��ام��ُل بَ��َك��تْ��ه م��ا َزنْ��دي م��اَت ول��و َم��نْ��ِك��ب��ي ��َف ت��أسَّ م��ا َع��ْض��دي ب��اَن ف��ل��و
ب��اِق��ُل ب��ال��َف��ه��اه��ِة ��ا ُق��سٍّ وَع��يَّ��َر م��اِدٌر ب��ال��بُ��ْخ��ِل ال��طَّ��ائ��يَّ َوَص��َف إذا
ح��ائ��ُل ل��ونُ��َك ��بْ��ُح ل��ل��صُّ ال��دُّج��ى وق��ال َض��ِئ��ي��ل��ٌة أنْ��ِت ل��ل��ش��م��س ��ه��ى ال��سُّ وق��ال
وال��َج��ن��ادُل ال��َح��َص��ى ��ْه��ُب ال��شُّ وف��اَخ��َرِت َس��ف��اَه��ًة ال��س��م��اءَ األرُض وط��اَوَل��ِت
ه��اِزُل ده��َرِك إنَّ ِج��دِّي نَ��ْف��ُس وي��ا ذَم��ي��َم��ٌة ال��ح��ي��اَة إنَّ ُزْر م��ْوُت ف��ي��ا

التِّهامي الحسن أبي شعر ومن (134)

له صغريًا أولها يف يرثي التي سواها يبلغها لم غاية بابها يف البالغة الفريدة قصيدته
هذه: وهي وحاسديه، زمانه ويشكو بفضله آخرها يف ويفتخر ربه داعي أجاب

َق��راِر ِب��دار ال��دن��ي��ا َه��ِذِه َم��ا ج��اِر ال��بَ��رِّيَّ��ِة ف��ي ال��َم��ِن��يَّ��ِة ُح��ْك��ُم
األَخ��ب��اِر ِم��َن َخ��بَ��ًرا يُ��َرى َح��تَ��ى ُم��ْخ��ِب��ًرا ف��ي��ه��ا اإلِن��س��اُن يُ��رى بَ��يْ��ن��ا
َواألَك��داِر األَق��ذاِر ِم��َن َص��ْف��ًوا تُ��ري��ُده��ا َوأَنْ��َت ك��دٍر َع��ل��ى ُط��ِب��َع��ْت
نَ��اِر َج��ذَْوَة ال��َم��اءِ ف��ي ُم��تَ��َط��لِّ��ٌب ِط��ب��اِع��ه��ا ِض��دَّ األَي��اِم َوُم��َك��لِّ��ف
َه��اِر َش��ف��ي��ٍر َع��ل��ى ال��رََّج��اءَ تَ��بْ��ن��ي َف��ِإنَّ��م��ا ال��ُم��س��تَ��ح��ي��ل َرَج��ْوَت َوإِذَا
َس��اِر َخ��يْ��اٌل بَ��يْ��نَ��ُه��م��ا َوال��َم��ْرءُ يَ��ْق��َظ��ٌة َوال��َم��ِن��يَّ��ُة نَ��ْوٌم َف��ال��َع��يْ��ُش
األَْس��َف��اِر ِم��َن س��ف��ٌر أَْع��َم��اُرُك��م إِنَّ��م��ا ِع��َج��اًال َم��آِربَ��ُك��ْم ف��اْق��ُض��وا
َع��َواِر َف��ِإنَّ��ُه��نَّ تُ��ْس��تَ��َردَّ أْن َوبَ��اِدُروا ال��ش��ب��اب َخ��ي��َل َوتَ��َراَك��ُض��وا
ِب��ب��واِر بَ��ن��ى م��ا َويَ��ْه��ِدُم َه��نَّ��ا إِْن َويُ��ِغ��صُّ ِب��ال��ُم��نَ��ى يَ��ْخ��دَع ف��ال��دَّْه��ر
اْألَح��راِر َع��داَوُة ال��زََّم��اِن ُخ��لُ��ُق ُم��َس��اِل��ًم��ا َح��َرْص��َت َوإِْن ال��زَّم��اُن َل��يْ��َس
األَوت��اِر ِل��ِط��البَ��ة أَْع��َدْدتُ��ُه َرْونَ��ٍق ذي ِب��ص��اِرٍم ُوتِ��ْرُت إِنِّ��ي
األَق��داِر ��ة ِب��أَِزمَّ ُم��نْ��ق��ادة أَبَ��ْت أَو ِب��ذَِل��َك َرِض��يَ��ْت إِْن َوال��ن��ف��ُس
ِب��اآلث��اِر أَث��نَ��ي��ُت يُ��ْع��تَ��ب��ْط َل��م انَّ��ُه َوَل��َو ِب��أثْ��ِرِه َع��َل��ي��ِه أثْ��ن��ي
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األَْس��ح��اِر َك��واِك��ِب ُع��ْم��ُر َوَك��ذاَك ُع��ْم��َرُه أَْق��َص��َر َك��اَن َم��ا َك��وَك��بً��ا ي��ا
ِس��راِر ِل��َوق��ت يُ��ْم��َه��ل َوَل��م بَ��دًرا يَ��ْس��تَ��ِدْر َل��م َم��ض��ى أَيَّ��اٍم َوه��الَل
اإلِب��داِر َم��ِظ��نَّ��ة َق��بْ��َل َف��َم��ح��اُه أَواِن��ِه َق��ب��َل َع��َل��ي��ِه ال��ُخ��س��وف َع��ِج��ل
األَْش��ف��اِر ِم��َن اْس��تُ��لَّ��ْت َك��ال��ُم��ْق��َل��ِة َولِ��َداِت��ِه أَتْ��راِب��ِه ِم��ن واْس��تُ��لَّ
األَس��راِر ِم��َن ِس��رٌّ َط��يِّ��ِه ف��ي َوَك��أَنَّ��ُه َق��بْ��ُره َق��ل��ب��ي َف��َك��أَنَّ
ِل��ل��نُّ��ظَّ��اِر ال��ش��خ��ِص َض��ئ��ي��ل يَ��بْ��دو ��ٍم ُم��َق��مِّ َف��ُربَّ ِص��َغ��ًرا يُ��ْع��تَ��بَ��ْط إِْن
ِص��غ��اِر َغ��ي��ُر َوه��َي ِص��غ��اًرا َل��تُ��رى َم��َح��لِّ��َه��ا ُع��لُ��وِّ ف��ي ال��َك��واِك��ب إِنَّ
اآلث��اِر ف��ي َف��ال��ُك��لُّ ال��ف��ت��ى بَ��ع��ُض َم��ض��ى َف��ِإذا بَ��ع��ُض��ه ال��ُم��َع��زَّى ول��ُد
داِر أْألَم تَ��َرْك��َت ح��ي��َن ��ْق��َت ُوفِّ َل��ُه ُم��ع��تَ��ِذًرا أَق��وُل ثُ��مَّ أَبْ��ك��ي��ِه
َوِج��واري ِج��واِرِه بَ��يْ��َن َش��تَّ��ان َربَّ��ُه َوج��اَوَر أَع��دائ��ي ج��اَوْرُت
َم��َزاري ف��ي��ِه َل��َس��ِم��ْع��َت ال��رَّدى ل��وال بَ��َم��ْوِض��ٍع َوأَن��َت ل��ي بُ��ع��اَدك أَش��ك��و
األَش��ب��اِر ال��َخ��م��َس��ِة ِت��ل��َك بُ��ع��ِد ِم��ن ��ًة ُش��قَّ أَق��َرُب ال��َغ��ْرِب نَ��ْح��َو َوال��ش��رُق
األَع��م��اِر ق��اط��ع ُع��م��َرَك واغ��ت��اَل ال��ردى أَس��ب��اُب َع��ِل��َق��تْ��َك َق��د َه��ي��ه��اَت
ال��ِم��ض��م��اِر ف��ي َوأَب��وَك ف��بُ��لِّ��ْغ��تَ��ه��ا ِل��غ��ايَ��ٍة ج��ريْ��ُت َك��م��ا َج��َريْ��َت َوَل��َق��د
إِض��م��اري ف��ي َف��أَنْ��َت س��ك��تُّ َوإِذا َم��نْ��ِط��ق��ي ُل أَوَّ َف��أَنْ��ت نَ��َط��ق��ُت َف��ِإذا
ال��واري ال��زن��اُد ال��ن��اِر ِم��َن يُ��خ��ِف��ي م��ا ِم��ث��َل ن��اًرا ال��بُ��َرح��اء ِم��َن أخ��ِف��ي
َج��وار َوْه��َي ال��َع��بَ��رات َوأَُك��ف��ِك��ُف َص��واِع��ٌد َوْه��َي ال��زف��رات ��ُض َوأَُخ��فِّ
ُم��تَ��واري ع��اَص��يْ��تُ��ُه َوإِن أْوَرى ط��اوَْع��تُ��ُه إِْن ال��ُح��ْزِن ن��اِر َوِش��ه��اُب
ِب��َش��راِر ف��اْرتَ��َم��ْت ال��تَ��َص��بُّ��ُر ُغ��ِل��ب َوَل��ُربَّ��م��ا األَس��ى ن��ي��راَن َوأَُك��فُّ
ع��اِر َف��ِإنَّ��َك ِب��ِه ال��تَ��َح��ْف��َت َوإِذا تَ��ح��تَ��ُه ��ا َع��مَّ يَ��ِش��فُّ ال��ري��اءِ ثَ��وُب
أَش��ف��اِر ِب��ال َع��ي��ن��ي رْت ُص��وِّ أَم بَ��يْ��ن��ه��ا تَ��ب��اَع��د أَم ُج��ف��ون��ي َق��ُص��َرت
ِغ��راِر َوْخ��ُز ال��َع��يْ��ن اغ��ت��م��اِض ِع��ن��َد ِغ��راَره َك��أَنَّ َح��ت��ى ال��َك��رى َج��َف��ِت
ال��تَّ��يَّ��اِر م��ن أَج��ف��ان��ي بَ��ي��َن م��ا ِب��ه��ا َل��َط��َح��ا وق��دًة اس��تَ��زاَرْت َوَل��و
األَس��ح��اِر ت��ب��لُّ��ج َويُ��م��ي��تُ��ُه��نَّ تُ��م��ي��تُ��ن��ي َوه��َي ال��تَّ��مَّ ال��ل��ي��ال��ي أُح��ي��ي
ك��ال��ق��اِر خ��يْ��َم��ٍة َرف��َرَف ِب��ال��ض��ْوءِ ��ه ك��فُّ تَ��ه��ِت��ك ��ب��َح ال��صُّ َرأَي��ُت َح��تَّ��ى
ال��نُّ��وَّاِر َع��ل��ى َف��َط��َف��ا َط��َغ��ى َس��يْ��ٌل َك��أَنَّ��ُه ال��ن��ج��وم َغ��َم��َر َق��د ��بْ��ُح َوال��صُّ
َوِش��ف��اِر َع��واِم��ل ب��ح��اَر ِم��نَّ��ا ِف��تْ��يَ��ٌة دون��َك خ��اَض تُ��ْم��نَ��ُع ك��ن��َت َل��و
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ُغ��ب��اِر َس��م��اءَ َف��بَ��نَ��ْوا انْ��ثَ��نَ��ْوا ثُ��مَّ َدٍم ِم��ن أَرًض��ا األَْرض ُف��َويْ��َق َوَدَح��ْوا
ِب��ح��اِر أُك��فُّ ب��ه��ا تَ��ُم��دُّ ُخ��لُ��ًج��ا َح��ِس��بْ��تَ��ه��ا ال��دُّروَع َل��ِب��س��وا إِذا َق��وٌم
ال��َخ��طَّ��اِر ال��َق��ن��ا ِع��َوَض ِب��ه��ا َط��َع��ن��وا ط��ولِ��ه��ا ف��ي أَي��م��انَ��ه��م ش��رَّع��وا َل��و
واْألَْك��واِر ُه��ن��اَك ��روِج ال��سُّ بَ��ي��َن َوراَوح��وا ال��َم��ط��يِّ إِل��ى ال��ِج��ي��اَد ج��ن��ب��وا
ِق��ف��اِر َس��راَب أَنْ��ُص��ل��ه��م َوُغ��ُم��ود ُدروع��ه��م ِع��ي��اَب َم��ل��ئُ��وا وَك��أَنَّ��م��ا
ق��راِر م��اءَ َف��ص��اغ ال��َح��دي��د م��اءُ َع��زَُّه ال��س��واِب��غ َص��ِن��ُع َوَك��أَنَّ��م��ا
ال��ِم��س��م��اِر َم��وض��ع ف��ي ِب��َح��ب��اب��ه َح��ْل��َق��ٍة َم��ْوِص��ل ُك��لَّ َف��أح��َك��م َزَرًدا
ج��اِر م��اءٍ ِب��َح��ب��اب َوتَ��ق��نَّ��ع��وا ج��اِم��ٍد م��اءٍ ب��ُم��ت��ون َف��تَ��َس��ْربَ��لُ��وا
ب��اإلِي��ث��اِر تَ��دي��ن َل��يْ��َس َواألُْس��ُد ِب��زاِدِه��م يُ��ْؤثِ��روَن ول��ك��ْن أُْس��ٌد
ب��اْألَْق��َم��اِر ال��ه��االت ك��ت��زيُّ��ِن ُوج��وِه��ِه��م ب��ُح��ْس��ن ال��نَّ��ادي يَ��تَ��َزيَّ��ن
األْظ��آِر ت��ع��طُّ��َف ب��ال��ُم��نْ��ِف��س��ات ف��ي��ِه��م ال��ُم��ج��اِور َع��ل��ى يَ��تَ��َع��طَّ��ف��وَن
األَن��ص��اِر َع��ِن واس��تَ��غ��ن��ى َوك��ُرْم��َن أَن��ص��اَرُه ال��ظُّ��بَ��ى َج��ع��َل َم��ن ك��ل ِم��ن
ض��اِر ِه��َزبْ��ٌر ت��أبَّ��َط��ُه ِص��الٍّ َح��ِس��بْ��تَ��ه��ا ال��َق��ن��اَة اع��تَ��َق��َل ه��َو َوإِذا
َواألَظ��ف��اِر األَن��ي��اِب َع��ل��ى إِال يَ��ْع��تَ��ِم��د َل��م ثَ��اوْرتَ��ُه إِن َوال��ل��ي��ُث
ال��ج��رَّاِر ال��ُم��ت��ض��اي��ق ال��ج��ح��َف��ِل ف��ي يُ��ِري��ُح��ُه ال��طِّ��ع��اِن ِم��َن ال��دِّالِص َزَرُد
ُم��ث��اِر ِب��ال��طِّ��راِد َونَ��ْق��ٍع َزلِ��ٍق ��ٍخ ُم��َض��مَّ ِب��ال��دم��اءِ ثَ��وٍب بَ��ي��َن م��ا
اإلِخ��ط��اِر ف��ي األَْخ��ط��اِر َوَج��الَل��ة َك��اِم��ٌن ال��ُه��َويْ��نَ��ا ِظ��لِّ ف��ي َوال��ُه��وُن
واإلِي��س��اِر اإلِع��س��اِر ح��اَل��ِة ف��ي َويَ��م��ي��نُ��ُه َوج��ِه��ِه أِس��رَُّة تَ��نْ��َدى
َم��ج��اِر أَث��ن��اِئ��ِه��نَّ ف��ي ِل��ل��رِّزِق أَن��اِم��ًال ال��َم��ْك��ُرم��اِت نَ��ح��َو َويَ��ُم��دُّ
َويُ��داري دونَ��ه��ا يُ��داَرى أَب��ًدا غ��اِل��بً��ا أَو ك��اِس��بً��ا ال��َم��ع��ال��ي يَ��ْح��وي
اِإلس��ف��اِر إِل��ى آَل��ت أُْم��ِه��َل��ْت إِن َك��واِك��ٌب ��ب��اِب ال��شَّ َل��ي��ِل ف��ي الَح َق��د
ال��ن��اِر ِت��ل��َك ُش��واُظ ال��ض��ي��اءُ َه��ذا َم��ْف��ِرِق��ي َش��يَّ��ب األَح��ش��اء ��ُب َوت��َل��هُّ
اإلِزه��اِر إِل��ى األَْح��َوى َف��يْ��نَ��انُ��ُه ص��اِئ��ٌر ُغ��ص��ٍن َوُك��لُّ ال��َق��ذَال ش��اَب
ِن��ف��اِر؟ ذَواُت َم��ْف��َرق��ه ب��ي��ِض َع��ن ال��دُّم��ى ِب��ي��ُض َف��ِل��ْم ُم��نْ��َج��ِذٌب ��بْ��ه وال��شِّ
ِع��ذاِر ِخ��ض��اَب أَْع��يُ��ن��ه��ا َوس��واَد ُق��ل��وِب��ه��ا س��واَد ج��ع��ل��ت َل��و َوتَ��َودُّ
األَط��واِر ف��ي ال��نَّ��ب��ت اخ��ِت��الف َك��ي��َف رأت َف��َق��د َع��ن��ه ال��ظَّ��بَ��ي��اُت تَ��نْ��ِف��ر ال
األَش��راِر َوُخ��لَّ��ُة ��ب��اِب ال��شَّ ِظ��لُّ َوْه��َل��ٍة ل أَوَّ يَ��نْ��َق��ِش��ع��اِن َش��ي��ئ��اِن
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اِر ال��َغ��دَّ ال��خ��اِئ��ِن ��ب��اِب ال��شَّ ِظ��لُّ َوَح��بَّ��ذا ال��َوف��يُّ ��ي��ُب ال��شَّ َح��بَّ��ذا َال
أَوط��اري ان��َق��َض��ْت َف��َق��د انْ��َق��َض��ى َف��ِإذا َوَرْوُق��ه ال��ش��ب��اُب ال��دُّن��ي��ا ِم��َن َوَط��ِري
ِب��ِق��ص��اِر آالُؤُه َوال ِع��ن��دي َح��َس��ن��اتُ��ُه َوم��ا َم��س��اَف��تُ��ه َق��ُص��َرْت
اِإلك��ث��اِر ف��ي ال��َف��ق��ِر ُك��ل َوال��َف��ق��ُر ِغ��نً��ى ازَددن��ا ُك��ل��م��ا ��ا َه��مٍّ نَ��زداُد
ع��اِر أَو واِرٍث أَو ح��اِدٍث ف��ي ض��اِئ��ًع��ا ُخ��لِّ��ف ال��زاِد َف��وَق زاَد م��ا
األَوغ��اِر ِم��َن ُص��دوُرُه��م َض��م��ن��ت م��ا ِل��َح��رِّ ح��اِس��ِديَّ ألَرَح��م إِنِّ��ي
ن��اِر ف��ي َوُق��ل��وب��ه��م َج��نَّ��ٍة ف��ي َف��ُع��ي��ونُ��ُه��م ب��ي ال��لَّ��ِه َص��ن��ي��َع نَ��َظ��روا
نَ��ه��اِر َوج��ه بَ��ْرَق��ْع��ُت َف��َك��أَنَّ��م��ا َف��ض��اِئ��ل��ي َك��تْ��َم ُرم��ُت ق��د ل��ي ذَن��َب ال
األَس��ت��اِر َع��ل��ى تَ��ع��ل��و أَع��ن��اق��ه��ا َف��ت��ط��لَّ��ع��ت ِب��تَ��واُض��ع��ي َوس��ت��رتُ��ه��ا
َودراري َغ��واِم��ٌض ال��ن��ج��وِم َوِم��َن َوَم��ج��اِه��ل َم��ع��اِل��ٌم ال��رِّج��ال َوِم��َن
اإلِص��داِر ف��ي األَق��واِم َوتَ��ف��اُض��ُل إِي��راِدِه��م ف��ي ُم��ش��تَ��ِب��ه��وَن َوال��ن��اُس
آث��اري َع��ل��ى يَ��ِق��ف��وا َف��َل��م َف��َع��ُم��وا ال��ُع��ال ُط��رق أَوط��أتُ��ُه��م َل��َق��د َع��ْم��ري
األَب��ص��اِر َع��م��ى ِم��ن ال��بَ��ص��اِئ��ِر َوَع��َم��ى الس��تَ��بْ��َص��روا ِب��ُق��ل��وِب��ِه��م أَب��َص��روا َل��و
األَق��داِر ِل��َم��واِق��ِع َس��لَّ��م��وا أَو َف��أَدَرك��وا ال��ِك��راِم َس��ْع��َي َس��َع��ْوا َه��الَّ
األَب��ص��اِر ُرؤي��َة اتَّ��ه��ْم��ن��ا َح��ت��ى َوغ��ي��ره��م ال��ث��ق��اِت ِخ��ي��ان��ات َوَف��َش��ْت
يَ��س��اِر ِب��َغ��ي��ِر يُ��ْم��ن��ى ف��ي َخ��ي��ر ال ِب��ج��اِه��ٍل ال��َح��ل��ي��م اْع��تَ��َض��د َوَل��ُربَّ��م��ا

الحموي ة َحجَّ بن بكر أبو الدين تقي استخلصها التي األُْرجوزة (135)
والباغم» «الصادح كتاب من

ال��تَّ��ْدِب��ي��ر َوَال ِب��ال��رَّأْي َوَل��يْ��َس وب��ال��ت��ْق��ِدي��ر ب��ال��رِّْزِق ال��َع��يْ��ُش
إْدبَ��ار َج��ِم��ي��ُع��ُه َوِف��ْع��لُ��ُه األْق��َدار تُ��ْس��ِع��ُدُه َم��ْن ال��نَّ��اِس ف��ي
ل��ْل��ِح��ْك��َم��ْة ِف��ْع��ِل��ِه ُك��لُّ َوَق��اَل ال��تُّ��َه��َم��ْة أََزاَل ال��ل��َه َع��َرَف َم��ْن
أَْم��َل��ك ِب��ال��ِع��بَ��اِد ال��َق��َض��اءَ إنَّ ُم��ْش��ِرك َف��ْه��و ال��َق��َض��اءَ أَنْ��َك��َر َم��ْن
نُ��بْ��تَ��َل��ى إذْ َرْح��َم��ِت��ِه ِم��ْن نَ��ْق��نَ��ُط َوَال ِب��ال��ل��ِه نُ��ْش��ِرُك َال َونَ��ْح��ُن
��ْك��ِر ال��شُّ َم��َك��اَن ال��ُك��ْف��َر نَ��ْج��َع��َل أْن ِذْك��ِر َوَق��ِب��ي��ُح َع��َل��يْ��نَ��ا َع��اٌر
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ال��بَ��اِري ِب��أَْم��ِر يَ��ْج��ِري َم��ا َك��اَن إذْ َج��اِري ُظ��ْل��ٌم ال��َع��اَل��ِم ف��ي َوَل��يْ��َس
ال��َج��اه ِب��َف��ْض��ِل ال��نَّ��اَس َس��اَع��َد َم��ْن ال��ل��ه ِع��نْ��َد ال��َع��اَل��م أَْس��َع��ُد
أُِخ��ي��َف��ا إذَا ال��ل��ُه أََغ��اثَ��ُه ال��َم��ْل��ُه��وَف��ا ال��بَ��اِئ��َس أََغ��اَث َوَم��ْن
ال��َج��ِس��ي��َم��ا يَ��ْح��ِم��ُل ال��َج��ِس��ي��ُم َك��َم��ا ال��َع��ِظ��ي��َم��ا يَ��ْدَف��ُع ال��َع��ِظ��ي��َم إنَّ
َواْألَْس��َق��اِم ال��بَ��َالءِ ِذي َرْح��َم��َة ال��ِك��َراِم َخ��َالِئ��ِق ِم��ْن َف��إنَّ
ال��َع��ُدوِّ َع��َل��ى ال��بُ��ْؤِس ف��ي ال��َع��ْط��َف ال��ُع��لُ��وِّ َش��َراِئ��ِط ِم��ْن َوإنَّ
َص��َدَق��ْة َوال��َع��ُدوِّ ��ِدي��ِق ال��صَّ َع��َل��ى ��َف��َق��ْة ال��شَّ أنَّ ال��ُع��ُق��وُل َق��َض��ِت َق��ْد
يَ��ْرَح��ُم َال َم��ْن يُ��ْرَح��ُم َال ب��ال��طَّ��بْ��ِع يَ��ْع��َل��ُم َوال��ل��ِب��ي��ُب َع��ِل��ْم��َت َوَق��ْد
ُم��ْرتَ��َه��ُن َدْه��ِرِه ف��ي َف��إنَّ��ُه يُ��ْم��تَ��َح��ُن َم��تَ��ى يَ��ْدِري َال َف��ال��َم��ْرءُ
ال��رََّدى ذُو إال اآلَف��اِت يَ��أَْم��ُن َال َغ��َدا يَ��نْ��ُج��و َف��َم��ا ال��يَ��ْوَم نَ��َج��ا َوإْن
َك��ال��ُم��َداَم��ْة ال��َح��يَ��اُة َف��إنَّ��َم��ا ��َالَم��ْة َوال��سَّ ب��ال��َخ��ْف��ِض تَ��ْغ��تَ��ِرْر َال
ال��َك��َدْر ِم��َن َل��ُه بُ��دَّ َال ��ْف��ُو وال��صَّ ال��َق��ذَْر َوال��دَّْه��ُر ال��َك��أِْس ِم��ثْ��ُل َوال��ُع��ْم��ُر
أَثْ��َق��َل��ُه َم��ا يَ��ْح��ِم��ُل َص��اِح��ٍب ِم��ْن َل��ُه بُ��دَّ َف��َال إنْ��َس��اٍن وُك��لُّ
ال��ُف��َؤاِد َع��َل��ى َك��يٌّ َف��إنَّ��َه��ا األض��َداِد ُص��ْح��بَ��ُة ال��بَ��َالءِ َج��ْه��ُد
��دِّ ِب��ال��ضِّ ِج��نْ��ِس��ِه ِف��ي يُ��بْ��تَ��َل��ى أْن َج��ْه��ِد ِم��ْن ال��َف��تَ��ى يَ��ْل��َق��ى َم��ا أَْع��َظ��ُم
َوال��بَ��نَ��اِن ��اِع��ِد ِب��ال��سَّ َوال��يَ��ُد ِب��اإلْخ��َواِن ال��رَج��اُل َف��إنَّ��َم��ا
َغ��اِف��ُل ال��رَش��اِد َع��ِن َم��اِرٌق أو َج��اِه��ُل إالَّ ��ْح��بَ��َة ال��صُّ يَ��ْح��ِق��ُر َال
ال��ل��ِب��ي��ُب يَ��ْح��َف��ُظ��َه��ا ��ٌة َوِذمَّ َق��ِري��ُب نَ��َس��ٌب يَ��ْوٍم ُص��ْح��بَ��ُة
ال��ُم��َع��اَض��َدْة ِة ال��َم��َودَّ َوُم��ْق��تَ��َض��ى ال��ُم��َس��اَع��َدْة ��َداَق��ِة ال��صَّ َوُم��وَج��ُب
األََواِب��ِد ال��َع��ِظ��ي��َم��ِة َواِل��م��َح��ِن ��َداِئ��ِد ال��شَّ ال��نُّ��َوِب ِف��ي ِس��يَّ��َم��ا َال
أع��داُه ِم��ْن ُع��دَّ َم��ا إذَا وه��و أََخ��اُه أَبَ��ًدا يُ��ْح��ي��ي َف��ال��َم��ْرءُ
َل��ْوَم��ا يَ��َخ��اُف َوَال يَ��نْ��ُص��ُرُه��ْم يَ��ْوَم��ا َق��ْوًم��ا َع��اَش��َر َم��ْن وإنَّ
ال��بَ��ْل��َوى إل��ي��ِه َج��رَّ ِل��َح��ْرِب��ِه يَ��ْق��َوى ال َم��ن َح��اَرَب َم��ْن َوإنَّ
��ْل��َط��انَ��ا ال��سُّ يُ��َح��اِرُب َال َف��ال��َم��ْرءُ َواألْق��َرانَ��ا األْك��َف��اءَ َف��َح��اِرِب
ال��نَّ��َداَم��ْة تُ��وِج��ُب ِف��َع��اًال َواْح��ذَْر ��َالَم��ْة ب��ال��سَّ َح��اَربْ��َت إذَا واْق��نَ��ْع
ال��َخ��َس��اَرْة َم��تْ��َج��ِرِه ف��ي َخ��اَف َم��ْن ال��تِّ��َج��اَرة ِف��ي ال��َك��يِّ��ُس َف��ال��تَّ��اِج��ُر
ِب��اْح��ِت��يَ��اِل��ه ال��رِّبْ��َح يَ��ُروُم ثُ��مَّ َم��اِل��ه َرأِْس تَ��ْح��ِص��ي��ِل ف��ي يَ��ْج��َه��ُد
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تَ��ْه��ِل��َك��ا أْن واْح��تَ��ِرْز ��ْر تُ��َق��صِّ َف��َال َل��َك��ا َالَح َق��ْد ال��ن��ْص��َر َرأَيْ��َت َوإْن
ال��َم��َك��اي��ِد ِم��َن ال��َخ��ْص��َم َف��َس��بْ��ُق��َك ال��نَّ��اِق��ِد َس��بْ��َق األَْج��َوِد إل��ى واْس��ِب��ْق
��ْة ُغ��صَّ تَ��نْ��تَ��ِه��ْزَه��ا َل��ْم إْن تَ��ِص��ي��ُر ال��ُف��ْرَص��ْة إنَّ ال��ُف��ْرَص��َة َوانْ��تَ��ِه��ِز
َف��َه��َل��ْك! َواْس��تَ��َه��اَن ��ي ال��تَّ��َوقِّ َع��نْ��ُه َف��تَ��َرْك يَ��ْوًم��ا ال��َغ��اِل��ُب بَ��ِط��َر َك��ْم
ال��َخ��ْص��م ِل��َق��اءِ ف��ي يَ��ْح��َف��ُظ��وُه َل��ْم ��ْل��م ال��سِّ ف��ي ُج��نْ��َدُه أََض��اَع َوَم��ْن
ال��ُح��ُروبَ��ا يَ��ْش��َه��د ِح��ي��َن يُ��ْخ��ذَل ال��ُق��لُ��وبَ��ا يَ��ْح��َف��ِظ َال َم��ْن َوإنَّ
أََج��اَع��ُه��م َم��ْن يَ��ْح��ُم��وَن َوَال َك��ال أََض��اَع��ُه��م َم��ْن يَ��ْرَع��ْوَن َال َوال��ُج��نْ��ُد
ال��ُج��نْ��َدا َف��أَْق��َص��ى ��ْل��ُم ال��سِّ َغ��رَُّه َم��ْن َع��ْق��َدا ُط��رٍّا ال��ُم��لُ��وِك َوأَْض��َع��ُف
َح��ْزِم ِب��َغ��ي��ِر َع��ْزٍم ف��ي َخ��يْ��َر َال ال��َع��ْزِم ُروُح َوال��تَّ��ْدِب��ي��ُر َوال��َح��ْزُم
ال��ُم��َزاَوَل��ْة ُس��ْرَع��ِة ف��ي َال ��بْ��ِر َوال��صَّ ال��ُم��َط��اَوَل��ْة ف��ي ال��َح��ْزِم ُك��لُّ َوال��َح��ْزُم
��اِب��ُر ال��صَّ إال األَيَّ��اَم َغ��َل��َب َم��ا ال��َج��َواِه��ُر تَ��ْظ��َه��ُر ال��ُخ��ُط��وِب َوِف��ي
َض��ْع��ف بَ��ْع��َد تَ��ْظ��َه��ُر َوُق��وَّة َولُ��ْط��ف َف��َرٍج ِم��ْن تَ��يْ��أََس��نَّ َال
ال��ِت��َم��اِس َوَال َك��دٍّ ِب��َال َرْوٌح ال��يَ��اِس بَ��ْع��َد َج��اءََك َف��ُربَّ��َم��ا
يَ��نْ��َس��ِف��ْك َوَدْم��ٌع بَ��اٍد َونَ��اِج��ذٌ َوَض��ِح��ْك بُ��َك��اءٌ ال��طَّ��ْرِف َل��ْم��َح��ِة ف��ي
َوال��تَّ��َع��نِّ��ي ب��ال��ِح��ْرِص تَ��نَ��ْل َل��ْم َم��ا َوِب��ال��تَّ��أَنِّ��ي ِب��ال��رِّْف��ِق تَ��نَ��اُل
َوال��تَّ��بَ��لُّ��َدا! ال��َح��يْ��َرَة َوأَْق��بَ��َح َوال��تَّ��َج��لُّ��َدا ال��ثَّ��بَ��اَت أَْح��َس��َن َم��ا
َوثِ��َق��ْة ِب��َص��بْ��ٍر ��اُه تَ��َل��قَّ َخ��ْط��ٌب َط��َرَق��ْه إْن ال��ِذي إالَّ ال��َف��تَ��ى َل��يْ��َس
تَ��ْخ��تَ��ِل��ْف ال��رَج��اِل أَْح��َواُل َف��ثَ��مَّ تَ��ِق��ْف َوَل��ْم أَْق��بَ��َل��ْت ال��رََّزايَ��ا إذَا
ال��ِم��َح��ِن! ِل��َه��ِذي اآلَن َف��أَْص��ِب��ُر َزَم��ِن��ي ِف��ي ل��ذًَّة َل��ِق��ي��ُت َوَك��ْم
ُم��رَّْة َح��يَ��اٍة ِم��ْن أْح��َل��ى وال��م��وُت َم��رَّْة إال يَ��ُك��ون َال ف��ال��م��وُت
يَ��ِق��ي��ِن��ي ِل��َم��ا اآلَن َف��أَْج��َه��ُد يَ��َق��ي��ِن َع��َل��ى ال��َم��ْوِت ِم��َن إنِّ��ي
َص��بَ��ْر إذَا ال��َف��تَ��ى َف��اَز َوُربَّ��َم��ا َض��َج��ْر َوَال أَْه��َواِل��َه��ا َع��َل��ى َص��بْ��ًرا
ل��ل��نَّ��َواِئ��ب يَ��ْخ��َض��ُع َوَال َك��ال ال��َم��َص��اِئ��ب ِم��َن ال��ُح��رُّ يَ��ْج��َزُع َال
يَ��ْج��ُم��ُل ال��ن��اِئ��بَ��اِت ِع��نْ��د ��بْ��ُر وال��صَّ يَ��ْح��ِم��ُل ال��ثِّ��ِق��ي��ِل ل��ْل��ِع��بءِ َف��ال��ح��رُّ
َرِض��ي َم��ْن إالَّ األَيَّ��اَم َغ��َل��َب َم��ا َوتَ��نْ��َق��ِض��ي ٌة ُم��دَّ َش��ْيءٍ ِل��ِك��لِّ
ال��ِع��َظ��اِم ِب��ِع��َظ��ِم ال��نُّ��َه��ى َل��يْ��َس ال��َك��َالِم ِف��ي ال��َق��اِئ��ُل َص��َدَق َق��ْد
َواألَْف��َه��اِم ال��ُع��ُق��وِل ف��ي ُه��َو بَ��ْل األَْج��َس��اِم َج��َس��اَم��ِة ِف��ي َخ��يْ��َر َال

195



العربية اللغة أدبيات

ول��ل��تَّ��ْرَح��اِل ل��ل��َح��ْم��ِل َواإلِب��ل َولِ��ْل��َج��َم��اِل ِل��ْل��َح��ْرِب َف��ال��َخ��يْ��ُل
اإلبَ��ْر َم ال��دَّ أس��ال��ِت َف��ُربَّ��َم��ا يُ��ْح��تَ��َق��ْر َص��ِغ��ي��ًرا َش��يْ��ئً��ا تَ��ْح��تَ��ِق��ْر َال
َل��ج��اج��ه م��ن تَ��ْك��َره م��ا َج��ِم��ي��ُع إْح��َراِج��ه َف��ِف��ي ال��خ��ص��َم تُ��ْح��ِرِج َال
إنْ��َض��اج ذَا َك��َويْ��َت إذَا وُك��ْن ب��ال��لَّ��َج��اج ال��َف��ائ��َت تَ��ْط��لُ��ِب َال
ال��َم��ْف��ُق��وَدا َوَط��َل��َب َط��َم��اَع��ًة ال��َم��ْوُج��وَدا تَ��َرَك َم��ْن َف��َع��اِج��ٌز
إظ��ه��اره��ا َم��ْع َج��اءتْ��ك نُ��ْك��تَ��ٍة َك��ْم أَْس��َراِرَه��ا َع��ْن األم��وَر َوَف��تِّ��ِش
��رائ��ر ال��سَّ َح��َس��َن ن��ظ��ْرَت وم��ا ال��ظ��اِه��ِر ق��ب��ي��َح ل��ل��ج��ه��ل َل��ِزْم��َت
ي��راُه ال َق��طُّ ��ري��ر ال��ضَّ أن س��ن��اُه ف��ي ال��ب��دَر يَ��ُض��رُّ ل��ي��س
َغ��اِف��ل َع��نْ��َه��ا َوأَنْ��َت نَ��اِف��َق��ًة ال��َم��َح��اِف��ل ِب��َه��ا أْض��َح��ْت ِح��ْك��َم��ٍة َك��ْم
ال��تُّ��ه��م��ْة َألََزالُ��وا َرأَْوَه��ا َوَل��ْو ال��ِح��ْك��َم��ْة َخ��ِف��يِّ َع��ْن َويَ��ْغ��ُف��لُ��وَن
م��ل��ي��ح! ُع��نْ��وان��ُه وَس��ِم��ٍج ق��ب��ي��ُح َظ��اِه��رُه َح��َس��ٍن َك��ْم
َق��ِل��ي��ُل نَ��َف��ٌر إال أَبَ��ْوُه ثَ��ِق��ي��ُل تَ��َع��َل��ُم��ه َق��ْد َوال��َح��قُّ
ال��م��ق��ال ل��ُزْخ��رف يَ��نْ��ثَ��ِن��ي َال ال��رَِّج��ال ف��ي ال��َك��اِم��ل َف��ال��َع��اِق��ل
ال��ح��س��ود يُ��َص��دَّق وَق��لَّ��َم��ا َم��ْرُدوُد َق��ولُ��ُه ال��ع��دوَّ إنَّ
ُم��ع��ان��د م��ن َك��اَن إْن ِس��يَّ��َم��ا َال ش��اِه��ِد ب��غ��ي��ر ال��دَّع��َوى تُ��ْق��بَ��ُل ال
ب��ال��ل��ئ��ي��م ال��ُم��ْح��ِس��ن وال��رَُّج��ل ��ق��ي��م ب��ال��سَّ ال��ب��ريءُ أَيُ��ْؤخ��ذ
وال��ف��س��اد ب��ال��غ��شِّ يُ��ْردونَ��ه األَْع��اِدي يَ��ْس��تَ��نْ��ِص��ِح َم��ْن َك��ذَاَك
اإلْح��َس��انَ��ا اإلَس��اءََة َح��ِس��َب َم��ْن أذَه��انَ��ا تَ��َرى َم��ن أَك��لَّ إنَّ
ال��يُ��ْم��نَ��ى ِم��ثْ��َل يُ��ْس��َراَك تَ��َخ��ْل َوَال ب��ال��ُح��ْس��نَ��ى ال��ِع��َدى إَس��اءََة َف��اْدَف��ْع
َش��َدائ��ُد ُم��نْ��َك��َرٌة َوِخ��دٌَع َم��َك��اي��ُد ف��اْع��َل��َم��ْن َول��ل��رَِّج��اِل
ب��ال��م��ك��ائ��د يَ��ْغ��تَ��اُظ َوَال َق��طُّ ��َداِئ��د ل��ل��شَّ يَ��ْخ��َض��ُع َال َف��ال��نَّ��ْدب
وِك��د ��دُق ال��صِّ يَ��نْ��َف��ع ل��م إذَا واْم��ُك��ْر واج��تَ��ِه��د ِب��ل��ط��ٍف ال��َخ��ْرق ��ع َف��َرقِّ
يُ��ري��د م��ا األع��داء ف��ي يَ��بْ��لُ��غ يَ��ِك��ي��ُد إذ ال��َح��اِزم َف��َه��َك��ذَا
األظ��اف��ر ُم��ْخ��تَ��ض��ب َوَغ��ي��رُه ال��ظَّ��اِه��ر ف��ي ِم��نْ��ه��م بَ��ِريءٌ َوه��و
وَِع��ْرِس��ه ُوْل��ِدِه ِب��َق��تْ��ل َوَل��و نَ��ْف��ِس��ه أْم��َر يُ��ْص��ِل��ح َم��ْن ��ْه��ُم وال��شَّ
نَ��ْف��ِس��ه َص��َالَح إال يَ��ْع��تَ��ِم��ْد ل��م ِض��ْرِس��ه َق��ْل��ع يَ��ق��ِص��د َم��ْن َف��إنَّ
أس��دا يُ��َربِّ��ي ك��م��ن وج��ْدت��ه ب��ال��نَّ��َدى ال��ل��ئ��ي��َم َخ��صَّ َم��ْن وإنَّ
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نَ��ْص��ر ال��دَّن��يء أْص��ِل ف��ي َوَل��يْ��َس ُش��ْك��ر ال��ل��ئ��ي��م َط��بْ��ِع ف��ي َوَل��يْ��َس
أنْ��َص��َف��ه َم��ا ط��ب��ِع��ِه ف��ي ال��ذي ِض��دَّ َوَك��لَّ��َف��ه أَْل��َزَم��ُه َم��ْن َوإنَّ
واألنْ��ذَاال األْرذَاَل َوي��ْؤثِ��ِر ��اَال ال��ُج��هَّ يَ��ْص��َط��ِن��ع َم��ْن َك��ذَاَك
األْس��َرار بَ��يْ��نَ��ُك��ُم َظ��َه��َرْت َم��ا أَْح��َراُر أََف��اِض��ٌل أَنَّ��ُك��ْم َل��ْو
أُِض��ي��َع��ا إذَا ��اٌس َدسَّ وال��ِع��ْرق ال��ُف��ُروَع��ا تَ��ْج��ِذُب األُص��وَل إنَّ
َح��ِدي��ث َم��ْج��ُدُه َم��ْن َزَك��ا َوَال َخ��ِب��ي��ُث أَْص��لُ��ُه َف��ْرٌع َط��اَب َم��ا
بُ��ْق��يَ��ا م��ن َوَط��ًرا َويَ��بْ��لُ��ُغ��وَن نْ��يَ��ا ال��دُّ ف��ي ُرتَ��بً��ا يُ��ْدِرُك��وَن َق��ْد
ِق��َدم ِف��ي��َه��ا َل��ُه َك��اَن َم��ْن َم��بْ��َل��َغ ال��َك��َرم ف��ي يَ��بْ��لُ��ُغ��ون َال َل��ِك��نَّ��ه��م
أْس��َالُف��ُه َوَك��ُرَم��ْت ِط��ي��ب��ه��ا ف��ي أَْط��َراُف��ُه تَ��َم��اثَ��َل��ْت َم��ْن َوُك��لُّ
��يَ��م ال��شِّ ُح��ْس��ُن أْص��ِل��ِه ف��ي َوبَ��َرَع��ْت َوِب��ال��َك��َرم ِب��ال��ُع��ال َخ��ِل��ي��ًق��ا َك��اَن
ال��َع��ال��م َف��ض��ل ل��ل��ُع��ُق��وِل بَ��اَن َم��ا ال��َع��اَل��ِم بَ��ي��ن آَدَم بَ��نُ��و َل��ْوَال
َظ��َل��م َف��َق��ْد يَ��ْك��ُف��ُرُه َم��ْن َف��ذَاَك َوَك��َرم َف��ْض��ًال يُ��ْع��ِط��ي��ك َف��َواِح��ٌد
َواق��ع��ْة إَل��يْ��َك َل��ُه َح��اَج��ٍة أَْو ل��ل��ُم��َص��انَ��َع��ْة يُ��ْع��ِط��ي��َك َوواِح��ٌد
اآلِك��ِل! ِب��نَ��ْف��ِس أَْوَدْت أُْك��َل��ٍة َك��ْم َع��اِج��ِل ُح��َط��اٍم إل��ى تَ��ْش��َرَه��نَّ َال
تَ��َره ل��م َم��ا َرأَيْ��تَ��ه ِب��َم��ا َوِق��ْس ��َره ال��شَّ ِم��ْن َف��تَ��ى يَ��ا أَُخ��يَّ َواْح��ذَْر
ل��َق��َرِم��ه َك��اِم��ٍل َش��ْخ��ٍص إْف��َس��اُد َك��َرم��ه أَْو ال��َف��تَ��ى َع��ْق��ِل ِم��ْن َف��َل��يْ��َس
بَ��َق��اء َم��َع��ه ل��ُم��ْل��ٍك َل��يْ��َس َدَواء َل��ُه َم��ا َداءٌ ف��ال��بَ��ْغ��ُي
ال��َم��ْص��َرع ش��دي��ُد ف��اتْ��ُرْك��ُه وال��ُع��ْج��ُب ال��َم��ْرتَ��ع وخ��ي��ُم ف��اْح��ذَْرُه وال��ب��غ��ُي
ال��َع��ْه��َدا يَ��ْرَع��ى ل��ي��س َم��ْن ال��َوَرى َش��رُّ ا ِج��دٍّ ق��ب��ي��ٌح ب��ال��َع��ْه��ِد وال��َغ��ْدُر
ح��رُص��ه ال��ح��ري��َص َض��رَّ وربَّ��َم��ا نَ��ْق��ُص��ه يَ��بْ��ُدو األْم��ِر تَ��َم��ام ِع��نْ��َد
ِرج��ال��َك��ا م��ن ال��م��ح��ِس��ُن وَس��اءَك م��ال��َك��ا ب��ع��ُض َض��رََّك وربَّ��َم��ا
أْس��ِره م��ن ب��ه يَ��نْ��ُج��و أْن َع��َس��اُه ب��َوْف��ِره ن��ف��َس��ه يَ��ْف��دي ف��ال��َم��ْرءُ
ال��َف��اِس��َدْة ��َج��ايَ��ا ال��سَّ ِم��َن َف��إنَّ��َه��ا ف��اِئ��َدْة ِب��َغ��يْ��ِر َش��يْ��ئً��ا تُ��ْع��ِط��يَ��ْن َال
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البغدادي اللطيف لعبد لها خواصمرصالعامة يف (136)

رشقي جبالن، يكتنفه واٍد وهي األخبار، الغريبة اآلثار، العجيبة البالد من أرضمرص إن
ان، يتماسَّ يكادا حتى بإسنا ويتقاربان أسوان من يبتدئان أعظمهما، والرشقي وغربي،
كان الفسطاط حاذيا إذا حتى عرًضا، انفرجا طوًال امتدا وكلما قليًال، قليًال ينفرجان ثم
ب ويتشعَّ بينهما ينساب والنيل ذلك من أكثر يتباعدان ثم دونه، فما يوم مسافة بينهما
بُْعد األوىل: خاصتان؛ له النيل وهذا املالح. البحر يف تَُصبُّ ُشَعبه وجميُع األرض بأسافل
جبل من تأتي عيون مبادئه ألن منه؛ مسافًة أبعد نهًرا املعمورة يف نعلم ال فإنا مرماه،
درجة. ونصف درجة عرشة بإحدى االستواء خط وراء الجبل هذا أن وزعموا القمر،
أقىص وهي دمياط وعرُض درجة، وعرشون اثنتان أرضمرص مبدأ وهي أسوان وعرُض
مستقيم خط عىل النيل مسافة فتكون درجة، وثلث درجة وثالثون إحدى مرص أرض
ما سوى هذا فرسخ، تسعمئة تقريبًا ذلك ومساحة سدًسا، تنقص درجة وأربعني ثالثًا
يزيد أنه الثانية: والخاصة ا. جدٍّ املساحة تضاعفت ذلك اعتُرب فإن التعريج، من يأخذ
النهار طول انتهاء عند بالزيادة يبتدئ ألنه املياه؛ ونشيش األنهار سائر نضوب عند
وعلة األرايض، عىل وتفيض الرتع تُفتح وحينئٍذ الخريفي، االعتدال عند زيادته وتتناهى
أمطار فإن األوان، هذا يف تُِمدُّه متواصلة وسيول دائمة غزيرة أمطار زيادته مواد أن ذلك
خواص، أيًضا فلها مرص أرض وأما والقيظ. الصيف يف تَْغُزر إنما والثاني األول اإلقليم
يقع فقد أسافلها فأما صعيدها، وخصوًصا به احتفال ال ما إال مطر بها يقع ال أنه منها
فهي داناهما وما واإلسكندرية دمياط وأما الزراعة. بحاجة يفي ال لكنه َجْود مطٌر بها

نيلها. سوى نهر وال عني مرص بأرض وليس يرشبون، ومنه املطر غزيرة
ُدسومة فيه َعِلٌك أسوُد طنٌي يأتيها لكنه للزراعة، تصلح ال رملية أرضها أن ومنها
الطني فيستقر َمدِّه، عند النيل بماء مختلًطا السودان بالد من يأتيها اإلبْليز، يسمى كثرية
أراضيها جميع تزرع ولهذا جديد؛ طني يأتيها سنة وكل ويزرع، فيُْحرث املاء ويَنُْضب
وقد األصناف، عليها تُخالف لكنها والشام، العراق يف يفعل كما منها يشء يراح وال
برتاب تجيء ألنها الِحراثة؛ جادت الرياح كثرت إذا تقول: فإنها ذلك العرب لحظت
الصعيد أرض تكون العلة ولهذه الزرع، زكا املْؤتَِفكات كثرت إذا أيضا: وتقول غريب،
كثري مقدار الطني هذا من فيها فيحصل املبدأ، إىل أقرب كانت إذ والرَّيْع اإلتاء كثرية زكية
يأتيها ألنه الطني؛ ضعيفة رقيقة كانت إذ َمْضوية أُسافٌة فإنها األرض، أسفل بخالف
األول، اإلقليم جبال بعض عن يل ُحكي ما إال بذلك شبيًها أعرف وال وصفا، راق وقد املاء
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فإذا ويُزرع، فيُْحرث فيتلبَّد املطر عليه يقع ثم كثري، برتاب الزراعة وقت تأتيه الرياح أن
أوًال. كان كما أجرد يعود حتى فنسَفتْه أخرى رياح جاءته ُحصد

باليُبْس األوقات أخص فإن لها، التي طبيعتها عن متغرية بها الفصول أن ومنها
وفيضه؛ نيلها بمدِّ بمرص الرطوبة فيه تكثر والخريف، الصيف أعني البالد، سائر يف
يف تَِنشُّ مياهها فإن البالد سائر فأما الخريف، يف األرض ويَُطبِّق الصيف يف يُمدُّ ألنه
ذاك إذ ومرص والربيع، الشتاء أعني بالرطوبة، األوقات أخص يف وتَْغُزر األوان، هذا
عىل وتغلب هوائها واختالف عفوناتها تكثر العلة ولهذه واليُبْس؛ القحولة غاية يف تكون
أمراًضا فيهم تجد وقلما وبْلغمية، صفراوية أخالٍط عن الحادثة العَفِنيَّة األمراض أهلها
أمراضهم وأكثر وامَلْحرورين، الُشبَّان يف حتى البلغم عليهم الغالب بل خالصة، صفراوية
األمراض فيهم وتقل العاقبة، سالمة عليها يغلب لكنها الشتاء، وأول الخريف آخر يف
اللون وُشُحوب والكسل ل الرتهُّ عليهم فيغلب اؤهم أصحَّ وأما الَوِحيَّة. والدموية الحادة
يغلب فضاِويُّون صبيانهم وأما الدم، ظاهر اللون مشبوب فيهم ترى وقلما وُكمودته،
وأما العرشين. بعد غالبًا والَقسامة البدانة لهم تحدث وإنما النضارة، وقلة الدمامة عليهم
َعَرضية؛ رطوبته ألن الذاتية؛ بلدهم فلحرارة حركاتهم وخفة أذهانهم د وتوقُّ ذكاؤهم
ساكنو وكان مرة، السُّ عليهم والغالب أمزجة وأجف جسوًما أفحل الصعيد أهل كان ولهذا

البياض. عليهم والغالب أبدانًا أرطب دمياط إىل الفسطاط
أول سنتهم أول جعلوا بنيلها، هي إنما أراضيهم عمارة أن املرصيني قدماء رأى وملا
محجوبة با الصَّ أن ومنها الزيادة. من القصوى الغاية النيل بلوغ عند وذلك الخريف،
تُهب وقلما الفاضلة، الريح هذه عنها يسرت فإنه املقطم، املسمى الرشقي بجبلها عنهم
منف امُلْلِك مستقر يجعلوا أن املرصيني قدماء اختار ولهذا نَْكباء؛ إالَّ اللهم خالصة عليهم
وتجنبوا اإلسكندرية الروم واختار الغربي، إىل الرشقي الجبل هذا عن يبعد مما ونحوها
عما يسرت مما أكثر ِلْحِفه يف عما يسرت الجبل فإن املقطم، من لقربه الفسطاط موضع
تجد ولذلك النضج؛ هوائهم يف فيقل عليهم طلوعها يتأخر الشمس إن ثم منه، بُعد
يتسارع رطوبته ولكثرة غريها، من حاًال أحسن أرضمرص من للصبا املنكشفة املواضع
تقتل ما وكثريًا بقوص، تكثر والعقارب الطني، من ويتولد الفأر فيها ويكثر إليها، العفن
هبت إذا الجنوب أن ومنها طويًال. زمانًا تدوم والرباغيث والذباب امُلنْتن والبق بَلْسبها،
ملرورها املرييس؛ ويسمونها ا، جدٍّ باردًة كانت ذلك بعد وفيما والربيع الشتاء يف عندهم
ونقائع، برك عىل مرورها بردها وسبب السودان، بالد من وهي املريس، أرض عىل
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وأْسَخنت الطبيعية حرارتها إىل عادت متوالية أياًما دامت إذا أنها ذلك صحة عىل والدليل
يُبًْسا. فيها وأحدثت الهواء

الطغرائي الدين ملؤيد العجم المية من (137)

ال��َع��َط��ِل ل��َدى زانَ��تْ��ن��ي ال��ف��ض��ِل وِح��ل��ي��ُة ال��َخ��َط��ِل ع��ن ص��ان��تْ��ِن��ي ال��رأي أص��ال��ُة
ال��ط��َف��ِل ف��ي ك��ال��ش��م��ِس ��َح��ى ال��ضُّ رأَْد وال��ش��م��ُس َش��َرٌع أوًَّال وم��ج��ِدي أخ��ي��ًرا َم��ْج��دي
َج��َم��ل��ي وال ف��ي��ه��ا ن��اق��ت��ي وال ب��ه��ا َس��َك��ن��ي ال ب��ال��زَّْوراءِ اإلق��ام��ُة ف��ي��َم
ال��َخ��ل��ِل ع��ن َم��تْ��ن��اُه ُع��رَِّي ك��ال��نَّ��ْص��ل م��ن��ف��رٌد ال��ك��فِّ ِص��ْف��ُر األه��ِل ع��ن نَ��اءٍ
َج��ذَل��ي م��ن��تَ��َه��ى إل��ي��ه ح��ب��ي��َب وال َح��َزنِ��ي م��ش��ت��َك��ى إل��ي��ه ص��دي��َق ف��ال
ال��ذُّبُ��ِل ��ال��ِة ال��َع��سَّ وَق��ن��ا ورح��لُ��ه��ا راح��َل��ت��ي ح��نَّ ح��ت��ى اغ��ت��راب��َي ط��اَل
َع��ذَل��ي ف��ي ال��رْك��ُب ول��جَّ ق��ل��ب��ي ي��ل��َق��اه ل��َم��ا وَع��جَّ ِن��ْض��ِوي َل��َغ��ٍب م��ن وَض��جَّ
ِق��بَ��ل��ي ل��ل��ُع��َل��ى ُح��ق��وٍق ق��ض��اءِ ع��ل��ى ب��ه��ا أس��ت��ع��ي��ُن َك��فٍّ ب��س��ط��َة أُري��ُد
ب��ال��َق��َف��ِل ال��َك��دِّ ب��ع��د ال��غ��ن��ي��م��ِة م��ن ويُ��ْق��ن��ُع��ن��ي آم��اِل��ي ي��ع��ِك��ُس وال��ده��ُر
َوِك��ِل وال ه��يَّ��اٍب غ��ي��َر ب��م��ث��ل��ه م��ع��ت��ِق��ٍل ال��رُّْم��ِح ك��ص��دِر ِش��َط��اٍط وِذي
ال��َغ��َزِل ��ُة ِرقَّ م��ن��ه ال��ب��أِس ب��ق��س��وِة ُم��ِزج��ْت ق��د ال��ِج��دِّ ُم��رُّ ال��ُف��ك��اه��ة ُح��ْل��و
ب��ال��ُم��َق��ِل ال��نَّ��ْوِم َس��واَم أْغ��َرى وال��ل��ي��ُل ُم��ْق��ل��ِت��ه ِوْرِد ع��ْن ال��َك��َرى َس��ْرَح َط��َرْدُت
ثَ��ِم��ِل ال��َك��َرى خ��م��ر م��ن وآخ��َر ص��اٍح َط��ِرٍب م��ن األْك��واِر ع��ل��ى ِم��ي��ٌل وال��رَّك��ُب
ال��َج��َل��ِل ال��ح��ادِث ف��ي ت��خ��ذُلُ��ن��ي وأن��ت ل��ت��ن��ُص��َرنِ��ي ل��ل��ُج��لَّ��ى أدع��وَك ف��ق��ل��ُت
يَ��ُح��ِل ل��م ال��ل��ي��ِل وِص��بْ��ُغ وت��س��ت��ح��ي��ُل س��اه��رٌة ال��ن��ج��ِم وع��ي��ُن ع��ي��ن��ي ت��ن��ام
ب��ال��َك��س��ِل ال��م��رءَ ويُ��ْغ��ِري ال��م��ع��ال��ي ع��ن ص��اِح��ب��ه ه��مَّ يَ��ثْ��ن��ي ال��س��الم��ِة ُح��بُّ
ف��اع��ت��زِل ال��ج��وِّ ف��ي ُس��لَّ��ًم��ا أو األرِض ف��ي نَ��َف��ًق��ا ف��اتَّ��ِخ��ذْ إل��ي��ه َج��نَ��ْح��َت ف��إن
ب��ال��بَ��َل��ِل م��ن��ه��نَّ واق��ت��ِن��ْع ُرك��وِب��ه��ا ع��ل��ى ل��ل��م��ْق��ِدم��ي��ن ال��ُع��ل��ى ِغ��م��اَر ودَْع
ال��ذُّلُ��ِل األَيْ��نُ��ِق َرِس��ي��م ب��ي��ن وال��ِع��زُّ َم��ْس��َك��نَ��ًة ال��ع��ي��ِش ب��خ��ْف��ِض ال��ذَّل��ي��ُل يَ��ْرَض��ى
ب��ال��ُج��َدِل ال��لُّ��ْج��ِم َم��ث��اِن��ى ُم��ع��اِرض��اٍت ج��اف��ل��ًة ال��ِب��ي��د ن��ح��وِر ف��ي ب��ه��ا ْ ف��اْدَرأ
ال��نُّ��َق��ِل ف��ي ال��ع��زَّ أنَّ ُث تُ��ح��دِّ ف��ي��م��ا ص��ادق��ٌة وه��ي ح��دَّث��تْ��ن��ي ال��ُع��َل��ى إنَّ
ال��َح��َم��ِل دارَة ي��وًم��ا ال��ش��م��ُس ت��ب��رِح ل��م ُم��نً��ى ب��ل��وَغ ال��م��أوى ش��رِف ف��ي أنَّ ل��و
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ُش��ُغ��ِل ف��ي ��اِل ب��ال��ُج��هَّ ع��نِّ��َي وال��ح��ظُّ ُم��ْس��ت��ِم��ًع��ا ن��ادي��ُت ل��و ب��ال��ح��ظِّ أََه��بْ��ُت
ل��ي ت��ن��بَّ��َه أو ع��ن��ه��ْم ن��اَم ل��ع��ي��ِن��ه ونَ��ْق��ُص��ُه��ُم َف��ْض��ل��ي بَ��دا إْن ل��ع��لَّ��ُه
األََم��ِل! ُف��ْس��ح��ُة ل��وال ال��ع��ي��َش أض��ي��َق م��ا أَْرُق��بُ��ه��ا ب��اآلم��اِل ال��نَّ��ْف��َس أَُع��لِّ��ُل
َع��َج��ِل؟ ع��ل��ى ولَّ��ْت وق��د أرَض��ى ف��ك��ي��ف م��ق��ب��ل��ٌة واألي��اُم ب��ال��ع��ي��ش أرَض ل��م
م��ب��تَ��ذَِل ال��َق��ْدِر رخ��ي��ِص ع��ن ف��ُص��نْ��تُ��ه��ا ب��ق��ي��م��ِت��ه��ا ِع��رف��ان��ي ب��ن��ف��س��َي غ��اَل��ى
بَ��َط��ِل ي��َدْي ف��ي إالَّ ي��ع��م��ُل ول��ي��س ب��ج��وه��ِره يُ��ْزَه��ى أْن ال��نَّ��ْص��ِل وع��ادُة
��َف��ِل وال��سِّ األوغ��اِد دول��َة أرى ح��ت��ى زم��ن��ي ب��ي ي��م��ت��دَّ أن أُوثِ��ُر ك��ن��ُت م��ا
َم��َه��ِل ع��ل��ى أم��ش��ي إذ َخ��ْط��وَي وراءَ َش��ْوُط��ُه��ُم ك��ان أن��اٌس ت��ق��دَّم��تْ��ن��ي
األج��ِل ُف��ْس��ح��َة ف��ت��م��نَّ��ى َق��بْ��ل��ِه م��ن دَرُج��وا أق��رانُ��ه ام��ِرٍئ َج��زاءُ ه��ذا
ُزَح��ِل ع��ن ال��ش��م��س ب��ان��ح��ط��اِط أُس��وٌة ل��ي َع��َج��ٌب ف��ال ُدونِ��ي َم��ْن َع��الِن��َي وإْن
ال��ِح��يَ��ِل ع��ن يُ��ْغ��ن��ي م��ا ال��ده��ِر ح��ادِث ف��ي َض��ِج��ٍر وال م��ح��ت��اٍل غ��ي��َر ل��ه��ا ف��اص��ب��ْر
َدَخ��ِل ع��ل��ى واص��َح��ب��ه��ْم ال��ن��اَس ف��ح��اذِر ب��ه َوثِ��ْق��َت َم��ن أدن��ى ع��دوَِّك أع��َدى
َرُج��ِل ع��ل��ى ال��دُّن��ي��ا ف��ي ُل ي��ع��وِّ ال م��ن وواِح��ُده��ا ال��دُّن��ي��ا رج��ُل ف��إنَّ��م��ا
َوَج��ِل ع��ل��ى م��ن��ه��ا وُك��ْن َش��رٍّا ف��ُظ��نَّ َم��ْع��َج��َزٌة ب��األي��ام َظ��نِّ��َك وح��س��ُن
وال��َع��َم��ِل ال��ق��وِل ب��ي��ن ال��ُخ��ْل��ِف م��س��اف��ُة وان��ف��رج��ْت ال��غ��دُر وف��اَض ال��وف��اءُ غ��اَض
ب��م��ع��تَ��ِدِل؟! ُم��ْع��َوجٌّ يُ��ط��ابَ��ُق وه��ل ِك��ذْبُ��ُه��ُم ال��ن��اس ب��ي��ن ص��دَق��ك وش��اَن
ل��ل��َع��ذَِل ال��س��ي��ِف ف��س��بْ��ُق ال��ُع��ه��وِد ع��ل��ى ث��ب��اِت��ه��م ف��ي ش��يءٌ ي��ن��ج��ُع ك��ان إن
األَُوِل أي��اِم��َك ف��ي َص��ْف��َوَك أنْ��َف��ق��َت َك��َدٌر ك��لُّ��ه ع��ي��ٍش س��ْؤَر وارًدا ي��ا
ال��َوَش��ِل؟ ��ُة م��صَّ م��ن��ه ت��ك��ف��ي��ك وأن��َت ت��رَك��بُ��ُه ال��ب��ح��ِر لُ��جَّ اع��ت��راُض��َك ف��ي��َم
وال��َخ��َوِل األن��ص��ار إِل��ى ف��ي��ه يُ��ح��ت��اُج وال ع��ل��ي��ه يُ��ْخ��َش��ى ال ال��ق��ن��اع��ِة ُم��ْل��ُك
م��ن��ت��ق��ِل؟ غ��ي��ِر ب��ظ��لٍّ َس��ِم��ْع��َت ف��ه��ل ل��ه��ا ثَ��ب��اَت ال ب��داٍر ال��بَ��ق��اءَ ت��رج��و
ال��زََّل��ِل م��ن َم��نْ��ج��اٌة ��ْم��ِت ال��صَّ ف��ف��ي اْص��ُم��ْت ُم��طَّ��ِل��ًع��ا األس��رار ع��ل��ى خ��ب��ي��ًرا وي��ا
ال��َه��َم��ِل م��ع ت��رع��ى أن ب��ن��ف��س��َك ْ ف��اْربَ��أ ل��ُه ف��ِط��نْ��َت إْن ألم��ٍر ��ح��وك رشَّ ق��د
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يفتخر الطغرائي قال (138)

ُم��َس��وَِّد ك��لُّ ب��ال��م��اِل َس��م��ا م��ا إِذا ف��ض��ائ��ل��ي ب��غ��يْ��ِر أْس��م��و أْن ال��ل��ُه أب��ى
ُس��ؤَدِدي ُ م��بْ��دأ ال��ل��ه ب��ح��ْم��ِد ف��إن��ي أُْس��َرتِ��ي أوائ��ُل ق��بْ��ل��ي َك��ُرَم��ْت وإْن
يُ��ْح��َم��ِد ب��ِج��دَِّي ي��ن��ه��ْض وإْن ب��ِج��دِّي َم��رًَّة يَ��ْك��ُب إن ال��ُم��ْه��ر ألج��ل��ي يُ��ذَمُّ
وَف��ْرق��ِد نَ��ْس��ٍر ب��ي��ن َرْح��ل��ي ُح��طَّ ول��و َف��ْوَق��ُه وَق��ْدرَي إال َم��نْ��ِص��ٌب وم��ا
وأم��ج��ِد ِذْك��ًرا م��ن��ه أس��نَ��ى ك��لِّ ع��ل��ى َق��ْدُرُه زاَد ال��َف��ت��ى ن��ْف��ُس َش��ُرَف��ْت إِذا
َع��ْس��َج��ِد وزَن أْض��ع��اُف��ه ف��ق��ي��م��تُ��ُه ج��وه��ًرا يَ��ْص��ُف إْن ال��س��ي��ِف ح��دي��ُد ك��ذاَك
َم��ش��ه��ِد ص��دُر ��ن��ا َض��مَّ م��ا إِذا ب��ِش��ْس��ِع��ي ِن��َج��اُدُه يُ��ق��اُس ال َم��ْن تَ��َرى تَ��َك��اُد
وَم��ْح��ِت��ِدي َك��اثَ��ُرون��ي ب��ف��ض��ِل��ي ف��ه��الَّ ٌة م��ْس��تَ��ردَّ ع��ارٌة إال ال��م��اُل وم��ا
ي��دي ب��ه��ا وتَ��س��ُط��و ب��اع��ي ب��ه��ا يَ��ط��وُل بَ��ْس��ط��ٌة ال��والي��ة ف��ي ل��ي ي��ك��ْن ل��م إِذا
��ِدي ُح��سَّ وأَْك��ِب��ُت أع��دائ��ي ف��أُْرِغ��ُم أُِج��ي��زُه ُم��ط��اٌع ُح��ْك��ٌم ل��ي ك��ان وال
ُم��ع��ت��د ك��ي��ُد ي��ع��ت��اَدن��ي أْن وآم��ُن ُم��ْج��تَ��ٍد ح��قِّ ف��ي ��ْرُت ق��صَّ إْن ف��أُْع��ذَُر
ال��ُم��َه��نَّ��ِد ال��ُح��س��اِم وْق��َع دونَ��ه��ا أرى َغ��ض��اَض��ٌة وت��ل��ك أَْك��ِف��ي وال أَأُْك��َف��ى
َغ��ِد ف��ي األح��ادي��ِث وأْع��ق��اب ِث��َق��اٌل وم��غ��ارٌم ال��ُع��ل��ى ت��ك��ال��ي��ُف ول��وال
وم��ق��ِص��ِدي ن��ش��أُت ُم��ذْ ُم��رادي ف��ذاَك ُم��راَده��ا ال��تَّ��خ��لِّ��ي ف��ي ن��ف��س��ي ألع��ط��ي��ُت
َق��ِد ف��ك��أن م��ك��روه��ة م��ن يُ��ع��ان��ي��ِه ب��ال��ذي ال��م��رءُ يَ��ْض��َج��َر ال أن ال��ح��زِم م��ن
ت��ج��لُّ��ِدي ع��ن��ه ن��اَب ع��زم��ي ُم��َريْ��َرَة يُ��ِع��ْن ول��م خ��ان األم��ِر ف��ي َج��َل��ِدي إِذا
ُم��ْس��ِع��ِد خ��ي��ُر إن��ُه ح��ي��ٍن ب��ع��د ول��و ُم��راَدُه ن��اَل ب��ال��ص��ب��ِر يَ��ْس��ت��ِع��ْن وَم��ن

الصنعانية األوىل املقامة (139)

األتراب، عن املرتبة وأَنْأَتني االغرتاب، غارب اقتعدُت ملا قال: ام همَّ بن الحارث حدَّث
اإلنْفاض، بادي الوفاض، خاوي فدخلتها اليمن، صنعاء إىل الزمن، طوائح بي طوَّحت
يف وأجول الهائم، مثل طرقاتها أجوب فطِفْقت مضغة، جرابي يف أجد وال بُْلغة، أملك ال
كريًما وَرْوحاتي، غدواتي ومسايح َلَمَحاتي، مسارح يف وأَُرود الحائم، َجَوَالن حْوماتها
ُغلَّتي، روايته وتُْرِوي تي، ُغمَّ رؤيته تفرِّج أديبًا أو بحاجتي، إليه وأبوح ديباجتي، له أُْخِلق
زحام عىل محتٍو رحيب، ناد إىل األلطاف، فاتحة وهدتْني املطاف، خاتمة تْني أدَّ حتى
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َشْخت شخًصا الحْلقة، بُْهَرة يف فرأيت الدْمِع، َمْجَلبََة ألسُربَ الجمع؛ غابة فولْجُت ونحيب،
ويقرع لفظه، بجواهر األسجاع يطبع وهو النياحة، رنة وله السياحة، أُْهبَة عليه الِخْلقة،
واألكمام بالقمر، الهالة إحاطة الزَُّمر، أخالط به أحاطت وقد وعظه، بزواجر األسماع
حني يقول فسمعته فرائده، بعض وألتقط فوائده، من ألقتبس إليه فدلْفُت بالثمر،
ُخيَالئه، ثوب السادل ُغَلَوائه، يف السادر أيها ارتجاله: شقاشق وَهَدَرْت مجاله، يف خبَّ
بغيك؟ مرعى وتَْستَمرئ غيِّك، عىل تستمرُّ إالَم ُخَزْعِبالته، إىل الجانح جهاالته، يف الجامح
وتجرتئ ناصيتك، مالَك بمعصيتك، تبارز لهوك؟ عن تنتهي وال زهوك، يف تتناهى وحتَّام
من وتستخفي رقيبك! بمرأى وأنت قريبك، عن وتتوارى رسيرتك! عالم عىل سريتك بقبح
ينقذك أو ارتحالك؟ آن إذا حالك ستنفعك أن أتظن مليكك! عىل خافيٌة تخَفى وما مملوكك
معُرشك عليك يعطف أو قدمك؟ زلَّت إذا ندمك عنك يغني أو أعمالك؟ توبقك حني مالك
َشبَاَة وفَلْلت دائك، معالجة لت وعجَّ اهتدائك، محجة انتهجت هالَّ ك؟ محَرشُ ك يضمُّ يوم
وباملشيب إعداُدك؟ فما ميعاُدك، الِحمام أَما أعدائك؟ أكرب فهي نفسك وَقَدْعَت اعتدائك،
طاملا نصريك؟ فمن مصريك، هللا وإىل ِقيلك؟ فما مقيلك، اللَّْحد ويف أْعذَاُرك؟ فما إنذاُرك،
وحصحص فتعاميت، العرب لك وتجلَّت فتقاعست، الوعظ وجذبك فتناعست، الدهر أيقظك
َفْلًسا تُْؤثِر آَسيْت! فما تُواِيس أن وأْمكنك فتناسيت، املوت وأَذَْكَرك فتماريت، الحق لك
إىل تَْستَْهديه، هاٍد عن وترغب تولِيه، ِبرٍّ عىل تُْعليه، قًرصا وتختار تَِعيه، ِذْكر عىل تُوِعيه
بقلبك أْعَلق الت الصِّ يََواقيت تشرتيه. ثواٍب عىل تشتهيه، ثوٍب حب وتَُغلِّب تَْستَْهديه، زاد
األلوان وصحاف َدقات، الصَّ مواالة من عندك آثر ُدقات الصَّ ومغاالة الصالة، مواقيت من
بالعرف تأمر القرآن. تالوة من لك آنس األقران وُدَعابَُة األديان، صحائف من إليك أشهى
وتخىش تغشاه، ثم الظلم عن وتزحزح تتحاماه! وال النُّْكر عن وتحمي ِحماه، وتنتهك

أنشد: ثم تخشاه! أن أحق وهللا الناس

انْ��ِص��ب��ابَ��ْه إَل��ي��ه��ا ثَ��نَ��ى ُدنْ��ي��ا ل��ط��اِل��ِب ت��بٍّ��ا
َص��ب��ابَ��ْة وَف��ْرَط ب��ه��ا َع��َراًم��ا يَ��ْس��تَ��ف��ي��ُق م��ا
ُص��ب��ابَ��ْة يَ��روُم م��م��ا َل��ك��َف��اُه َدَرى ول��ْو

رنَت فلما هراوته. وتأبَّط شْكَوته، واعتََضد ُمَجاَجته، وغيَّض َعَجاَجتَه، لبَّد إنه ثم
له فأَْفَعم جيبه، يف يده منهم كل أدخل مركزه، ملزايلة به تأهُّ ورأت ِزه، تحفُّ إىل الجماعة
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مغضيًا، منهم فقبله ُرْفقتك. عىل فرِّْقه أو نفقتك، يف هذا ارصف وقال: سيبه، من َسْجًال
لكي يتبعه، من ب ويرسِّ َمْهيَعه، عليه ليخَفى يشيِّعه من يودِّع وجعل ُمثِْنيًا، عنهم وانثنَى

مربعه. يجهل
يراني، ال حيث من أَثََره وَقَفْوُت عياني، عنه مواريًا فاتَّبعته همام: بن الحارث قال
رجليه، وغسل نعليه، خلع ريثما فأمهلته َغَرارة. عىل فيها فانساب مغارة، إىل انتهى حتى
خابية وقبالتهما َحِنيذ، وَجْدٍي َسِميذ، خبٍز عىل لتلميذ، ُمثَافنًا فوجدته عليه، هجمت ثم
يتميَّز وكاد القيظ، زفرة فزفر مخربك؟! وهذا خربك، ذاك أيكون هذا، يا له: فقلت نبيذ،
وتوارى ناره، خبت أن فلما عيلَّ، يسطو أن خفُت حتى إيلَّ، يَُحْملق يزل ولم الغيظ، من

أنشد: أُواره،

ِش��ي��َص��ْة ك��ل ف��ي ��َي ب��ِش��صِّ وأنْ��َش��بْ��ُت ال��َخ��ب��ي��َص��ْة أبْ��غ��ي ال��َخ��م��ي��ص��َة َل��ِب��ْس��ُت
وال��َق��ن��ي��َص��ْة ب��ه��ا ال��َق��ن��ي��َص أُري��ُغ أُْح��ب��وَل��ًة وْع��ظ��َي وص��يَّ��رُت
ع��ي��َص��ْة ال��لَّ��ي��ِث ع��ل��ى اح��ِت��ي��ال��ي ب��لُ��ْط��ِف وَل��ْج��ُت ح��ت��ى ال��دَّْه��ُر وأْل��ج��أن��ي
َف��ري��َص��ْة ِم��نْ��ُه ل��َي نَ��بَ��َض��ْت وال َص��ْرَف��ُه أَه��ْب ل��م أن��ن��ي ع��ل��ى
َح��ري��َص��ْة ن��ْف��ٌس ِع��رض��َي يُ��دنِّ��ُس َم��وِرٍد ع��ل��ى ب��ي ش��َرع��ْت وال
ال��نَّ��ق��ي��َص��ْة أه��ل ال��ُح��ْك��َم م��ل��َك َل��م��ا ُح��ك��ِم��ِه ف��ي ال��دَّه��ُر أنْ��َص��َف ول��و

عليك عزمت وقلت: تلميذه إىل فالتفتُّ وقل. فقم شئت وإن فكل، ادُن يل: قال ثم
الغرباء، رساج وجي ُ الرسَّ زيد أبو هذا فقال: ذا، من لتخربنِّي األذى، به تستدفع بمن

رأيت. مما الَعَجب وقضيت أتيت، حيث من فانرصفت األدباء. وتاج

الدينارية الثالثة املقامة (140)

قدح كبا وال مناد، فيه يِخب لم ناد، يل وأخدانًا نظمني قال: همام بن الحارث روى
إذ األسانيد، ُطَرف ونتوارد األناشيد، أطراف نتجاذب نحن فبينا عناد، نار ذكت وال زناد،
العشائر، وبشائر الذَّخائر، أََخاِير يا فقال: َقَزل، ِمْشيَته ويف َسَمل، عليه شخص بنا وقف
وَجَدى، وِجَدٍة وندى، نِديٍّ ذا كان من إىل وانظروا اصطباًحا. وأَنِْعموا صباًحا، ِعُموا
رشِّ ورشر الكروب، وحروب الخطوب، قطوب به زالت فما وِقرى. ومقاٍر وُقَرى وعقاٍر
ونبا املنبع، وغار الساحة، وَقَرَعت الراحة، َصِفَرت حتى ود السُّ النَُّوب وانتياب الحسود،

204



العربية اللغة أدبيات

املرابط، وخلت العيال، وأعول الحال، واستحالت املضجع، وأقضَّ املجمع، وأقوى املْربَع،
ْهر الدَّ بنا وآل والشامت، الحاسد لنا وَرثَى والصامت، الناطق وأْوَدى الغابط، وَرِحم
وطوينا الجوى، واستبطنَّا الشجى، واغتذينا الَوَجى، احتذينا أن إىل امُلْدِقع، والفقر امُلوِقع،
وتناسينا القتاد، واستوطأنا الِوهاد، واستوطنَّا هاد، السُّ واكتحلنا الطََّوى، عىل األحشاء
سمٍح أو آٍس، حرٍّ من فهل املتاح. اليوم واستبطأنا امُلْجتاح الَحنْي واستطبنا األقتاد،
(قال ليلْة. بيت أملك ال َعيَْلْة، أخا أمسيت لقد َقيَْلْة، من استخرجني فوالذي ُمَواٍس؟
له وقلت ديناًرا، فأبْرزت ِفَقره، استنباط إىل ولَويُْت ملفاقره، فأََويْت همام): بن الحارث

انتحال: غري من الحال، يف ينشد فانربى حتًما، لك فهو نظًما، مدحتَه إن اختباًرا:

َس��ْف��َرتُ��ْه ت��راَم��ْت آف��اٍق ج��وَّاَب ُص��ف��َرتُ��ْه راَق��ْت أص��َف��َر ب��ِه أْك��ِرْم
أس��رَّتُ��ْه ال��ِغ��ن��ى ِس��رَّ أُوِدَع��ْت ق��د وُش��ْه��َرتُ��ْه ُس��ْم��َع��تُ��ُه َم��أْث��وَرٌة
ُغ��رَّتُ��ْه األن��اِم إل��ى وُح��بِّ��بَ��ْت خ��ْط��َرتُ��ه ال��َم��س��اع��ي نُ��ج��َح وق��اَرنَ��ْت
ُص��رَّتُ��ْه ح��َوتْ��ُه َم��ْن ي��ص��وُل ب��ِه نُ��ْق��َرتُ��ْه ال��ُق��ل��وِب م��َن ك��أنَّ��م��ا
ونَ��ْض��َرتُ��ْه نُ��ض��اُرُه ح��بَّ��ذا ي��ا ِع��تْ��َرتُ��ْه ت��وانَ��ْت أو تَ��ف��انَ��ْت وإْن
إم��َرتُ��ْه اس��تَ��تَ��بَّ��ْت ب��ِه آِم��ٍر ك��ْم ون��ْص��َرتُ��ْه َم��ْغ��ن��اتُ��ُه وح��ب��ذا
ك��رَّتُ��ْه ه��زَم��تْ��ُه ه��مٍّ وج��يْ��ِش ح��ْس��َرتُ��ْه داَم��ْت ل��ْوالُه وُم��تْ��َرٍف
ج��ْم��َرتُ��ْه ت��ت��ل��ظَّ��ى وُم��س��تَ��ش��ي��ٍط ب��ْدَرتُ��ْه أن��َزَل��تْ��ُه ِت��مٍّ وب��دِر
أُْس��َرتُ��ْه أْس��ل��َم��تْ��ُه أس��ي��ٍر وك��ْم ِش��رَّتُ��ْه! ف��النَ��ْت ن��ْج��واُه أَس��رَّ
ِف��ْط��َرتُ��ْه أبْ��َدَع��تْ��ُه م��ْوًل��ى وح��قِّ م��س��رَّتُ��ْه! ص��َف��ْت ح��ت��ى أن��َق��ذَُه

ُق��ْدرتُ��ْه! ج��لَّ��ْت ل��ُق��ل��ُت ال��تُّ��َق��ى ل��ْوال

فنبذت رعد. إذ خاٌل وَسحَّ وعد، ما حر أنجز وقال: أنشده، بعدما يده، بسط ثم
ثم فيه! اللهم بارك وقال: فيه، يف فوضعه عليه. مأسوف غري خذه وقلت: إليه، الدينار
ائتناف عيلَّ لت سهَّ غرام، نشوة فكاهته من يل فنشأت الثناء. توفية بعد لالنثناء، ر شمَّ
وشدا مرتجًال، فأنشد تضمه؟ ثم تذمه أن يف لك هل وقلت: آخر، ديناًرا فجرَّدت اغرتام،

عِجًال:

ك��ال��ُم��ن��اِف��ِق وْج��َه��يْ��ِن ذي أْص��َف��َر ُم��م��اِذِق خ��اِدٍع م��ن ل��ُه ت��بٍّ��ا

205



العربية اللغة أدبيات

ع��اِش��ِق ول��ْوِن م��ْع��ش��وٍق زي��نَ��ِة ال��رَّاِم��ِق ِل��َع��ي��ِن ب��َوْص��َف��ي��ِن يَ��بْ��ُدو
ال��خ��اِل��ِق ُس��ْخ��ِط ارتِ��ك��اِب إل��ى ي��ْدع��و ال��َح��ق��اِئ��ِق ذَوي ع��ن��َد وُح��بُّ��ُه
ف��اِس��ِق م��ْن َم��ْظ��ل��َم��ٌة ب��َدْت وَال س��اِرِق يَ��م��ي��ُن تُ��ْق��َط��ْع ل��ْم ل��ْوالُه
ال��ع��اِئ��ِق م��ط��َل ال��َم��م��ط��وُل ش��ك��ا وال ط��اِرِق م��ْن ب��اِخ��ٌل اْش��م��أزَّ وال
ال��خ��الِئ��ِق م��َن ف��ي��ِه م��ا وش��رُّ راِش��ِق َح��س��وٍد م��ْن اس��تُ��ع��ي��ذَ وال
اآلِب��ِق ِف��راَر ف��رَّ إذا إالَّ ال��َم��ض��اِي��ِق ف��ي ع��نْ��َك يُ��ْغ��ِن��ي ل��ي��َس أْن
ال��واِم��ِق نَ��ْج��َوى ن��اج��اُه إذا وَم��ْن ح��اِل��ِق م��ْن ي��ْق��ِذُف��ُه ل��َم��ْن واًه��ا
ف��ف��اِرِق ل��ي وْص��ِل��َك ف��ي رأَي ال ��اِدِق ال��صَّ ال��ُم��ح��قِّ ق��ْوَل ل��ُه ق��ال

له: وقلت الثاني، بالدينار فنفحته أملك. والرشط فقال: وبَْلك! أغزر ما له: فقلت
النادي ويمدح مغداه، يحَمد وانكفأ بتْوءَمه، وقرنه فمه، يف فألقاه باملثاني. عوِّذُْهما
فاستعْدتُه لكيْد، تَعاُرجه وأن زيد، أبو بأنه قلبي فناجاني همام: بن الحارث قال ونَداه.
بإكرام، فُحيِّيت ام همَّ ابن كنت إن فقال: مشيك، يف فاستقم بَوْشِيك، ُعِرفت قد له: وقلت
الحالني يف أتقلَّب فقال: والحوادث؟ حالك فكيف الحارث، أنا فقلت: كرام! بني وَحيِّيت
مثلك وما الَقَزل، ادعيت كيف فقلت: وُرخاء. َزْعزع الرِّيحني مع وأنقلب وَرخاء، بؤس

: وىلَّ حني أنشد ثم ، تجىلَّ كان الذي ه ِبْرشُ فاسترسَّ َهَزل؟ َمْن

ال��ف��َرْج ب��اَب ِألَْق��َرَع ول��ِك��ْن ال��َع��َرْج ف��ي َرغ��بَ��ًة ال ت��ع��اَرْج��ُت
َم��َرْج ق��د َم��ْن َم��ْس��َل��َك وأْس��لُ��َك غ��اِرب��ي ع��ل��ى َح��بْ��ل��ي وأُْل��ق��َي
ح��َرْج م��ن أْع��َرٍج ع��ل��ى ف��ل��ي��َس اع��ذُُروا ق��ل��ُت ال��َق��ْوُم َالَم��ن��ي ف��إْن

الرَّازيَّة والعرشون الحادية املقامة (141)

َدبريي، من َقبييل وعرفت تدبريي، أحكمت مذ ُعنيت قال: همام) بن الحارث (حدَّث
مما وأتخىلَّ األخالق، بمحاسن ألتحىلَّ امُلْحِفظات؛ الكلم وأُْلغي العظات، إىل أصغي بأن
صار حتى الغضب، جمرة به وأخمد األدب، بهذا نفيس آخذ زلت وما باإلخالق. يَِسم
الغي، ُحبَى حللت وقد ، بالرَّيِّ حللت ا فلمَّ مطاًعا. هوى له والتكلُّف طباًعا، فيه التطبُّع
انتشار منترشون وهم ُزْمرة، أَثَر يف زمرة بُْكرة، ذات بها رأيت ، اليلَّ من الحي وعرفت
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سمعون ابن ويُِحلُّون يقصدونه، واعًظا وُمتواصفون الِجياد، اسِتنان وُمْستَنُّون الجراد،
وأحتَمل غط، الالَّ أقايس أن الواعظ، واختبار املواعظ، الستماع يَتَكاءَدني فلم دونه.
ناد إىل أفضينا حتى الجماعة، سلك يف وانخرطت امِلْطَواعة، إْصحاب فأْصَحبْت الضاغط،
قد شيٌخ أهلَّته، ووسط هالته، وسط ويف واملغمور، النبيه وحشد واملأمور، األمري جمع
الصخور. ويلني الصدور، يشفي بوعظ يصدع وهو وتطلَّس، وتقْلنَس واْقَعنْسس، تقوَّس
يرضك! بما وأرضاك يغرُّك، بما أغراك ما آدم، ابَن العقول: به اْفتَتَنت وقد يقول، فسمعته
يف وتنِزع يعنيك، ما وتُهِمل يُعنِّيك، بما تُعنى يطريك! بما وأبهجك يطغيك، بما وأْلَهجك
تمتنع، الحرام من وال تقتنع، بالكفاف ال يُْرِديك! الذي الحرص وترتدي تعدِّيك، قوس
الَعْشواء. خبط وتخبط األهواء، مع تتقلب أن دأبك ترتدع! للوعيد وال تستمع، للعظات وال
تذكر وال لديك، بما التكاثر يعجبك للُورَّاث، الرتاث وتجمع االحرتاث، يف تدأب أن ك وهمُّ
ال وأن سدى، ستُْرتك أن أتظن عليك! أم ألك تبايل وال ِلغاَريْك، أبًدا وتسعى يديك، بني ما
لن وهللا كال، والرَّشا؟ األَسد بني يميز أو الرشا، يقبل املوت أن تحسب أم غدا؟ تحاَسب
سمع ملن فطوبى املربور! العمل سوى القبور أهل ينفع وال بنون! وال ماٌل املنون يدفع
ليس وأن اْرَعوى! من الفائز أن وعلم الهوى، عن النفس ونهى ادَّعى! ما ق وحقَّ ووعى،

َزِجل: بصوت َوِجل، إنشاد أنشد ثم يُرى. سوف سعيه وأن سعى، ما إال لإلنسان

ب��ِه وث��َوى ال��ثَّ��َرى ال��ُم��ثْ��ري س��ك��َن إذا ال��ِغ��ن��ى وال ال��َم��غ��ان��ي تُ��ْغ��ن��ي م��ا ل��َع��م��ُرَك
وث��واِب��ِه أج��ِرِه م��ْن ت��ْق��تَ��ن��ي ب��م��ا راِض��يً��ا ب��ال��م��اِل ال��ل��ِه َم��راض��ي ف��ي ف��ُج��ْد
ون��اِب��ِه يَ��ُغ��وُل األَْش��َغ��ى ب��ِم��خ��َل��ِب��ِه ف��إنَّ��ُه ال��زَّم��اِن ص��ْرَف ب��ِه وب��اِدْر
ون��اِب��ِه! ع��ل��ي��ِه أْخ��ن��ى خ��اِم��ٍل ف��ك��ْم وَم��ك��َرُه ال��َخ��ئُ��وَن ال��دَّْه��َر ت��أَم��ِن وال
ِع��ق��اِب��ِه م��ن َه��َوى إالَّ َض��لَّ��ٍة أخ��و أط��اَع��ُه م��ا ال��ذي ال��نَّ��ف��ِس ه��وى وع��اِص
ِع��ق��اِب��ِه م��ْن يُ��تَّ��َق��ى م��م��ا ِل��تَ��نْ��ج��َو وَخ��وِف��ِه اإلل��ِه تَ��ْق��وى َع��َل��ى وَح��اِف��ْظ
َم��َص��اِب��ِه َح��اَل ال��ُم��ْزَن يُ��َض��اه��ي ب��َدْم��ٍع واب��ِك��ِه ذَن��ِب��َك تَ��ذَك��اِر ع��ن تَ��ْل��َه وال
َص��اِب��ِه وَم��ْط��َع��َم َم��ْل��َق��اُه وَرْوَع��َة وَوْق��َع��ُه ال��ِح��َم��اَم ل��َع��يْ��نَ��يْ��َك َوَم��ثِّ��ْل
ِق��ب��اِب��ِه ع��ن ُم��ْس��تَ��نْ��َزًال َس��ي��نْ��ِزلُ��ه��ا ُح��ف��َرٌة ال��ح��يِّ َم��نْ��ِزِل ُق��َص��ارى وإنَّ
ب��اِب��ِه إغ��الِق َق��ب��َل ال��تَّ��الف��ي وأبْ��دى ف��ع��ِل��ِه س��وءُ َس��اءُه ل��َع��بْ��ٍد َف��واًه��ا
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تزول، الشمس كادت حتى يُْظِهرونها، وتوبة يُذُْرونها، عربة بني القوم فظل قال:
والعبارات، العربات واستكنَّت اإلنصات، والتأم األصوات، خشعت فلما تعول. والفريضة
صاغ واألمري الجائر، عامله من إليه يجأر وجعل الحارض، باألمري مسترصٌخ استرصخ
فنهض لنُْصحه، الواعظ اْستَنْهض َرْوحه، من يئس فلما ُظلمه. كشف عن الٍه خصمه، إىل

باألمري: ُمعرًِّضا وأنشد ري، مِّ الشِّ نهضة

بَ��َغ��ى بُ��ْغ��يَ��تَ��ُه نَ��اَل َم��ا إذَا َح��تَّ��ى ِوَاليَ��ًة يَ��نَ��اَل أْن ِل��َراٍج َع��َج��بً��ا
ُم��ولِ��َغ��ا َوَط��ْوًرا َط��ْوًرا ِوْرِدَه��ا ِف��ي َواِل��ًغ��ا ال��َم��َظ��اِل��ِم ف��ي َويُ��ْل��ِح��ُم يُ��ْس��ِدي
أَْوتَ��َغ��ا أم دي��نَ��ه أَأَْص��َل��َح ِف��ي��َه��ا ال��َه��َوى يَ��تَّ��ِب��ع ِح��ي��َن يُ��بَ��ال��ي إْن َم��ا
َط��َغ��ى َل��َم��ا تَ��ُح��ول إالَّ ح��ال��ٌة َم��ا أنَّ��ُه يُ��وِق��ُن َك��اَن َل��ْو َويْ��َح��ُه يَ��ا
َص��َغ��ا َل��َم��ا ال��ُوَش��اِة إْف��ك إَل��ى َس��ْم��ًع��ا َص��َغ��ى َم��ْن نَ��َداَم��ُة َم��ا تَ��بَ��يَّ��َن َل��ْو أْو
َل��َغ��ا أَْو ال��رَِّع��ايَ��ة أَْل��َغ��ى إْن َوتَ��َغ��اَض ��ِه ِب��َك��فِّ ال��زَِّم��اُم أَْض��َح��ى ِل��َم��ْن َف��انْ��َق��ْد
��يِّ��َغ��ا ال��سَّ َح��َم��اَك إذَا األُج��اَج وِرِد ل��َرْع��ِي��ِه َدَع��اَك إذَا ال��ُم��راَر َواْرَع
َوأَْف��َرَغ��ا ِم��نْ��َك ال��دَّْم��ِع َغ��ْرَب َوأس��اَل ��ُه َم��سُّ ��َك أََم��ضَّ إذا أَذَاُه َواْح��ِم��ْل
ال��َوَغ��ى نَ��اَر ل��َك��يْ��ِدِه َوَش��بَّ َع��نْ��ُه نَ��بَ��ا إذَا ِم��نْ��ُه ال��دَّْه��ُر َف��َل��يُ��ْض��ِح��َك��نْ��َك
ُم��تَ��َف��رَِّغ��ا ُش��ْغ��ِل��ِه م��ن ُم��تَ��َخ��لِّ��يً��ا بَ��َدا إذَا ��َم��اُت ال��شَّ ِب��ِه َوَل��يَ��نْ��ِزَل��نَّ
ُم��َم��رََّغ��ا ال��َه��َواِن تُ��ْرِب َع��َل��ى أَْض��َح��ى ُه َخ��دُّ َم��ا إذَا َل��ُه َوَل��تَ��أِْويَ��نَّ
أَْل��ثَ��َغ��ا ال��َف��َص��اَح��ة َربُّ يُ��َرى ف��ي��ه َم��ْوِق��ًف��ا يُ��وَق��ُف َوَل��َس��ْوَف َل��ُه َه��ذَا
��َغ��ا وال��شَّ ال��نَّ��ِق��ي��َص��ِة َع��َل��ى َويُ��َح��اَس��بَ��نَّ ال��َف��َال َف��ْق��ِع م��ن أَذَلَّ َوَل��يُ��ْح��َش��َرنَّ
اْرتَ��َغ��ى َوب��َم��ا اْح��تَ��َس��ى ب��َم��ا َويُ��َط��اَل��بَ��نَّ اْج��تَ��نَ��ى َوَم��ِن اْج��تَ��نَ��ى ب��َم��ا َويُ��َؤاَخ��ذَنَّ
أَبْ��َل��َغ��ا بَ��ل ب��ال��َوَرى يَ��ْص��نَ��ُع َك��اَن َق��ْد َم��ا ِم��ثْ��َل َق��اِئ��ِق ال��دَّ َع��َل��ى َويُ��نَ��اَق��َش��نَّ
بَ��َغ��ى َم��ا ِم��نْ��َه��ا يَ��بْ��ِغ َل��ْم َل��ْو َويَ��َودَّ ��ُه َك��فَّ ال��ِوَاليَ��ِة َع��َل��ى يَ��َع��ضَّ َح��تَّ��ى

واالغرتار بدولتك، اإلدالل دع للرعاية، ح املرتشِّ بالوالية، ح املتوشِّ أيها قال: ثم
به سعدت من الرُّعاة أسعد وإن ُخلَّب، برٌق واإلمرة ُقلَّب، ريح الدولة فإن بَصْولتك؛
ويحب ويُْلغيها، اآلخرة يذر ممن تك فال رعايته. ساءت من الدارين يف وأشقاهم رعيته،
فوهللا، فيها. ليفسد األرض يف َسَعى توىلَّ وإذا ويؤذيها، الرعية ويظلم ويبتغيها، العاجلة
لك سيوضع بل اإلحسان، وال اإلساءة تُْلَغى وال إنسان، يا تُْهَمل وال يَّان، الدَّ يغُفل ما
يتأفَّف وجعل وانْتُِقع، لونُه واْمتُِقع سمع، مَلا الوايل فوجم قال: تدان. تدين وكما امليزان،
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فأشجاه، منه املشكو وإىل فأشكاه، الشاكي إىل عَمد ثم بالزفرة، الزفرة ويردف اإلمرة، من
والظالم منصوًرا املظلوم عنه فانقلب يغشاه، أن منه واستدعى وحباه، الواعظ وألطف
أخطو واْعتََقبْته صفقته. بفوز ويتباهى ُرْفقته، بني يتهادى الواعظ وبرز محسوًرا،
خري قال: فيه، طريف لتقلُّب وفَطن أخفيه، ما استشفَّ فلما باًرصا، مْلًحا وأريه متقاًرصا،

وأنشد: مني اقرتب ثم أرشد، من دِليَليْك

ُم��نَ��اِف��ُث َف��ِك��ٌه ُم��ل��وٍك ِح��ْدُث َح��اِرُث يَ��ا تَ��ْع��ِرُف��ُه ال��ِذي أَنَ��ا
َع��اِب��ُث وط��ْوًرا ِج��دٍّ أخ��و ط��ْوًرا ال��َم��ث��اِل��ُث تُ��ْط��ِرُب ال َم��ا أُْط��ِرُب
َك��اِرُث َخ��ْط��ٌب ُع��ودي ال��تَ��َح��ى وال ال��َح��واِدُث بَ��ْع��َدَك غ��يَّ��َرتْ��ن��ي م��ا
َض��اِب��ُث َص��يْ��ٍد ب��ُك��لِّ ِم��خ��َل��ب��ي بَ��ْل َف��اِرُث نَ��اٌب َح��دَِّي َف��َرى وال
واِرُث ل��ألَنَ��اِم َك��أَنِّ��ي ح��تَّ��ى َع��اِئ��ُث ِذئْ��ب��ي ف��ي��ِه َس��ْرٍح وُك��لُّ

ويَ��اِف��ُث وَح��اُم��ُه��ُم َس��اُم��ُه��ُم

بن عمرو وال هلل قمت ولقد زيد، ألبو إنك تاهلل، له: فقلت همام: بن الحارث قال
يقول: أنشأ ثم أم. ابن يا اسمع وقال: أم، إذا الكريم هشاشة فهشَّ عبيد.

ال��َوع��ي��ْد ب��ن��اِر ��دُق ال��صِّ أح��َرَق��َك أنَّ��ُه ول��ْو ب��ال��ص��ْدِق َع��َل��يْ��َك
ال��َع��ب��ي��ْد وأَْرَض��ى ال��م��ْوَل��ى أْس��َخ��َط َم��ْن ال��َوَرى ف��أْغ��بَ��ى ال��ل��ِه ِرَض��ا وابْ��ِغ

واستَنَْرشنا بالرَّي، بعد من فطلبناه أردانه. يسحب وانطلق أخدانه، ودَّع إنه ثم
َعاَره. الجراد أي درى وال قراره، عرف من فينا فما الطي، مدارج من خربه

السفر أراد وقد البنه املغربي سعيد ابن وصية من نُْخبة (142)

أَْوبَ��ِت��ْك ف��ي ُرْح��َم��اُه ُم��ْرتَ��ِق��بً��ا ُغ��ْربَ��ِت��ْك ف��ي ال��رَّْح��َم��َن أُوِدُع��َك
َط��ْل��َع��ِت��ْك إل��ى أْش��تَ��اُق َوال��ل��ِه إِنَّ��ِن��ي ال��نَّ��َوى َح��بْ��َل تُ��ِط��ْل َف��َال
ُف��ْرق��ِت��ْك َع��َل��ى يَ��ْق��َوى نَ��اِظ��ٌر ل��ي َف��َم��ا أَْخ��ذًا ال��تَّ��ْوِدي��َع واْخ��تَ��ِص��ِر
ِف��ْك��َرتِ��ْك ِم��ْن اْأليَّ��اِم َم��َدى تَ��بْ��َرح َوَال َع��يْ��ٍن نُ��ْص��َب َوَص��ات��ي واْج��َع��ْل
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ِف��ْط��نَ��ِت��ْك إَل��ى ��ْت ُزفَّ س��اع��ٍة ف��ي ُح��نِّ��َك��ْت الَّ��ت��ي ال��ُع��ْم��ِر ُخ��َالَص��ُة
َغ��ْف��َل��ِت��ْك ِم��ْن تَ��ْش��َح��ذ َط��اَل��ْع��تَ��َه��ا إذَا أُم��وٌر َف��ِل��ل��تَّ��َج��اِري��ِب
يَ��ْق��َظ��ِت��ْك إل��ى َع��ْوٌن ف��ِإنَّ��َه��ا َس��اَع��ًة َوْع��ي��ه��ا ع��ن تَ��نَ��ْم ف��ال
��ت��ْك ه��مَّ ِم��ْن يَ��ْك��ِس��َر أَْن إيَّ��اَك ال��نَّ��َوى ف��ي َك��ابَ��ْدتَ��ُه َم��ا وُك��لُّ
ِش��ي��َم��ِت��ْك ِم��ْن تُ��ْع��َرُف وإنَّ��َم��ا ُغ��ْربَ��ٍة ِذي أْص��ُل يُ��ْدَرى َف��َل��يْ��َس
َه��يْ��ئَ��ِت��ْك َع��ْن األْع��يُ��ِن ِرَض��ا وابْ��ِغ ��ًة ِع��فَّ ُم��ْظ��ِه��ًرا ال��ُه��َويْ��نَ��ا واْم��ِش
َس��ْك��تَ��ِت��ْك ف��ي ال��َخ��يْ��ُر ب��ح��ي��ث واْص��ُم��ْت ُم��ْس��تَ��ْق��بَ��ٌح ال��ِع��يُّ ب��ح��ي��ث وانْ��ِط��ق
بُ��ْك��رتِ��ْك ف��ي ِع��ْش��َت َم��ا َل��ُه واْق��ِص��ْد ِب��اِب��ه ِم��ْن ِرْزِق��ك َع��َل��ى ولِ��ْج
ِت��ْك ِح��دَّ ِم��ْن ال��َف��ْخ��ِر ِع��نْ��د ت��ْك��ِس��ر َوْل��تَ��ُك��ْن ��ُه َح��قَّ ُك��الٍّ َوَوفِّ
نُ��ْص��َرتِ��ْك ف��ي تَ��ْرُج��وُه َم��ْن ُص��ْح��بَ��ِة إل��ى ف��اْق��ِص��ْد َخ��يَّ��ْم��َت َوَح��يْ��ثُ��َم��ا
ِت��ْك ُع��دَّ ِم��ْن تَ��ذَْخ��ُر ال��ذي إالَّ َل��َه��ا َم��ا َوثْ��بَ��ٌة ول��ل��رََّزاي��ا
َوْح��َدِت��ْك ف��ي ال��ذُّلَّ تُ��َق��اِس��ي َف��َق��ْد َوْح��َدِت��ي ل��ي أَْس��َل��ُم تَ��ُق��ْل َوَال
نَ��ْق��َدِت��ْك ف��ي يَ��ْظ��َه��ر ب��م��ا ُك��الٍّ وُخ��ذْ ِم��َح��كٍّ��ا ال��َع��ْق��َل َوْل��تَ��ْج��َع��ِل
ُص��ْح��بَ��ِت��ْك ف��ي يَ��ْرَغ��ُب أًخ��ا واْص��َح��ْب ِب��أَْل��َف��اِظ��ِه��ْم ال��نَّ��اَس َواْع��تَ��ِب��ِر
َع��ثْ��َرتِ��ْك َع��َل��ى َوْق��ف وِف��ْك��ُرُه نُ��ْص��َح��ُه ُم��ْظ��ِه��ٍر َص��ِدي��ٍق ِم��ْن َك��ْم
ُك��ْربَ��ِت��ْك َع��َل��ى ال��دَّْه��ِر م��ع َع��ْوٌن إنَّ��ُه تَ��ْق��َربَ��ه أْن إيَّ��اَك
ُق��ْدَرت��ك إل��ى واْس��ُم ال��نَّ��دى ِغ��بُّ زاره ق��ْد ال��نَّ��بْ��ِت نُ��ُم��وَّ وانْ��ُم
َح��ْس��َرتِ��ْك َل��َظ��ى يُ��ذِْك��ي تَ��ذَْك��اُرُه ُم��ْم��ِك��نً��ا َزَم��نً��ا تُ��َض��يِّ��ْع َوَال
ُم��ْه��َج��ِت��ْك َع��َل��ى ُح��وٌر َف��إنَّ��ُه تَ��أِْت��ِه َال اْس��َط��ْع��َت َم��ْه��َم��ا ��رُّ وال��شَّ

ما النظم هذا يف لك قدمت قد مثله، يل منصوح وال مثيل، له ناصح ال الذي ، بُنَيَّ يا
وإنَّ — تعاىل — هللا شاء إن العاقبة ُحْسن لك رجوُت أواٍن، كل يف بخاطرك أْخَطرته إن

األول: قول بالتقدم وأََحقَّ بالفكر، وأْعَلَق للحفظ، منه أَخفَّ

األَدْب ُح��ْس��ُن َف��ِم��نْ��ُه��نَّ ثَ��َالٌث اْغ��تَ��َرْب َم��ا إذَا ال��َغ��ِري��ب يَ��زي��ُن
ال��رِّيَ��ْب إْج��ِت��نَ��اُب َوثَ��ال��ثَ��ٌة أْخ��َالِق��ِه ُح��ْس��ُن وثَ��اِن��ي��ٌة
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والصرب: الكرم وُسلَّم الدهر، يتيمة هو الذي البيت إىل بُنَيَّ يا واْصِغ

َواآلَدابَ��ا األَْخ��َالَق َل��َس��َك��نْ��تُ��ُم ِب��ُك��ْم نَ��بَ��ْت يَ��اِر ال��دِّ أَْوَط��اَن انَّ َوَل��َو

أديٍب يف بعضهم قال كما ولتكن منزل. أرحب واألدب نزيل، أكرم الخلق حسن إذْ
بدهره، ُمْسَرتيب غري َقَصد، وإليه ُولِد، معه فكأنه مِلٍك، عىل طرأ كلما وكان متغرِّب:
فاجعل هواه، بمجامع أخذ َمْن ُصْحبَِة إىل قلبك دعاك وإذا أمره. من شيئًا ُمنْكٍر وال
وانزل الَوَسن، حلول بطرفه وُحلَّ النسيم، هبوب أخالقه روض يف وُهبَّ ُسلَّما، له التكلُّف
فيه الوقوع من ر وَطهِّ اعتقاده، فيك ويْخلُص وداُده، لك يتمكن حتى املرسة؛ نزول بقلبه
ملنفعٍة، عنه إبعادك يريد منه، لك لحسوٍد جانبه يف ص تَُرخِّ وال سمعك، وأَْغِلْق لسانَك،
بدوام د تتمهَّ وال صحبته، بطول تَْغَرتَّ فال هذا ومع بُصحبتك، له لتجمُّ يغار له حسوٍد أو
عقله جعل من العاقل وإنما واللسان. القلب منه ويتَغريَّ الزمان، ينبُِّهه فقد َرقدته،
سبقك فقد بيوم سبقك من العامة: أمثال ويف بمثاله، وجٍه كلَّ يَْلَقى كاملرآة وكان معياًرا،
من وتََعبهم َجْهدهم بعد املاضون َخلَّد ما إىل واستمع َجرَّب، من بأمثلة فاْحتَِذ بعقل.
فيما النظر فإن عقلك، عىل تَتَّكل وال تجاربهم، وُزبَْدة عمرهم، خالصة فإنها األقوال،
رخيًصا، عليك ويقع يُْرِبُحك، بتجاربهم غاليًا وابتاعوه أعمارهم، طول الناس فيه تَِعب
فيما فإن فعله، وال قوله تضيع وال منه، فاستَِفْد وتجربة ومروءة عقل له من رأيت وإن

واهتداء. لك وحثٍّا لعقلك، تلقيًحا تلقاه
كان فإن تتدبَّره، حتى تتَّبعه أن بك يحسن الشعراء أقوال من تسمع ما كل وليس
أحد لكل فليس النَّواة، نَبْذَ فانِْبذْه وإالَّ عندك، ذلك فراِع لحالك، ُمْصِلًحا لعقلك، موافًقا
مما النفس وطيب الظن حسن وال به، يَُعمُّ مما الجود وال يَُكلَّم، شخص كل وال م يُتَبَسَّ

القائل: َدرُّ وهلل أحد، كل به يُعاَمل

ِم��ي��َزاُن؟ وََع��ْق��ِل��َي يُ��ْع��ِط��ي َم��ا َق��ْدِر َع��َل��ى ِق��ْس��َط��َه��ا ال��بَ��ِريَّ��َة أُوِف��ي َال ل��َي َوَم��ا

الكفء وال الكفء، بمعاملة الدُّون تعامل فال ِبَقَدٍر، إال نفسك من تُعطَي أن وإياك
حارضة مصلحٍة عىل ويُثيبك باملطامع، يعاملك فيمن عمرك تضيِّع وال األعىل، بمعاملة

آجلة. بغائبٍة عاجلة
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وال َضَجر وال َمَلل منه يَْلَحق ال بحيث ذلك يكون ولكن بالجملة، النَّاَس تَْجُف وال
راجٌع أنت هل تدري ال فإنك والفعل، القول يف ُحْسنَى فعىل أحًدا فارقت فمتى َجَفاء،

السائر: والبيت وإياك َسْلِم»، عىل بكيت َسْلٌم مىض «وملا ل: األوَّ قال فلذلك إليه،

َع��اَرا وتَ��َرْك��َت ِب��ِخ��ْزيَ��ٍة َرَح��ْل��َت َق��ْوِم ِب��َداِر َح��َل��ْل��َت إذَا َوُك��نْ��َت

تبدأه أن أخيك: صدر يف الودَّ لك تبقي ثالثٌة القائل: قول جمع ما عىل واحرص
القائل: لك بيَّنه ما كل واحذر إليه. األسماء بأحب وتدعوه املجلس، يف له ع وتوسِّ بالسالم،
مع ذئب آدم ابن اآلخر: وقول يَْقَلُعك، غرستَه فإذا آدم ابن إال تجنيه تغرسه ما كل

القوة. مع وأسد الضعف
املقفع ابن أن ويُحكى اختباره. تُِطيل أن قبل أحد ُصْحبة عىل تثبت أن وإياك
أَْعِرف حتى يديك يف ي ِرقِّ أضع وال ، ِرقٌّ الصحبة إن فجاوبه: ُصْحبَتَه، الخليل من خطب
األوجه، وصفحات األلسن َفَلتَات يف د وتفقَّ تعارشه، َمْن عني من واْستَْمِل َمَلَكتُك. كيف
وباألنني ْلم، السِّ سالح الكالم فإن تبيِّنه، ال أن يرضك عما السكوت عىل الحياء يحملك وال

لك. نهاية تجعلها غايًة فيه أخذت أمر لكل واجعل الجرح، ألم يُعرف

نَ��َف��َع��ه ِب��َع��يْ��ِش��ِه َع��يْ��نً��ا ق��رَّ َم��ْن ِب��ه أَتَ��اَك َم��ا ال��دَّْه��ِر ِم��َن َوُخ��ذْ

املصائب ُعنوان الُقطوب ومالزمة الغموم، وتضاعف الهموم، تجلب األفكار إذ
إال بالوساوس ترض وال وامُلَجاِنب. العدو ويشمت الصاحب، به يسرتيب والُخطوب،

القائل: َدرُّ وهلل عليك، الدهر بها تنرص ألنك نفسك،

تَ��لُ��وم؟ َف��َم��ْن ال��زََّم��اِن َم��َع َع��َل��يْ��َك َع��ْونً��ا ل��ْألْح��َزاِن ُك��نْ��َت َم��ا إذَا

شاهدت ولقد الزمن. َعتْبك بطول يْرعوي وال الُحْزن، الغائب عليك يردُّ ال أنه مع
خليٍّا أبًدا تراه ال كربه إىل صغره من الغموم، وعشقته الهموم، أَِلَفتْه قد شخًصا بغرناطة
وال الشدة، يف يتنكَّد أنه منه رأيته ما أعجب ومن الهم»، «صدر ب ب لُقِّ حتى فكرة، من

وينشد: يدوم، ال أن من خوًفا الرخاء يف ويتنكَّد فرج، بعدها يكون بأن يتعلَّل
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تَ��مَّ ق��ي��ل إذا زواًال ��ع ت��وقَّ

وينشد:

ال��ُم��تَ��َط��اِوُل يَ��ْق��ُص��ر ال��تَّ��نَ��اِه��ي وع��ن��د

ضياًعا. يمرُّ مخسور عمره هذا ومثل عجائب، الشأن هذا يف الحكايات من وله
لتصغري وقصًدا لك، حسًدا تُْحِسنُه ما العلم من ون يذُمُّ قوم إىل الزمان رفعك ومتى
العلم إىل وتركن علمك، يف تزهد أن عىل ذلك يَْحِمْلك فال فيه، لك وتزهيًدا عندك، قدرك
عليه، فَصُعب يتعلمه أن فرام الَحَجَلة ميش أعجبه الذي الغراب مثل فتكون مدحوه، الذي

قيل: كما امليش، ُمَخبَّل فبقي َفنَِسيَه، مشيه إىل يرجع أن أراد ثم

األْج��يَ��اِل َس��اِل��ِف ِم��ْن َم��َض��ى ِف��ي��َم��ا ِم��ْش��يَ��ًة يَ��ْم��ِش��ي َوَك��اَن ال��ُغ��َراَب إنَّ
��اِل ال��ُع��قَّ ِم��َن َض��ْرٌب َف��أََص��ابَ��ُه َم��ْش��يَ��َه��ا يَ��ْم��ِش��ي َوأََراَد ال��َق��َط��ا َح��َس��َد
ِم��ْرق��اِل أبَ��ا َك��نَّ��ْوُه َف��ِل��ذَاَك َم��ْش��يَ��َه��ا َ َوأَْخ��َط��أ ِم��ْش��يَ��تَ��ُه َف��أََض��لَّ

كريم الدنيا يف بقي ما ويقول: وأهله الزمان يذُمُّ جعل من خاطرك يُْفِسد وال
يكونون ما أكثر الصفة هذه عىل تراهم الذين فإن فيه. يُْرتَاُح مكان وال فاضل، وال
فمقتوهم، بالسؤال الناس عىل وأبَْرُموا للهوان، طلعته ت واستحقَّ الِحْرَمان، َصِحبه ممن
األعذار وأقاموا الناس يف الوقوع إىل فاسرتاحوا وجوهها، من األمور طلب عن وعجزوا

فكرك: من البيتني هذين تُِزل وال أسبابهم. بقطع ألنفسهم

يَ��ِل��ي��ُن ال��ِع��زِّ َف��أَُخ��و ِع��زٍّا ِن��ْل��َت َم��ا إذَا ِل��ْن
تَ��ُك��وُن ُك��نْ��َت َف��َك��َم��ا َدْه��ٌر نَ��ابَ��َك َف��ِإذَا

والَفِطن املستقيم، الرصاط عىل البرصيميش وذو الحكيم، اللُّبِّ لذي تُرضب واألمثال
سواه. ربَّ ال عليك، خليفتي — سبحانه — وهللا باليسري. ويستدلُّ بالقليل، يقنع
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األزهر الجامع (143)

موىل ِقِيل الصِّ الكاتب جوهر القائد أنشأه والذي بالقاهرة، أُسس مسجد أول الجامع هذا
َع وُرشِ القاهرة. اختطَّ ملَّا هللا، لدين املعز املؤمنني أمري الخليفة ، َمَعدٍّ تميم أبي اإلمام
وخمسني تسع سنة األوىل ُجَمادى من بقني لستٍّ السبت يوم يف الجامع هذا بناء يف
ع وُجمِّ وثالثمئة، وستني إحدى سنة رمضان شهر من خلون لتسع بناؤه وكمل وثالثمئة،
بعد نصه ما واملنرب املحراب يمنة عىل وهي األول، الرواق يف التي القبة بدائر وكتب فيه،
املؤمنني، أمري هللا لدين املعز اإلمام معد تميم أبو ووليه هللا عبد ببنائه أمر مما البسملة:
وذلك الصقيل، الكاتب جوهر عبده يد عىل األكرمني، وأبنائه آبائه وعىل عليه هللا صلوات
سنة منه خلون لسبع رمضان شهر يف فيه عت ُجمِّ جمعة وأول وثالثمئة. ستني سنة يف
فيه جدَّد هللا لدين املعز بن نزار منصور أبا باهلل العزيز إن ثم وثالثمئة، وستني إحدى

أشياء.
ِكْلس بن يوسف بن يعقوب الفرج أبو الوزير سأل وثالثمئة وسبعني ثمان سنة ويف
منهم واحد كل يكفي ما لهم فأطلق الفقهاء، من جماعة رزق صلة يف باهلل العزيز الخليفة
كان فإذا األزهر، الجامع بجانب فبُنيت وبنائها، دار برشاء لهم وأمر ، النَّاضِّ رزق من
لهم وكان العرص. تُصىلَّ أن إىل الصالة بعد فيه وتحلَّقوا الجامع إىل حرضوا الجمعة يوم
عليهم وخلع رجًال، وثالثني خمسة عدتهم وكانت سنة، كل يف صلة الوزير مال من أيًضا
يسكنه فال ِطلَّْسًما الجامع بهذا إن ويقال: بغالت. عىل وحَملهم الفطر عيد يوم العزيز
ثالثة صورة وهو وغريه، واليمام الحمام من الطيور سائر وكذا به، يْفِرخ وال ُعْصُفور
بالرواق الجامع مقدم يف صورتان فمنها عمود، رأس عىل صورة كل منقوشة، طيور
عىل اللذين العمودين أحد يف وصورة العمود يف الغربية الجهة يف صورة منها الخامس،
ييل مما القبلية األعمدة يف الصحن يف األخرى والصورة املؤذِِّنني، ة ُسدَّ استقبل من يسار
والجامع املقس وجامع األزهر الجامع عىل ووقف جدده هللا بأمر الحاكم إن ثم الرشقية.
أيًضا، الجامع هذا جدد املستنرص إن ثم بمرص. ِرباًعا بالقاهرة العلم ودار الحاكمي
مقدم يف الذي الغربي الباب تجاور لطيفة مقصورة فيه وأنشأ هللا، لدين الحافظ وجدده
— الزهراء فاطمة أن أجل من فاطمة»، «مقصورة ب ُعرفت الرواقات بداخل الجامع
بيربس الظاهر امللك أيام يف ُجدِّد إنه ثم املنام. يف بها ُرئيت — عنها تعاىل هللا ريض
الظاهر»: امللك «سرية كتاب يف الظاهر عبد بن الدين محيي القايض قال البندقداري،
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وستمئة، وستني خمس سنة األول ربيع من عرش الثامن الجمعة يوم كان ملا
أيدمر الدين عز األمري أن ذلك وسبب بالقاهرة، األزهر بالجامع الجمعة أقيمت
حرمة — هللا وفقه — فرعى سنني، مدة من الجامع هذا جار كان الحيل
جاَره ثوابُه يكون غًدا أنه الدنيا دار يف جاره هو كما يكون أن ورأى الجار،
منها يشء كان مغصوبة أشياء له وانتزع أمره يف بالنظر ورسم الدار، تلك يف
الحديث وجرى صالًحا، شيئًا له جمع حتى أموره وحاط جماعة، أيدي يف
وأطلق الجزيل، املال من مستكثرة بجملة له الدين عز األمري فتربع ذلك، يف
أركانه من الواهي ر فَعمَّ عمارته، يف ورشع املال، من جملة السلطان من له
يف حرًما عاد حتى وكساه، وفرشه وبلَّطه سقوفه، وأصلح وبيَّضه وجدرانه،
هللا يثيبه صالحة آثاًرا فيه وأثر حسنة، مقصورة به واستجدَّ املدينة، وسط
من جماعة فيها رتب كبرية مقصورة فيه الخازندار بيلبك األمري وعمل عليها.
هذه يف ورتب — هللا رحمه — الشافعي اإلمام مذهب عىل الفقه لقراءة الفقهاء
األوقاف ذلك عىل ووقف والرقائق، النبوي الحديث يُسمع محدثًا املقصورة
عىل هللا أثابه مدرًسا، به ورتَّب الكريم، القرآن لقراءة سبعة به ورتَّب الدارَّة،
بذلك، املدينة يف فنودي فيه، جمعة إقامة يف تحدث تجديده ل تكمَّ وملا ذلك!
املذكور، اليوم يف فيه الجمعة وأقيمت خطيبًا، الدين زين الفقيه له واستخدم
الصاحب وولده حنا بن عيل الدين بهاء والصاحب الدين فارس األتابك وحرض
اختالفهم، عىل العالم وأصناف والكرباء األمراء من وجماعة محمد الدين فخر

مشهوًدا. جمعة يوم وكان
والصاحب واألتابك الحيل الدين عز األمري جلس الجمعة من ُفِرغ وملَّا
ودخل داره إىل ودخل الدين عز األمري وقام للسلطان، وُدِعي القرآن وقرئ
وكان وانفصلوا. األعني، وتلذ األنفس تشتهي ما كل لهم فقدم األمراء، معه
أقاويل من فيه ورد وما الجامع يف الجمعة جواز أمر يف الحديث جرى قد
الجامع هذا يف الجمعة بجواز العلماء خطوط فيها أُخذ ُفتْيا فيها وُكتب العلماء،
واستمرت، به الجمعة صالة وأقيمت فيها، خطوطهم جماعة فكتب وإقامتها،
الحاكمي. الجامع من البعيدة الحارات من لقربه وراحة رفًقا به الناس ووجد
ذراًعا، وعال ذلك بعد فيه فزيد قصريًا، بُني قد الجامع هذا سقف وكان قال:
فإن إليه، الخطبة فانتقلت الحاكمي، الجامع بُني حتى فيه الخطبة واستمرت
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ابن جامع ويف خطبة، األزهر الجامع ويف خطبة فيه يخطب كان الخليفة
خطبة. مرص جامع ويف طولون

الدين صالح السلطان استبدَّ ملا األزهر الجامع من الخطبة وانقطعت
صدر القضاة لقايض القضاء وظيفة قلد فإنه بالسلطنة، أيوب بن يوسف
الخطبتني إقامة امتناع وهو بمقتىضمذهبه فعمل درباس، بن امللك عبد الدين
الجامع من الخطبة فأبطل الشافعي، اإلمام مذهب هو كما واحد بلد يف للجمعة
الجامع يزل فلم أوسع، أنه أجل من الحاكمي بالجامع الخطبة وأقر األزهر
صالح السلطان استوىل حني من عام، مئة فيه الجمعة إقامة من معطًَّال األزهر
بيربس الظاهر امللك أيام يف الخطبة أُعيدت أن إىل أيوب بن يوسف الدين
اثنتني سنة الحجة ذي يف مرص بديار الزلزلة كانت ملا ثم ذكره. تقدم كما
فتقاسم مرصوغريه، وجامع الحاكمي والجامع األزهر الجامع سقط وسبعمئة
عمارة الجاشنكري بيربس الدين ركن األمري فتوىل الجوامع، عمارة الدولة أمراء
سيف األمري وتوىل األزهر، الجامع عمارة ر سالَّ األمري وتوىل الحاكمي، الجامع
ما وأعادوا مبانيها فجددوا الصالح، جامع عمارة الجوكندار بكتمر الدين

منها. تهدم
بن محمد الدين نجم القايض يد عىل األزهر الجامع عمارة ُجدِّدت ثم
وسبعمئة، وعرشين خمس سنة يف القاهرة محتسب اإلْسَعْرديِّ عيل بن حسني
الطوايش األمري سكن عندما وسبعمئة وستني إحدى سنة يف عمارته جددت ثم
الزاهدي أبان الدين فخر األمري دار يف النارصي الجامدار بشري الدين سعد
وعمرها، هدمها بعدما األزهر الجامع بجوار األبارين بُخطِّ النجمي الصالحي
من لقربه — فأحب الجامدار، بشري بدار اليوم إىل هناك تعرف التي وهي
بن النارصحسن امللك السلطان فأستأذن صالًحا، أثًرا فيه يؤثِّر أن — الجامع
يف له فأذن به ا ُمَخصٍّ عنده أثريًا وكان الجامع، عمارة يف قالوون بن محمد
وخزائن صناديق فيه وُوِضعت مقاصري، عدة بالجامع استُجدَّ قد وكان ذلك،
جدرانه وتتبَّع املقاصري، تلك ونزع والصناديق، الخزائن فأخرج ضيَّقته، حتى
ومنع وبلَّطه كله الجامع وبيَّض جديدة، كأنها عادت حتى باإلصالح وسقوفه
باب عىل وأنشأ قارئًا، له وجعل مصحًفا، فيه ورتَّب فيه، املرور من الناس
سبيل مكتب فوقه وعمل يوم، كل يف العذب املاء لتسبيل حانوتًا القبيل الجامع

216



العربية اللغة أدبيات

يُطبخ طعاًما املجاورين للفقراء ورتب العزيز، هللا كتاب املسلمني أيتام إلقراء
للفقهاء درًسا فيه ورتب فيه، جعلها نحاس من قدوًرا إليه وأنزل يوم، كل
ذلك عىل ووقف الكبري، املحراب يف الفقه إللقاء ُمدرِّسهم يجلس الحنفية من
وبعد جمعة كل يف يدعون الجامع ومؤذنو هذا، يومنا إىل باقية جليلة أوقاًفا
وسبعمئة وثمانني أربع سنة ويف الوقت. هذا إىل حسن للسلطان صالة كل
األزهر، الجامع نظر السلطانية املماليك عىل املقدم بَهادر الطوايش األمري ُويلِّ
مجاوري من مات من بأن برقوق الظاهر امللك السلطان مرسوم ز فتنجَّ
املجاورون يأخذه فإنه موجوًدا، وترك رشعي وارث غري عن األزهر الجامع
ثمانمئة سنة ويف البحري. الكبري الباب عند حجر عىل ذلك ونقش بالجامع،
عليها النفقة فبلغت منها، أطول رت وعمِّ قصرية، وكانت الجامع منارة هدمت
من اآلخر ربيع يف كملت نَْقرة، درهم ألف عرش خمسة السلطان مال من
وأُوقدت الشهر، هذا من الجمعة ليلة فيها القناديل فُعلِّقت املذكورة، السنة
بالجامع والوعاظ القراء واجتمع أسفلها، إىل أعالها من الضوء اشتعل حتى
سبع سنة شوال إىل املئذنة هذه تزل فلم للسلطان، ودعْوا رشيفة ختمة وتَلْوا
عىل حجر من منارة بدلها وُعمل فيها، ظهر مليٍل فُهدمت وثمانمئة، عرشة
املنارة وركِّبت بالحجر، بناؤه وأعيد الباب ُهدم بعدما البحري الجامع باب
تجاه كانت التي خليل األرشف امللك مدرسة من لها الحجر وأُخذ عقده، فوق
تاج األمري ذلك بعمارة وقام برقوق، بن فرج النارص امللك وهدمها الجبل قلعة
سنة اآلخرة جمادى يف تمت أن إىل ومحتسبها، القاهرة وايل ْوبَِكيُّ الشَّ الدين
فهدِّمت تسقط، كادت حتى ومالت قليل غري تقم فلم وثمانمئة، عرشة ثمان
الصهريج بعمل ابتدئ منها شوال ويف وأُعيدت، وعرشين سبع سنة صفر يف
أموات، ِرَمُم أيًضا وُوجد ماء فسقية آثار هناك فُوجد الجامع، وسط يف الذي
املاء، فيه يُسبَّل قبة له مرتفع مكان بأعاله وُعمل األول، ربيع يف بناؤه وتم
الجامع لهذا يكن ولم وماتت. تفلح فلم شجرات أربع الجامع بصحن وُغرس
بنى أن إىل األقبغاوية املدرسة حيث ميضأته عملت ثم بُني، عندما ميضأة

هناك. األقبغاوية باملدرسة املعروفة مدرسته الواحد عبد أقبغا األمري
بن جنكل الدين بدر األمري فإن اآلن، بالجامع التي امليضأة هذه وأما
األقبغاوية. املدرسة ميضأة وثمانمئة عرش سنة بعد فيها ِزيد ثم بناها البابا

217



العربية اللغة أدبيات

القايض سودوب األمري الجامع هذا نظر ويل وثمانمئة عرشة ثمان سنة ويف
يزل لم أنه وذلك مثلها، يتفق لم حوادث نظره أيام يف فجرت الحجاب، حاجب
عدتهم وبلغت فيه، اإلقامة يالزمون الفقراء من عدة بُني منذ الجامع هذا يف
ريف أهل ومن وزيالعة عجم بني ما رجًال وخمسني سبعمئة األيام هذه يف
بتالوة عامًرا الجامع يزال فال بهم، يُعرف رواق طائفة ولكل ومغاربة، مرص
والتفسري والحديث الفقه العلوم بأنواع واالشتغال وتلقينه ودراسته القرآن
الجامع هذا دخل إذا اإلنسان فيجد الذكر، وِحَلق الوعظ ومجالس والنحو
أرباب وصار غريه، يف يجده ال ما النفس وترويح واالرتياح باهلل األنس من
إعانًة والفلوس، والفضة الذهب من الرب بأنواع الجامع هذا يقصدون األموال
األطعمة أنواع إليهم تُحمل قليل وكلَّ — تعاىل — هللا عبادة عىل فيه للمجاورين
السنة هذه من األوىل جمادى يف فأمر املواسم؛ يف سيما ال والحالوات والخبز
لهم كان ما وإخراج فيه، اإلقامة من ومنعهم الجامع من املجاورين بإخراج
مما العمل هذا أن منه زعًما املصاحف، وكرايس وخزائن صناديق من فيه
بالفقراء حل فإنه رضًرا، وأكثرها الذنوب أعظم من إال كان وما عليه، يُثاب
وتبذَّلوا القرى، يف فساروا عليهم، األماكن وتعذر شملهم تشتت من كبري بالء
ودراسة القرآن تالوة من فيه كان ما أكثر الجامع من وُفقد الصيانة، بعد
يبيتون أناًسا أن وأشاع التعدي يف زاد حتى ذلك يرضه لم ثم هللا، وذكر العلم
الناس من كثري بمبيت جرت قد العادة وكانت منكرات، فيه ويفعلون بالجامع
الربكة بمبيته يقصد من منهم وغريهم، وجندي وفقيه تاجر بني ما الجامع يف
يف خصوًصا هناك بمبيته يَْسَرتْوح من ومنهم يؤويه، مكانًا يجد ال من ومنهم

رواقاته. وأكثر صحنه يمتلئ فإنه رمضان، شهر وليايل الصيف ليايل
سودوب األمري طرق اآلخرة جمادى من عرش الحادي األحد ليلة كانت فلما
يف ورضبهم جماعة عىل وقبض صيف، والوقت اآلخرة العشاء بعد الجامع
يريد ومن العامة وغوغاء والغلمان األعوان من معه جاء قد وكان الجامع،
فأُِخذت النهب فيهم ووقع البالء أنواع الجامع يف كان بمن فحلَّ جماعة، النهب
ذهب من عليها مربوًطا كان ما وُسلبوا أوساطهم وُفتِّشت وعمائمهم فرشهم
خمسة ذلك عىل النفقة بلغت مزوَّقني وعَلمني للمنرب أسود ثوبًا وَعمل وفضة،
السلطان عليه وقبض سودوب األمري هللا فعاجل بلغني، ما عىل درهم ألف عرش

بدمشق. وسجنه رمضان شهر يف
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أَميَّة بني بجامع املعروف ِدَمشق جامع ذكر (144)

وال وكماًال، وبهجة حسنًا وأبدعها صناعة وأتقنها احتفاًال الدنيا مساجد أعظم وهو
الوليد املؤمنني أمري وإتقانه بناءه توىل الذي وكان شبيه، له يوجد وال نظري، له يُْعلم
نَّاع الصُّ له يبعث أن يأمره بقسطنطينية الروم ملك إىل ه ووجَّ مروان، بن امللك عبد بن
املسلمون افتتح فلما كنيسة املسجد موضع وكان صانع، ألف عرش اثني إليه فبعث
إىل فانتهى بالسيف جهاتها إحدى من — عنه هللا ريض — الوليد بن خالد دخل دمشق
الغربية الجهة من — عنه هللا ريض — الجراح بن عبيدة أبو ودخل الكنيسة، نصف
عنوة دخلوه الذي الكنيسة نصف من املسلمون فصنع الكنيسة، نصف إىل فانتهى صلًحا
الكنيسة زيادة عىل الوليد عزم فلما كنيسة، عليه صالحوا الذي النصف وبقي مسجًدا،
عليه فأبوا عوض من شاءوا بما تلك كنيستهم له يبيعوا أن الروم من طلب املسجد يف
أنا فقال: للوليد ذلك فذكروا يَُجنُّ يهدمها الذي أن يزعمون وكانوا أيديهم، من فانتزعها
ذلك املسلمون رأى فلما بنفسه، يهدم وجعل الفأس وأخذ هللا، سبيل يف يُجنُّ من أول
املعروفة الذهب بفصوص املسجد هذا وزيِّن الروم، زعم هللا وأكذب الهدم عىل تتابعوا

الحسن. الغريبة األصبغة أنواع تخالطها بالُفَسيْفساء
ذراع، ثالثمئة وهي خطوة مئتا الغرب إىل الرشق من الطول يف املسجد وذَْرع
وعدد ذراع، مئتا وهي خطوة وثالثون وخمس مئة الجوف إىل القبلة من وعرضه
إىل رشق من مستطيلة ثالثة وبالطاته وسبعون، أربع فيه التي امللونة الزجاج شمسات
سارية، وخمسني أربع عىل قامت وقد خطوة. عرشة ثمان منها بالط كل سعة غرب،
ُصوِّر قد امللون بالرخام عة ُمَرصَّ مة ُمَرخَّ أرجل وست تتخللها، يَّة َجصِّ أرجل وثماني
بقبة املسماة املحراب أمام التي الرصاص ُقبَّة تُِقلُّ وهي وسواها، محاريب أشكال فيها
ومن الدنيا، مباني أعجب من وهي رأسه، والقبة طائٍر بنٍرس املسجد شبهوا كأنهم النَّْرس،
مباني جميع عىل منيفة الهواء يف ذاهبة النرس قبة لك بدت املدينة استقبلت جهة أي
سعة والجوفية، والغربية الرشقية جهاته من ثالثة بالطات بالصحن وتستدير البلد،
عرشة، أربع األرجل ومن وثالثون، ثالث السواري من بها خطاٍو، عرش منها بالط كل
املدينة أهل يجتمع وبها حسنًا، وأتمها املناظر أجمل من وهو ذراع، مئة الصحن وسعة
لقي وإذا األخرية، العشاء بعد انرصافهم ويكون وذاهب، ومحدِّث قارئ فمن بالعشايا،
رأسه. وحط صاحبه نحو منهما كل أرسع له صاحبًا وسواهم الفقهاء من كربائهم أحد
أم عائشة قبة وتسمى أكربها، وهي غربيه، يف إحداها القباب، من ثالث الصحن هذا ويف
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امللونة واألصبغة بالفصوص مزخرفة الرخام من َسواٍر ثمان عىل قائمة وهي املؤمنني،
ت مستغالَّ فوائد أن يل وذُكر بها، يُخزَّن كان الجامع مال إن يقال: بالرصاص، فة مسقَّ
من الثانية والقبة سنة. كل يف ذهبًا دينار ألف وعرشين خمسة نحو ومجابيه الجامع
الرخام، سواري من ثماٍن عىل قائمة منها، أصغر أنها إال األخرى هيئة عىل الصحن رشق
رخام من نة مثمَّ صغرية وهي الصحن وسط يف الثالثة والقبة العابدين. زين قبة وتسمى
يف حديد ُشبَّاك وتحتها الناصع، الرخام من سواٍر أربع عىل قائمة اإللصاق، محكم عجيب
يسمونه وهم لَُجني، قضيب كأنه ينثني ثم فريتفع علو إىل املاء يُمجُّ نحاس أنبوب وسطه

للرشب. فيه أفواههم وضع الناس ويستحسن املاء، قفص
مشهد يسمى الوضع، بديع املسجد إىل يفيض باب الصحن من الرشقي الجانب ويف
البالطان يلتقي حيث الغربية الجهة من ويقابله — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل
ويف هناك. الحديث سمعت عنها، هللا ريض عائشة، إن يقال موضع والجويف الغربي
منها الرشقي الركن ويف الشافعية، إمام فيها يؤم التي العظمى املقصورة املسجد قبلة
بن عثمان املؤمنني أمري وجهه الذي الكريم املصحف فيها كبرية خزانة املحراب إزاء
الصالة بعد جمعة يوم كل الخزانة تلك وتفتح الشام، إىل — عنه هللا ريض — عفان
ادَّعوا ومن ُغَرماءهم الناس يَُحلِّف وهنالك الكريم، املصحف ذلك لثم عىل الناس فيزدحم
محراب أول أنه التاريخ أهل ويذكر الصحابة، محراب املقصورة يسار وعن شيئًا. عليه
يؤم وفيه الحنفية، محراب املقصورة يمني وعن املالكية، إمام يؤم وفيه اإلسالم، يف ُوضع
إحداها صوامع؛ ثالث املسجد ولهذا إمامهم. يؤم وفيه الحنابلة، محراب ويليه إمامهم،
للوضوء وبيوت مطهرة وبأسفلها املسجد، داخل وبابها الروم، بناء من وهي برشقيِّه،
وهي بغربيِّه، الثانية والصومعة ويتوضئون. للمسجد وامللتزمون املعتكفون فيها يغتسل
املؤذنني وعدد املسلمني، بناء من وهي بشماله، الثالثة والصومعة الروم، بناء من أيًضا
لطائفة وهي ماء، ِصهريج فيها كبرية مقصورة املسجد رشق ويف مؤذنًا، سبعون به
معرتض تابوت وعليه — السالم عليه — زكريا قرب املسجد وسط ويف السودان. الزيالعة
إِنَّا َزَكِريَّا ﴿يَا باألبيض: مكتوب فيه ُمْعَلم أسود حرير بثوب مكُسوٌّ أسطوانتني بني
عن دمشق فضائل يف وقرأت الفضل، شهري املسجد وهذا يَْحيَى﴾. اْسُمُه ِبُغَالٍم َك ُ نُبَرشِّ
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن األثر ويف صالة، ألف بثالثني دمشق مسجد يف الصالة أن الثوري سفيان
وضعه منه القبيل الجدار إن ويقال: سنة. أربعني الدنيا خراب بعد فيه هللا يُْعبَد قال: أنه
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َظفاِر مدينة من مقربة عىل رأيت وقد به، قربه وإن — السالم عليه — هود هللا نبي
ملسو هيلع هللا ىلص. عامر بن هود قرب هذا عليه: مكتوب قرب فيها بَنِيَّة األحقاف له يقال بموضع اليمن
الزمان، من قليًال إال والصالة القرآن قراءة عن يخلو ال أنه املسجد هذا فضائل ومن
بعد ويجتمعون القرآن من ُسبًعا فيقرءون الصبح صالة إثر به يجتمعون والناس
القرآن، آخر إىل الكوثر سورة من فيها يقرءون الكوثرية، تسمى لقراءة العرص صالة
عليهم ويدور إنسان، ستمئة نحو وهم لهم، تجري مرتبات القراءة هذه عىل وللمجتمعني
املسجد هذا ويف غيبته. بقدر املرتب دفع عند له قطع منهم غاب فمن الغيبة، كاتب
ال والذكر والقراءة الصالة عىل مقبلون منه، يخرجون ال املجاورين من كبرية جماعة
ذكرناها، التي الرشقية الصومعة بداخل التي امَلَطاهر من ويتوضئون ذلك، عن يفرتون
هذا ويف ذلك. من شيئًا يسألوهم أن غري من واملالبس باملطاعم يعينونهم البلد وأهل
الذي الرمح من قطعة وبأعاله الزيادة، بباب يُعرف قبيل باب أبواب: أربعة املسجد
فيه متسع، كبري دهليز الباب ولهذا — عنه هللا ريض — الوليد بن خالد راية فيه كانت
سماط منه الخارج يسار وعن الخيل، دار إىل يُذهب ومنه وغريهم، السقاطني حوانيت
دمشق، أسواق أحسن من القبيل، املسجد جدار مع ممتدة عظيمة سوق وهي الصقارين،
قومه، ودور — عنه ريضهللا — سفيان أبي بن معاوية دار كانت السوق هذه وبموضع
وباب سوًقا. مكانها وصار عنهم، ريضهللا العباس، بنو فهدمها الخرضاء، تسمى وكانت
منه يُْخَرج عظيم دهليز وله َجرْيون، بباب ويسمى املسجد، أبواب أعظم وهو رشقي،
منه اليسار جهة ويف طوال، أعمدة ستة لها أبواب خمسة أمامه طويل عظيم بالط إىل
إىل يُنسب صغري مسجد وبإزائه — عنه ريضهللا — الحسني رأس فيه كان عظيم مشهد
يُنْحدر َدَرج البالط أمام انتظمت وقد جاٍر، ماء وبه عنه، هللا ريض العزيز، عبد بن عمر
كالجذوع أعمدة تحته االرتفاع عظيم بباب يتصل العظيم كالخندق وهو الدهليز إىل فيها
دكاكني فيها مستديرة شوارع عليها قامت قد أعمدة الدهليز هذا وبجانبي طوال،
وصنَّاع والُكتْبيني الجوهريني حوانيت فيها مستطيلة شوارع وعليها وغريهم، البزَّازين
منها الشهود، لكبار دكاكني األول بالباب املتصلة الرحبة ويف العجيبة. الزجاج أواني
من والستة الخمسة منها الدكان يف يكون املذاهب، ألصحاب وسائرها للشافعية دكانان
وبمقربة املدينة، يف مفرتقون الشهود وسائر القايض، قبل من لألنكحة والعاقد العدول
الدهليز وسط ويف واملداد. واألقالم الكاِغد يبيعون الذين الوراقني سوق الدكاكني هذه من
ويف رخام، أعمدة تُِقلُّها لها، سقف ال قبة عليه مستدير كبري الرخام من حوض املذكور
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اإلنسان، قامة من أزيد الهواء يف فريتفع بقوة املاء يُْزعج نحاس أنبوب الحوض وسط
الساعات، باب وهو َجرْيون، باب من الخارج يمني وعن عجيب. منظره الَفوَّارة، يسمونه
النهار، ساعات عدد عىل أبواب لها ُمَفتَّحة صغار طيقان فيه كبري، طاق هيئة لها غرفة
النهار من ساعة ذهبت فإذا بالصفرة، وظاهرها بالخرضة باطنها مصبوغ واألبواب
يتوىل من الغرفة بداخل إن ويقال: باطنًا، األصفر والظاهر ظاهًرا األخرض الباطن انقلب
الخارج يمني وعن الربيد، بباب يُعرف الغربي والباب الساعات. ميض عند بيده قلبها
وبأعاله الفواكه، لبيع وسماط للشماعني حوانيت فيه دهليز وله للشافعية، مدرسة منه
يمني عن ِسَقايتان الدرج وتحت الهواء، يف سامية أعمدة له َدَرج يف إليه يُصعد باب
يمني وعن عظيم، دهليز وله النطفانيني، بباب يُعرف الجويف والباب مستديرتان، وشمال
يجري مطاهر ولها ماء، صهريج وسطها يف بالشميعانية، تُعرف خانقاه منه الخارج
باب كل وعىل — عنه هللا ريض — العزيز عبد بن عمر دار كانت إنها ويقال املاء، فيها
الكثرية املياه فيها تجري بيت مئة نحو فيها يكون وضوء، دار األربعة املسجد أبواب من

بطوطة). (البن

األندلس يرثي الرَّنْدي رشيف بن صالح البقاء ألبي (145)

إِن��س��اُن ال��َع��ي��ِش ِب��ط��ي��ِب يُ��َغ��رَّ َف��ال نُ��ْق��َص��اُن تَ��م م��ا إِذا َش��يءٍ ِل��ُك��لِّ
أَزم��اُن َس��اءَتْ��ُه َزَم��ٌن َس��رَُّه َم��ْن ُدَوٌل َش��اَه��َدتْ��ه��ا َك��َم��ا األُُم��وُر ِه��َي
َش��اُن َل��ه��ا َح��اٍل َع��ل��ى يَ��ُدوُم َوال أََح��ٍد َع��ل��ى تُ��بْ��ِق��ي ال اُر ال��دَّ َوَه��ِذِه
َوُخ��ْرص��اُن َم��ش��َرِف��يَّ��ات نَ��بَ��ْت إِذ س��اِب��َغ��ٍة ُك��لَّ َح��ت��ًم��ا ال��دَّه��ُر ُق يُ��َم��زِّ
ُغ��ْم��داُن َوال��ِغ��ْم��َد يَ��َزٍن ِذي اب��َن ك��اَن َوَل��و ل��ل��َف��ن��اء َس��ي��ٍف ُك��لَّ َويَ��نْ��تَ��ِض��ي
َوت��ي��َج��اُن؟ أَك��اِل��ي��ٌل ِم��ن��ُه��م َوأَي��َن يَ��َم��ٍن ِم��ن ال��تِّ��ي��ج��اِن ذَُوو ال��ُم��ل��وُك أَي��َن
س��اس��اُن ال��ُف��رِس ف��ي س��اَس��ه م��ا َوأي��َن إَِرٍم ف��ي اُد َش��دَّ ش��اَدُه م��ا َوأَي��َن
َوَق��ْح��ط��اُن اٌد َوش��دَّ ع��اٌد َوأَي��َن ذََه��ٍب م��ن ق��اُروُن ح��اَزُه م��ا َوأَي��َن
ك��انُ��وا م��ا ال��َق��وم َف��َك��أنَّ َق��َض��ْوا َح��ت��ى َل��ُه َم��َردَّ ال أَم��ٌر ال��ُك��لِّ َع��ل��ى أَت��ى
َوْس��ن��اُن ال��طَّ��ي��ِف َخ��ي��اِل َع��ن َح��ك��ى َك��م��ا َم��ِل��ٍك َوِم��ن ُم��ْل��ٍك ِم��ن ك��اَن م��ا َوص��اَر
إِي��واُن آواُه َف��م��ا ِك��ْس��رى َوأَمَّ َوق��اِت��ِل��ِه َداَرا َع��ل��ى ال��زَّم��اُن داَر
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ُس��َل��ي��م��اُن ال��دُّن��ي��ا َم��َل��َك َوال يَ��وًم��ا س��ب��ٌب َل��ُه يَ��ْس��ُه��ل َل��م ��ْع��ُب ال��صَّ َك��أَنَّ��م��ا
َوأَْح��زاُن َم��س��رَّاٌت َولِ��ل��زَّم��اِن ُم��نَ��وََّع��ٌة أَن��واٌع ال��دَّْه��ِر َف��ج��اِئ��ُع
ُس��ْل��واُن ِب��اِإلس��الِم َح��لَّ ِل��م��ا َوم��ا ��لُ��ه��ا يُ��َس��هِّ ُس��ْل��واٌن ولِ��ْل��َح��واِدِث
ثَ��ْه��الُن َوان��َه��دَّ أُُح��ٌد َل��ُه َه��َوى َل��ُه َع��زاءَ ال أَم��ٌر ال��َج��زي��َرة َدَه��ى
َوبُ��ْل��داُن أَْق��ط��اٌر ِم��نْ��ُه َخ��َل��ْت َح��ت��ى ف��اْرت��َزأْت اِإلس��الِم ف��ي ال��ع��ي��ُن أَص��ابَ��ه��ا
ج��يَّ��اُن؟ أَي��َن أَْم َش��اِط��ب��ٌة َوأَي��َن ُم��ْرِس��يَ��ٍة َش��أُْن م��ا بَ��َل��نْ��ِس��ي��ًة ف��اْس��أل
ش��اُن؟! َل��ُه ِف��ي��ه��ا َس��َم��ا َق��ْد َع��اِل��ٍم ِم��ن َف��َك��م ال��ُع��لُ��وِم َداُر ُق��ْرُط��ب��ٌة َوأَي��ن
َوَم��آلُن؟ َف��يَّ��اٌض ال��َع��ذُب َونَ��ه��ُره��ا نُ��َزٍه ِم��ن تَ��ح��وي��ِه َوم��ا ِح��ْم��ٌص َوأَي��َن
أَرك��اُن تَ��بْ��َق َل��م إِذا ال��بَ��ق��اءُ َع��س��ى َف��م��ا ال��ِب��الِد أَرك��اَن ُك��نَّ َق��َواع��ٌد
َه��يْ��َم��اُن اِإلْل��ِف ِل��ِف��راِق بَ��ك��ى َك��م��ا أََس��ٍف ِم��ن ال��بَ��ي��َض��اءُ ال��َح��ن��ي��ِف��يَّ��ُة تَ��ب��ِك��ي
ُع��ْم��راُن ب��ال��ُك��ْف��ِر َوَل��ه��ا أَْق��َف��َرت َق��ْد خ��اِل��يَ��ٍة اِإلس��الِم م��َن ِدي��اٍر َع��ل��ى
وُص��ْل��ب��اُن نَ��واِق��ي��ٌس إِال ف��ي��ِه��نَّ م��ا َك��ن��اِئ��س ص��اَرت َق��د ال��َم��س��اِج��ُد َح��ي��ُث
ع��ي��َداُن َوْه��َي تَ��رث��ي ال��َم��ن��اِب��ُر َح��تَّ��ى ج��اِم��َدٌة َوه��َي تَ��ب��ك��ي ال��َم��ح��اري��ُب َح��ت��ى
يَ��ق��ظ��اُن ف��ال��ده��ُر ِس��نَ��ٍة ف��ي ُك��ن��َت إِْن َم��وِع��َظ��ٌة ال��ده��ِر ف��ي َوَل��ُه غ��اِف��ًال ي��ا
أَوط��اُن؟ ال��َم��رءَ تَ��ُغ��رُّ ِح��م��ٍص أَبَ��ْع��َد َم��وِط��نُ��ُه يُ��ْل��ِه��ي��ِه َم��ِرًح��ا َوم��اِش��يً��ا
ِن��س��ي��اُن ال��دَّه��ِر ُط��وِل َم��ْع َل��ه��ا َوم��ا تَ��َق��دََّم��ه��ا م��ا أَن��َس��ْت ال��ُم��ِص��ي��بَ��ُة ِت��ل��َك
ِع��ْق��ب��اُن ��بْ��ِق ال��سَّ َم��ج��اِل ف��ي َك��أَنَّ��ه��ا ض��اِم��َرًة ال��َخ��ي��ِل ِع��ت��اَق راِك��ب��ي��َن ي��ا
ن��ي��َراُن ال��نَّ��ْق��ِع َظ��الِم ف��ي َك��أَنَّ��ه��ا ُم��ْرَه��َف��ًة ال��ِه��ن��ِد ُس��يُ��وَف َوح��اِم��ل��ي��َن
َوس��ل��ط��اُن ِع��زٌّ ِب��أَوط��اِن��ِه��م َل��ُه��م َدَع��ٍة ف��ي ال��بَ��ْح��ِر َوراءَ َوراِت��ع��ي��َن
ُرك��بَ��اُن ال��َق��وِم ِب��َح��ِدي��ِث َس��رى َف��َق��د أَن��َدلُ��ٍس أَه��ِل ِم��ن نَ��بَ��أ أَِع��ن��دُك��م
إِن��س��اُن يَ��ْه��تَ��زُّ َف��م��ا َوأَْس��رى َق��تْ��ل��ى َوُه��م ال��ُم��س��تَ��ْض��َع��ُف��وَن ِب��ن��ا يَ��ْس��تَ��غ��ي��ُث َك��م
إِخ��َواُن؟ ال��لَّ��ِه ِع��بَ��اَد ي��ا َوأَن��تُ��ُم بَ��ي��نَ��ُك��ُم اِإلس��الِم ف��ي ال��تَّ��ق��اط��ُع م��اذا
َوأَْع��واُن! أَنْ��ص��اٌر ال��َخ��ي��ِر َع��ل��ى أََم��ا ِه��َم��ٌم َل��ه��ا أَب��يَّ��اٌت نُ��ف��وٌس أََال
َوُط��ْغ��ي��اُن َج��ْوٌر ح��اَل��ُه��ُم أَح��اَل ِع��زِِّه��ُم بَ��ع��َد َق��وم ِل��ذلَّ��ِة َم��ن ي��ا
ُع��بْ��داُن ال��ُك��ْف��ِر ِب��الِد ف��ي ُه��ْم َوال��يَ��ْوَم َم��ن��اِزل��ِه��م ِف��ي ُم��لُ��وًك��ا ك��انُ��وا ِب��األَْم��ِس
أَل��واُن ال��ذُلِّ ث��ي��اِب ف��ي َع��َل��ي��ِه��ُم َل��ُه��م َدِل��ي��َل ال َح��ي��ارى تَ��راُه��م َف��َل��و
أَْح��زاُن َواْس��تَ��ْه��َوتْ��َك األَْم��ُر َل��ه��اَل��َك بَ��يْ��ِع��ه��ُم ِع��ن��َد بُ��ك��اُه��م َرأَي��ت َوَل��و
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َوأَبْ��َداُن! أَرواٌح ُق تُ��َف��رَّ َك��م��ا بَ��يْ��نَ��ُه��م��ا ِح��ي��َل َوِط��ف��ٍل أمٍّ ُربَّ ي��ا
َوَم��رج��اُن ي��اُق��وٌت ه��َي َك��أَنَّ��م��ا َط��َل��َع��ت إِذ ��ْم��ِس ال��شَّ ُح��ْس��ِن ِم��ث��َل َوَط��ْف��َل��ٍة
َح��يْ��راُن َوال��َق��ل��ُب ب��اِك��يَ��ٌة َوال��َع��ي��ُن ُم��ْك��َرَه��ًة ِل��ل��َم��ْك��روِه ال��ِع��ْل��ُج يَ��ُق��وُده��ا
َوإِي��م��اُن إِْس��الٌم ال��َق��ْل��ِب ف��ي ك��اَن إِْن َك��َم��ٍد ِم��ن ال��َق��ْل��ُب يَ��ذُوُب َه��ذا ِل��م��ثْ��ِل

األندلس يف الزهراء مدينة (146)

اآلثار وتخليد معاملها، وإقامة األندلس، بعمارة َكِلًفا النارص الرحمن عبد الخليفة كان
مدينة ابتنى أن إىل ذلك يف اإلغراق به فأْفَىض السلطان، وعزة امُللك قوة عىل الدالة
قصورها وإتقان تنميقها يف جهده واستفرغ صيته، املنترش ذكره الشائع البناء الزهراء
ُقطر، كل من البنائني بُرعاء وحشد املهندسني، ُعرفاء فاستدعى مصانعها. وزخرفة
مدينة وإنشاء امُلْستَنْزهات بناء يف أخذ ثم والُقسطنطينية، بغداد من حتى عليه فوفدوا
ق ونسَّ قرطبة، نهر ضفة عىل البلد بطرق وأقامها الباهرة، بالقصور املوصوفة الزهراء
أطبق والفخامة، الجاللة يف متناهيًا الخليفة قرص وكان ونظام. معجز اقتدار كل فيها
النائية البالد سائر من أحد إليه دخل وما البتَّة، اإلسالم يف مثله يُبْن لم أنه عىل الناس
كْوَن يتوَّهم لم بل به يسمع لم بل شبيًها له ير لم أنه قطع وُكلُّهم إالَّ املختلفة والنَحل
الذهب بمجلس املباهي الروضة عىل ف امُلْرشِ امُلَمرَّد السطح إال فيه يكن لم ولو مثله.
وبراعة ف، املستَْرشَ وحسن الهمة، وفخامة الصنعة، إتقان من تضمنه ما وعجيب والقبة،
القوالب يف أُفرغت كأنما وَعَمٌد مُصون وذهب مسنُون مرمٍر بني ما والحلية، امللبس
يف ترى وكنت مثًال.) (لكفى عنها؛ التعبري استقصاء سبيل إىل األوهاُم تُْهَدى ال وتماثيل
عظيم أسد يعوم وسطها ويف محكمة، بصنعة فيها املاء يجري بركًة الخليفة مقصورة
غابر يف امللوك ر صوَّ فيما منه أبهى يشاَهد لم الروعة، شديد الصنعة، بديع الصورة،
الربكة تلك يف املاء فيُمجُّ شديد، وبيٌص لهما جوهرتان وعيناه إبريز، بذهب مطِيلٌّ الدهر،
هذا ِجنان ُمجاجه من فتُسَقى صبِّه، اج وثجَّ منظره وروعة بحسنه املناظر َفيَبَْهر فيه من
أعظم من وتِمثالها الِربكة وهذه وَجنَبَاته. ساحاته عىل ويستفيض سعتها، عىل القرص
قد النارص فكان البنايات. سائر يخص وما بنيانها، لفخامة الدهر غالب يف امللوك آثار
من واألخرض والَوْرِدي غريها، من واألبيض َريَّة، من ع املجزَّ األبيض الرخام إليها جلب
إليون بها النارص أتحف التي اليتيمة وسطه يف وجعل املجلس، القرص يف وبنى أفريقية.
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وسطه يف املجلس وهذا والفضة، الذهب من القرص هذا َقرامد وكانت قسطنطينية. ملك
قد أبواب، ثمانية املجلس هذا من جانب كل يف وكان بالزئبق. مملوء عظيم ِصْهريج
عىل قامت الجواهر، وأصناف بالذهب ع املرصَّ واألَبُنُوس العاج من حنايا عىل انعقدت
فيرضب األبواب، تلك عىل تدخل الشمس وكانت الصايف. والبلور امللون الرخام من سواٍر
بناء وكان باألبصار. يأخذ نور ذاك من فيصري وحيطانه، املجلس صدر يف شعاعها
وأحدق املياه، فيها وأجرى كثري، والَعَمد املرمر من وبها والحسن، اإلتقان غاية يف الزهراء
قبًة البحرية وسط يف ووضع طائلة. أمواًال عليه وأنفق الغاية، إىل أتقنه وقد البساتني. بها
املهندسون. أحكمه بتدبري القبة رأس عىل املاء وجلب بالذهب، منقوش ملون زجاج من
وكانت ببعض، بعضه ويتصل بها، محيًطا جوانبها عىل القبة أعىل من ينزل املاء فكان
الشموع فيها وتوقد الجري، من يفُرت ال الزجاج خلف ُسكب مما ِغاللٍة يف الزجاج قبة

(للمقري). سنة أربعني يف الزهراء بناء وتم بديع. منظر لذلك فرُيى

البحر سفر وصف (147)

ال ما أحواله وتنايف أهواله، من شاهدنا والنحر، السحر بني منه وحللنا البحر، ركبنا ملا
ُكنْه. له يُبلغ وال عنه، يعربَّ

إَِل��يْ��ه! َح��اَج��ِت��ي ُج��ِع��َل��ْت َال ا ِج��دٍّ ال��َم��َراِم َص��ْع��ُب ال��بَ��ْح��ُر
َع��َل��يْ��ه؟ َص��بْ��ُرنَ��ا َع��َس��ى َف��َم��ا ِط��ي��ٌن َونَ��ْح��ُن َم��اءً أََل��يْ��َس

قد كوارس، عقباٌن رشاعه من إلينا وطارت بوارس، بوجوه أمواجه استقبلتنا فكم
قوَّتها من شيئًا تُبْق فلم ُسكرها، من اللُّجج نبََّهْت ملَّا وكرها من الريح أُكفُّ أزعجتها
ذلك من نجد ال أنَّا وتيقنَّا وزفريًا، عظيًما دويٍّا وللرياح صفريًا، للجبال فسمعنا ومكرها،
إِيَّاُه﴾، إِالَّ تَْدُعوَن َمْن َضلَّ اْلبَْحِر ِيف ُّ الرضُّ ُكُم َمسَّ ﴿َوإِذَا وخفريًا، ُمجريًا هللا فضل إال
بيَّاه! وال املزعج الَهوَّ ذلك هللاَّ حيَّا فال واملياه، العواصف تلك لصوت الحياة؛ من وأيْسنا
الجنون كأس من فكأنه ويضطرب، بل فيطرب الرياح، أصوات لسماع ق يصفِّ واملوج
فتخال تتفق، تكاد وال وتختلف وتصطفق، تلتطم وفرقه ويقرتب فيبتعد رشب، أو يرشب
من يُْكَشف األرض سطح كاد حتى قواصيها، من أيديه وتجذبها بنواصيها، يأخذ الجو
خوفها من التلف عىل النفوس أرشفت وقد استقاللها، يف يُْخَطُف ْحِب السُّ وَعنان خاللها،
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صورها يف وتراءت الظنون، وساءت باختاللها، انتظامها بعد األحوال وآذنت واعتاللها،
ونحن باألفواج. األفواج منها أُمدت التي األمواج جيوش مع قراع يف والرشاع امَلنون،
وخِرست أمكنتنا، القلق من بنا نَبَْت وقد وأزواج. ُفَرادى بني ما عود، عىل كُدوٍد قعود،
وذلك واملاء السماء إال نجود وال أغوار الوجود يف ليس أنه منا وتوهَّ ألسنتنا، الَفَرق من
ذلك فزادنا والغدو. الرواح يف العدو هجوم ترقب مع دفني، جوفه قرب يف ومن السفني،
يف ذاك إذ وأجرينا قَلًقا، البحر هول من وصفناه ما عىل يذر، ولم يُبق لم الذي الحذر،
إىل وَفَرًقا، وندًما أًىس وذُبنا ِفَرًقا، أفكارنا وتشتَّتْت طَلًقا، التَّهلكة إىل باليد اإللقاء ميدان
الَربَّ فرأينا املائن. وأخطأ عنه نهى وإن الكائن، فهو أراد ما وكل بالنجاة، هللا قىض أن
من وَشِممنا الفرج، الشدة بعد وحصل امَلَره، من أعيننا به وُشفيت نره، لم قبُل وكأننا

للمقري). الطيب (نفح األََرج أطيب السالمة

إقريطش جزيرة سكان حرب يصف البارودي سامي محمود قال (148)
مرص إىل ويتشوق ١٢٨٢ سنة الطاعة عن خرجوا حني (كريد)

ال��ُف��ْرَس��اِن ِب��أَِع��نَّ��ِة ��َرى ال��سُّ َوَه��َف��ا األَْج��َف��اِن ِب��َم��َع��اِق��ِد ال��َك��َرى أََخ��ذَ
ِب��ِج��َراِن َوال��رُّبَ��ى ال��َم��تَ��اِل��ِع َف��ْوَق َض��اِرٌب ال��ذََّواِئ��ِب َم��نْ��ُش��وُر َوال��لَّ��يْ��ُل
ال��ُم��رَّاِن أَِس��نَّ��ِة اْش��ِت��َع��اَل إِال َظ��ْل��َم��اِئ��ِه ِف��ي ال��َع��يْ��ُن تَ��ْس��تَ��ِب��ي��ُن ال
ال��طُّ��وَف��اِن َع��َل��ى َغ��َواِربُ��َه��ا تَ��ْس��ُم��و ِف��تْ��نَ��ٍة ��ِة لُ��جَّ بَ��يْ��َن َم��ا ِب��ِه نَ��ْس��ِري
ِق��يَ��اِن َوَع��ْزُف َس��اِم��َرٍة تَ��ْه��َداُر ثَ��ِن��يَّ��ٍة َوُك��لِّ َم��ْربَ��أٍَة ُك��لِّ ِف��ي
َع��اِن َويَ��ْه��ِت��ُف أَْج��َراٌس َوتَ��ِص��ي��ُح أَْج��َرٌد َويَ��ْص��َه��ُل َع��اِديَ��ٌة تَ��ْس��تَ��نُّ
��ْل��َط��اِن ال��سُّ َط��اَع��ِة ِم��ْن َف��تَ��َس��لَّ��لُ��وا ُخ��ْس��َرُه��ْم إِال ��يْ��َط��اُن ال��شَّ أَبَ��ى َق��ْوٌم
َواْل��ُخ��ْرَص��اِن ال��ِب��ي��ِض ال��ِت��َم��اِع َغ��يْ��ُر ِل��نَ��اِظ��ٍر يَ��ِب��ي��ُن َف��َم��ا ال��َف��َض��اءَ َم��َل��ئُ��وا
َدَواِن َوال��رَِّم��اُح أَْش��َك��ُل َوال��بَ��ْح��ُر َم��ِري��َض��ٌة ��َم��اءُ َوال��سَّ أَْك��َدُر َف��ال��بَ��ْدُر
َوِرَه��اِن َك��ِري��َه��ٍة يَ��ْوِم ِل��ِط��َراِد أَْرَس��اِن��َه��ا َع��َل��ى َواِق��َف��ٌة َواْل��َخ��يْ��ُل
ال��نِّ��ي��َراِن ِب��أَْل��ُس��ِن يَ��تَ��َك��لَّ��ُم��وَن َوأَْق��بَ��لُ��وا ��بَ��اِح ال��صَّ إَِل��ى ��الَح ال��سِّ َوَض��ُع��وا
َم��َج��اِن َوبَ��يْ��َن ُربً��ى بَ��يْ��َن َع��يْ��نَ��اَي َواْرتَ��َم��ْت أَْس��َف��َر ��بْ��ُح ال��صُّ َم��ا إِذَا َح��تَّ��ى
َق��اِن أَْح��َم��ُر َوال��َم��اءُ أَِع��نَّ��ٌة ُد اْل��ِوَه��ا َوإِذَا أَِس��نَّ��ٌة ال��ِج��بَ��اُل َف��ِإذَا
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األَْرَس��اِن َع��َل��ى َف��اْم��تَ��نَ��َع��ْت ِل��تَ��َه��اَب تَ��ُك��ْن َوَل��ْم ال��رَِّك��اِب َف��ْرَط ��َس��ْت َف��تَ��َوجَّ
األَْش��َج��اِن ِم��َن َش��َج��ٌن تَ��ْح��نَ��انُ��َه��ا َوإِنَّ��َم��ا ال��َح��ِن��ي��َن ��َع��ِت َف��َرجَّ َف��ِزَع��ْت
ال��رُّوَم��اِن؟! َم��نَ��اِزُل ِب��م��ْص��َر َم��اءٍ ِم��ْن َوأَيْ��َن ِب��م��ْص��َر َم��َواِرَدَه��ا ذََك��َرْت
َوَم��َك��اِن َص��اِح��ٍب ِل ِب��أَوَّ َخ��َل��ًف��ا َص��اَدَف��ْت ِه��َي َوإِْن َالِه��يَ��ٌة َوال��نَّ��ْف��ُس
ِم��ْرنَ��اِن! ُم��ِرنَّ��ٍة ُك��ل ِم��ْص��َر ِف��ي َوَم��َق��اَم��ًة َم��َح��لَّ��ًة ��َم��اُك ال��سِّ َف��َس��َق��ى
األَْل��َواِن َك��ِث��ي��َرَة ال��نَّ��َم��اءِ َش��تَّ��ى ذُبُ��ولِ��َه��ا بَ��ْع��َد األَْرُض تَ��ُع��وَد َح��تَّ��ى
ِع��نَ��اِن��ي ال��َغ��َراِم يُ��ْم��نَ��ى ِف��ي َوَط��َرْح��ُت َش��ِب��ي��بَ��ِت��ي ِع��ذَاَر ِب��َه��ا َخ��َل��ْع��ُت بَ��َل��ٌد
ُم��تَ��َداِن��ي َوَزْه��ُرَه��ا ال��ظِّ��الِل أَْل��َم��ى َوَس��ْرُح��َه��ا ال��نَّ��بَ��اِت أَْح��َوى َف��َص��ِع��ي��ُدَه��ا
األَْزَم��اِن تَ��َق��لُّ��ِب َط��ْوُع َوال��َم��ْرءُ َك��اِئ��ٌن ُه��َو ِل��َم��ا َط��َل��بً��ا َف��اَرْق��تُ��َه��ا
ال��ِح��ْدثَ��اِن ُع��ْرَض��ُة األََم��اِث��َل إِنَّ أَْج��ِن��ِه َل��ْم َم��ا َع��َل��يَّ ال��زََّم��اُن َح��َم��َل
ال��ِف��تْ��يَ��اِن ِح��ْل��يَ��ُة ��َج��اَع��َة ال��شَّ إِنَّ َش��َج��اَع��ِت��ي َف��تَ��ْك��ُت َوَق��ْد َع��َل��يَّ نَ��َق��ُم��وا
َزَم��اِن��ي ُص��ُروُف ْ َوْل��تَ��ْه��َدأ ِم��ْص��َر َع��ْن ِب��ِرْح��َل��ِت��ي ال��َغ��يُ��وُر ال��دَّْه��ُر َف��ْل��يَ��ْه��نَ��أ
َم��َك��اِن��ي ال��زََّم��اَن أَْع��َل��ْم��ُت ِب��ال��ل��ِه َواِث��ًق��ا أَْرِج��ُع َوَس��ْوَف َرج��ْع��ُت َف��َل��ِئ��ْن
َف��َرَم��اِن��ي َم��ِغ��ي��بَ��ُه ِم��نْ��ُه َوَح��ِف��ْظ��ُت َخ��انَ��ِن��ي َح��تَّ��ى ال��َق��ْوِم بَ��ْع��َض َص��اَدْق��ُت
ِب��ال��بُ��ْه��تَ��اِن ال��َح��قَّ َوَج��اَزى ��ا ِغ��شٍّ ِب��ِه بَ��َل��َغ��ْت أَْن بَ��ْع��َد ال��نَّ��ِص��ي��َح��َة َزَع��َم
��يْ��َط��اِن ال��شَّ َم��ِط��يَّ��ُة ��ِق��يَّ ال��شَّ إِنَّ ِب��نَ��ْف��ِس��ِه أََراَد َك��َم��ا بَ��ْع��ُد َف��ْل��يَ��ْج��ِر
ِب��اإلِْخ��َواِن َوَم��اَل ��ِدي��َق ال��صَّ َع��اَدى َك��َراَم��ًة أََص��اَب إِذَا ال��لَّ��ِئ��ي��ُم َوَك��ذا
اإلِنْ��َس��اِن ِف��ي يَ��ُح��وُل َل��يْ��َس َوال��طَّ��بْ��ُع أَْع��َراِق��ِه َع��َل��ى يَ��ْج��ِري اْم��ِرٍئ ُك��لُّ
َش��اِن��ي ال��َخ��الِئ��ُق َع��َرَف َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن َم��َس��اءَِت��ي اْل��َع��ُدوُّ يَ��ْل��تَ��ِم��ُس َف��َع��َالَم
األَْع��َواِن َوِق��ل��ُة ال��رََّج��اءِ َف��ْق��ُد ال��َف��تَ��ى يَ��َزُع َوإِنَّ��َم��ا أَِذلُّ ال أَنَ��ا
َق��َدَم��اِن ِب��ِه َس��بَ��َق��ْت َوإِْن َع��نِّ��ي َق��ْص��َرُه ال��َج��َه��اَل��ِة أَُخ��و َف��ْل��يَ��ْع��َل��َم��نَّ
ال��ِم��ي��َزاِن تَ��َراُج��ِح ِع��نْ��َد رِّ ِب��ال��دُّ ال��َح��َص��ى ِم��َن ال��َخ��ِس��ي��ُس َرَج��َح َف��َل��ُربَّ��َم��ا
َوَق��الِن��ي ِب��ِه َف��َه��ذَى َم��ْس��َع��اتَ��ُه َح��اِس��دي َ َوأَْخ��َط��أ ِب��ِه ُخ��ِص��ْص��ُت َش��َرٌف
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يمدحه البكري توفيق للسيد هللا فتح حمزة الشيخ رسالة (149)

الَعْرض الَعَرضيوم إعادة

سلب يف وإطناب إيجاٍز فمن الكالم، علماء بني الكالم َعَجاجة فيها ثارْت كالمية مسألٌة
— تعاىل — هللا أنَّ عيانًا آمنُت لكنني سيَّالة)، أْعراٌض األلفاظ أنَّ أنت (وتعلم وإيجاب
خرب كان وإن والربهان، البيان يف زيادًة كتبك كانت إذ وأعيانًا، أعراًضا املوتى يحيي
أليست الفصل، والقول العدل شيمته ً امَرأ هللا فأنشد النفس، يف الحس من أوثق املعصوم
وَسْحبان؟! ُقسٍّ شأو غاية البيان ذلك أليس للسالب؟! دامغًة للموجب حجًة هذه كتبك
يف الكالم هو الذي العَرض أعيد فقد الحميد؟! عبد وُحَماَدى العميد ابن قصارى أليس
أسيًفا — الغابات تلكم وَقْسور الرياعات، مليك يا — فرتاني أحرى، األخرى ففي الدنيا
استعر حني فسواك وخلقك براك — تعاىل — هللا أن فلو اآلن، إىل بك الزمان ضن عىل

عنزان. انتطح وال اثنان شأنه يف اختلف مَلا املقام، هذا يف الخصام
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